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Европейските проекти
най-важен приоритет
на Община Плевен
И през 2014 година продължава разработването и реализацията им

През периода ноември 2012
– ноември 2013 г. Община
Плевен изпълнява на различни етапи 35 проекта, от които
19 са самостоятелни и 16 са в
партньорство с различни организации. Общата им стойност е 78 250 882 лв. И през
тази година разработването и
реализацията на европейски
проекти продължава да бъде най-важният приоритет на
Община Плевен.

САМОСТОЯТЕЛНИ
ПРОЕКТИ НА
ОБЩИНА ПЛЕВЕН
Приключи реализацията на
проекта „Оптимизиране на част
от общинската образователна
инфраструктура за привеждане
то й в съответствие с наложени
те стандарти и изисквания” по
ОП „Регионално развитие”. Бю
джетът на проекта е 4 158 903
лв. В рамките му са санирани
осем плевенски училища - Гим
назията с преподаване на чуж
ди езици, Математическата гим
назия „Гео Милев”, СОУ „Иван
Вазов”, СОУ „Стоян Заимов”,
СОУ „Анастасия Димитрова”,
ОУ „Св. Климент Охридски”,
НУ „Отец Паисий” и НУ „Един
ство”.
Приключиха и дейностите по

„Комплексен проект за разви
тие на устойчив туризъм в реги
он Плевен”, който бе по ОП „Ре
гионално развитие” и е на стой
ност 5 047 345 лв.
Cледва на стр. 2

ПЕЛЕТНИ КОТЛИ
ЗА ОТОПЛЕНИЕ
064/ 680 233; 0882/ 397 111

Проект и монтаж на отопление,
вентилация, климатизация и
хладилна техника

Уважаеми съграждани,
Това е първият брой на
„Вестник Плевен”, с който
възстановяваме
традицията общината да има свое издание.
„Плевенски
общински
вестник” е започнал да излиза като орган на Плевенската градска община – комуна
от 26 март 1920 г. До 14 април 1940 г. от него са издадени общо 185 броя. До края на
шестата си годишнина вестникът се стреми да следва седмичната си периодичност. Той е типичен представител на поредицата общински вестници, които се появяват у нас в началото на 20ти век. Такива издания излизат в градовете Бургас, Пловдив, Русе, Стара Загора, Шумен и др. „Плевенски общински вестник” се e списвал от
Плевенската градска община,
тя е била и негов колективен
редактор. В него са се публикували протоколи от заседания на Плевенския общински
съвет, обявления и заповеди с различен характер, правилници на общината. Широка разгласа сред гражданите на Плевен получават бюджета на общината и на народната просвета, подробно
са изяснени начините, по които се формират общинските доходи. Вестникът е отразявал доста подробно и стопанската дейност на общината, мерките срещу безработицата, които администрацията
предприема, грижата за прехраната на бедното население. Специално място е отделял на проблемите на водоснабдяването и канализацията на Плевен, а през 1922
година на страниците на изданието се появява темата
за електрифицирането, която се проследява в продължение на следващите 4-5 години. „Плевенски общински
вестник” подробно представя дейността в областта на
здравеопазването, решаването на жилищния проблем в
града, отразява ценна информация и в областта на демографията.
Ние си поставихме за
цел, възраждайки общинския
вестник, да продължим поставеното начало и осъвременим темите в него.
Проф. д-р Димитър Стойков д.м.н.
Кмет на Община Плевен
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Европейските проекти - най-важен
от стр. 1
Дейностите по проекта об
хващаха ремонт на Панорама
„Плевенска епопея 1877”, бла
гоустрояване на част от „Ско
белев парк”, реставрация и кон
сервация на Историческия ка
менен мост и Паметника на по
бедата на р. Вит при село Ясен,
реставрация и консервация на
крепостта „Сторгозия” и благо
устрояване на част от Защитена
местност „Кайлъка”. Осъщест
вени бяха и исторически въз

становки „Освобождението на
Плевен” и „Един ден в римска
„Сторгозия”.
Успешно бяха изпълнени
проектите „Подобряване на то
плотехническите характеристи
ки и ремонт на основната адми
нистративна сграда на Общи
на Плевен”, който се осъществи
по проект „Красива България”
за 211 423 лв., „Парк Кайлъка
– зеленият оазис на Плевен” за
11 150 лв. и „Водната каскада красота и уникалност в центъра
на град Плевен” за 17 002 лв.
Изготвен е Подробен устрой
ствен план на строителен квар
тал 20 в жк „Дружба”; иденти
фицирани приоритетни обекти
– общинска и държавна собстве
ност, и значими проекти в об
хвата на трите зони за активно
въздействие (с регистрирани со
циални неблагополучия, с кон
центрация на публични услуги
и с потенциал за икономическо
развитие). Изработен е Интег
риран план за градско възста
новяване и развитие на Плевен,
който е финансиран по ОП „Ре
гионално развитие” и е на стой
ност 994 284 лв. Проектът беше
завършен през декември 2013 г.
Продължава осъществяване
то на проект „Изграждане на
Областен информационен цен
тър Плевен” по ОП „Техническа
помощ”, който е с общ бюджет
515 060 лв.
Един от най-мащабните про
екти на Община Плевен - „Ин
тегриран градски транспорт на
Плевен”, който се финансира по
ОП „Регионално развитие”, е на
етап провеждане на процедури
за избор на изпълнители на дей
ностите - въвеждане на систе
ми за управление на транспорта
и трафика в Центъра за градска
мобилност; изграждане на ново
тролейбусно депо в жк „Друж
ба”; ремонт на съществуващата
и изграждане на нова въздуш
ната контактна мрежа по 4 нови

маршрута с обща дължина 6
681 м, ремонт на съществуващи
и изграждане на нови спирки за
градски транспорт, изграждане
на мрежа от велоалеи в град Пле
вен – 8 нови маршрута с обща
дължина 9 429 м за свързване на
кварталите „Дружба”, „Сторго
зия”, „Воден” и „Девети” със съ
ществуващата велоалея. Бюдже
тът на проекта е 23 322 246 лв.
По проект „Днес инвести
раме в бъдещето на децата” бе
ше извършен основен ремонт на

двуетажния корпус „Д” на ОДЗ
№ 7 „Снежанка”. По този начин
беше разширен капацитетът на
детското заведение с разкриване
на 2 нови групи с общо 50 деца.
Преустройство на сграда, част от
бившата Окръжна библиотека в
Градската градина и разкрива
не на Регионален център за ран
на интервенция на уврежданията
за предоставяне на социални ус
луги на деца на възраст от 0 до
7-годишна възраст и техните ро
дители, са другите дейности по
проекта. Той се осъществява по
Проект за Социално включване –
фаза 2 на МТСП и е с бюджет 1
644 753 лв.
Проектът „Разширяване на
мрежата от резидентни социал
ни услуги в общността за деца
в риск” по ОП „Регионално раз
витие” е на стойност 4 173 703
лева. Дейностите включват из
граждане на 6 нови центъра за
настаняване от семеен тип. Два
от тях вече са завършени. Цен
тровете ще бъдат оборудвани и
обзаведени. Общият им капа
цитет е 84 места за деца, лише
ни от родителска грижа, изведе
ни от специализирани институ
ции. За тях ще се грижат 76 спе
циалисти.
На 30 октомври 2013 г. офи
циално беше обявено началото
на изграждането на Регионално
депо за отпадъци за общините
Плевен, Долна Митрополия, До
лни Дъбник, Гулянци, Пордим и
Искър със сепарираща линия и
инсталация за компостиране по
проект „Изграждане на регио
нална система за управление на
отпадъци в регион Плевен”. Фи
нансиращият орган е ОП „Окол
на среда”, а стойността - 27 795
953 лв. Проектът ще приключи в
края на април 2015 г.
Процедури за избор на изпъл
нители на строително-монтаж
ните работи за обектите Центра
лен градски площад, част от ул.
„Васил Левски”, включително

чена на кмета на Община Пле
вен проф. д-р Димитър Стойков
от министъра на околната сре
да и водите Искра Михайлова по
време на Деветата годишна сре
ща на местните власти, състояла
се през октомври 2013 г.

ВиК-мрежата в отсечката меж
ду улиците „Бъкстон” и „Цар Си
меон”, Главен фонтан се извърш
ват по проект „Обновяване и мо
дернизация на физическата сре
да чрез реконструкция на цен
тралната пешеходна зона на град
Плевен”. Той се реализира по
ОП „Регионално развитие” с общ
бюджет 4 911 841 лв.
Към повишаване капацитета
на общинската администрация
са насочени проектите по ОП
„Административен капацитет”
„Подобряване ефективността и
функционалността на общинска
администрация Плевен” за 161
570 лв., „Повече знания за по-ка
чествено административно об
служване” за 86 653 лв. и „Опти
мизиране на общинските поли
тики и практики за местно и ре
гионално развитие с участие на
всички заинтересовани страни”
за 70 531 лв.
Със сериозен социален ефект
са проектите „Подкрепа за равни
възможности” с бюджет 236 784
лв., „И аз имам семейство” на
стойност 500 000 лв. и „Подкре
па за достоен живот” за 1 600 000
лева. И трите проекта се осъ
ществяват по ОП „Развитие на
човешките ресурси”.
Проектът „Създаване на про
ектна готовност за участие по
ОПРР в програмния период
2014-2020 г.” се реализира по ОП
„Регионално развитие” за сума
та от 1 348 384 лв. Изпълнени
ето му ще гарантира проектната
готовност на Община Плевен за
основен ремонт на 12 сгради на
училища, детски заведения, за
ла „Катя Попова” и за преустрой
ство на сградата на бившето учи
лище „Марин Дринов” в Ком
плекс за социални услуги. Про
ектна готовност ще бъде осигу
рена и за 8 обекта от пешеходна
та зона на Плевен - една зелена

В тези проекти Община Пле
вен е с функцията на партньор.
Проектите са спечелени от раз
лични неправителствени органи
зации и сдружения.
„Укрепване на Националната
програма по туберкулoза в Бъл
гария”, заедно със Сдружение
„Младежко бюро за социални
услуги и граждански инициати
ви” – Плевен;
„Международен фестивал –
Град и култура Плевен”, заедно
с Министерството на културата;
„Изграждане на капацитет
на местните власти за предпри
емане на действия за борба сре
щу промените в климата и пови
шаване на енергийната ефектив
ност – от планиране през дей
ности до мониторинг” заедно с
Общинска мрежа за енергийна
ефективност ЕкоЕнергия, Общи
на Бургас и WWF-България;
„Продължаване дейността на
Младежки информационно-кон
султантски център ИНТЕЛЕКТ”
заедно със Сдружение „Мла
дежки инициативи” – Плевен;
„Младежки информационно
- консултативен център БАРО
МЕТЪР”, заедно със Сдруже
ние „Младежко бюро за социал

площ, едно площадно простран
ство, едно хидротехническо съо
ръжение и пет спортни и детски
площадки, както и за 18 линейни
обекта улици, включително едно
кръстовище, два пътни надлеза и
пет моста на река Тученица.
Мащабният проект „Интегри
ран воден цикъл Плевен – До
лна Митрополия” по Оперативна
програма „Околна среда” е де
позиран за оценка в Европейска
та комисия. Проектът е на стойност близо 155 млн. лв. За него
вото разработване Плевен и До
лна Митрополия получиха при
за „За най-добро партньорство
между общините” в рамките на
Националната кампания „Зелена
България”. Отличието беше връ

ни услуги и граждански инициа
тиви” – Плевен;
„Ние сме сред вас (развитие
на социални услуги за деца с ув
реждания от 0 до 3 г. и техните
семейства)”, заедно със Сдруже
ние „БАЛИЗ” – Плевен;
„Нови подходи за социал
но включване на старите хора в
малките населени места” заедно
със Сдружение „Плевенски Об
ществен фонд – ЧИТАЛИЩА” –
Плевен;
„Нова професия - нов шанс
(обучение на 20 трайно безра
ботни лица от селата Коиловци,
Буковлък, Ясен, Дисевица и Тър
нене за част от професията „Со
циален асистент”)” заедно със
Сдружение „Плевенски Общест

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
ОСЪЩЕСТВЯВА В
ПАРТНЬОРСТВО
16 ПРОЕКТА
С ОБЩА СТОЙНОСТ
1 442 855 ЛЕВА

вен фонд – ЧИТАЛИЩА” – Пле
вен.
„Да пораснем заедно - Рабо
тилница за родители” заедно със
Сдружение „Плевенски Общест
вен фонд – ЧИТАЛИЩА” – Пле
вен.
„Осигуряване на трудова за
етост за безработни младежи с
увреждания” заедно със Сдру
жение „БАЛИЗ” - Плевен
„Мрежа от региони за ИТС /
интелигентни транспортни систе
ми/ решения” заедно със Сдруже
ние „Еврорегион Плевен - Олт” –
Плевен.
„Читалищата - катализатори
на ромското включване в общно
стите на малките селища” заедно
със Сдружение „Плевенски Об
ществен фонд – ЧИТАЛИЩА” –
Плевен.
„Активни граждански общ
ности” заедно със Сдружение
„Плевенски Обществен фонд ЧИТАЛИЩА” Плевен.
„Обучение на модератори
за осъществяване на посредни
чество при реализация на актив
ни мерки за пълно обхващане
и образователнa интеграция на
деца и ученици от етническите
малцинства в Община Плевен”
заедно с НЧ „ЛИК” - Плевен.
„Детството може да бъде пре
красно” заедно с Фондация „Ро
мано Дром – Плевен”, ОДЗ 10
„Биляна” – Буковлък и Сдруже
ние „Плевенски Обществен фонд
- ЧИТАЛИЩА” - Плевен.
„Равнопоставеност” заедно
със Сдружение „БАЛИЗ” - Пле
вен.

ИНВЕСТИЦИИ В
СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТИ
И ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ДВИЖЕНИЕТО
През изминалия отчетен пе
риод Община Плевен е вложи
ла немалко средства в строител
ство, ремонти и организация на
движението. Сред обектите, ре
монтирани със средства от бю
джета, са сградата на детска яс
ла „Латинка”, на стойност 35 749
лв.; сградата на Дневния център
за хора с увреждания, на стой
ност 4 604 лв.; сградите на дет
ски ясли „Гергана”, „Чайка”,
„Дружба” и „Асен Халачев” за
22 244 лв.; Ремонт на сградата на
детска ясла „Мир” за 26 219 лв.;
Ремонт на сградата на детска яс
ла „Щастливо детство” за 33 561
лв.; Сградата на Общоградско
средношколско общежитие за
15 980 лв.; Ремонт на сградата
на поликлиниката в Славяново
за 35 000 лв.; Довършен ремонт
на сградата на Регионален исто
рически музей за 97 565 лв.; Из
граждане на Общински плувен
комплекс с вложени 913 046 лв.
за периода; Инженеринг (проек
тиране и строителство) на топло
фикационно отклонение и або
натна станция за обект „Общин
ски плувен комплекс” за 117 451
лв.; Уличен водопровод меж
ду ок 321б и ок 321а за 2 центъ
ра за настаняване от семеен тип
в кв. 177 за 8 415 лв.; Газифика
ция на корпус Д в ОДЗ „Снежан
ка” за 10 297 лв.; Ремонт на по
крива на подземни гаражи на пл.
„Агадир” за 132 304 лв.;
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приоритет на Община Плевен
Изграждане на нова детска
градина за 442 479 лв.
Кметът на Община Плевен
проф. д-р Димитър Стойков връ
чи ключовете от новите домо
ве в новопостроените 3-та и 4та секции на жилищния блок на
бул. „Георги Кочев” на 24 семей
ства - собственици на отчуждени
имоти. Финансирането на обекта
се осъществи от общината, чрез
продажба на недвижими имоти,
и от Министерството на финан
сите, което преведе сумата от
1 365 120 лв.

ТЕКУЩИ РЕМОНТИ
НА УЛИЦИ
За текущи ремонти в централ
ната градска част и индустриал
ната зона – ул. „Гривишко шо
се”, ул. „Българска авиация”, ул.
„Здравец”, ул. „Цар Самуил”, ул.
„Сан Стефано” и други, бяха из
разходени 522 135 лв. 137 642
лв. е вложената сума в текущи
ремонти на улици в жк „Сторго
зия” - ул. „Кара Кольо”, тротоар
по улицата към ДКЦ-3, по лини
ите на тролеите, ул. „Захари Зо
граф”, ул. „Синчец”, ул. „Люляк”
и други.
За ремонтни дейности на ули
ци в жк „Дружба”, жк „Мара Ден
чева”, жк „Кайлъка” и Девети
квартал бяха усвоени 249 030 лв.
Осъществен е основен ремонт
на участъци от улиците „Цар Са
муил” за 151 000 лв.; „Княз Борис
І” за 50 000 лв.; „Дрин” за 60 000
лв.; „Българска авиация” за 60
000 лв.; улица в жк „Сторгозия”
между ДКЦ-3 и ул. „Цар Саму
ил” за 60 000 лв.; „Г. Бенковски”
в с.Пелишат за 91 985 лв.; обхо
ден път на с. Бохот за 26 000 лв.
В експлоатация бяха въве
дени ул. „Иван Миндиликов” в
участъка от жп гара до бул. „Ге
орги Кочев” - І етап, и нова све
тофарна уредба в същия участък.

Подписаните от Община Пле
вен договори за строителство и
ремонт на общински пътища с фи
нансиране от републиканския бю
джет са на стойност 343 500 лв.
Изпълнена е над 4 500 ква
дратни метра хоризонтална мар
кировка на пешеходни пътеки и
осови линии; Над 410 м са ре
монтираните предпазни парапе
ти при училища и кръстовища;
Поставени са 3 нови изкустве
ни неравности за ограничаване
на скоростта на МПС - две пред
ОУ „Отец Паисий” и една пред
ЦДГ „Звънче”; Изградени са но
ви повдигнати пешеходни пъте
ки при ОУ „Лазар Станев”, ОУ

„Единство” и Спортната зала на
ул. „Самуил”.
Работата в областта на еколо
гията включваше изграждане на
нови детски съоръжения в кмет
ствата Брестовец и Тученица и
ново зелено пространство за от
дих и игра на децата на ул. „Сан
Стефано”. В рамките на Нацио
налната кампания „Да изчистим
България за един ден”, органи
зирана от Община Плевен, бяха събрани и извозени 653.77
тона отпадъци. Изготвена бе
ше нова Наредба за разделно съ
биране на отпадъците и Програ
ма за разширяване на разделно
то събиране на отпадъци на те
риторията на всички населени
места на територията на общи
ната. Реализирана бе Програма
та „Да пазим Плевен чист и при
ветлив през цялата година”.
926 широколистни, 108 иглолистни дървета и над 1 300
храсти бяха засадени в жилищните квартали на града,

ни помощници за извършване на
комунално-битови дейности. Ус
лугите се ползват от 116 лица с
трайни увреждания, с ограниче
ния или невъзможност за само
обслужване, от които 40 деца.
В хода на реализацията на
проекта „И аз имам семейство”
бяха одобрени 37 приемни се
мейства, в които са настанени 27
деца. Четири от тях вече са оси
новени.
В рамките на проекта „Под
крепа за достоен живот” бяха на
значени 107 лица, които обслуж
ват 107 ползватели на услугата
„Личен асистент”.
Детска кухня - Плевен при
готвя храна средномесечно за
1 350 деца на възраст до 3 години.
Домашен социален патронаж
- Плевен обслужва средномесеч
но 330 граждани.
Ползватели на услугaта „До
машен социален патронаж” в
кметствата Славяново, Коило
вци, Мечка, Пелищат и Бохот са

на територията на детски пло
щадки и междублокови прос
транства. Извършена беше ор
ганизация с групи по програма

180 човека.

за временна заетост за почист
ване от отпадъци и издънки от
растителност в междублоковите
пространства в жилищните ком
плекси на града, както и около
монументални скулптурни па
метници на трите входни и из
ходни артерии на град Плевен.

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
В изпълнение на проек
та „Подкрепа за равни възмож
ности” бяха назначени 66 лица,
от които 46 социални асистен
ти, за оказване на подкрепа и съ
действие за социално включва
не на потребителите и 20 домаш

ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА,
СПОРТ И МЛАДЕЖКИ
ДЕЙНОСТИ
Разпределените средства за
финансиране на делегираните от
държавата дейности за детски гра
дини, общински училища и об
служващи звена по единни стан
дарти са в размер на 22 258 896 лв.
По националните програми
„Училището - територия на уче
ниците”, „Информационни и ко
муникационни технологии в
училище”, „На училище без от
съствие” бяха разпределени об
що 54 661 лв.
През м. декември 2012 г. бе
ше открит Арт център в основно
реконструираната сграда в Град
ската градина. Средствата за ре
монта бяха осигурени от допъл
нителната държавна субсидия,
предоставена на Община Пле
вен.
За по-малко от година тук бя
ха подредени 10 изложби на
плевенски и гостуващи автори.
Екипът на Арт центъра успеш
но изпълнява амбициозната си
идея да синтезира изобразител
ното с музикално, танцово и по
етично изкуство. На голям ин
терес се радва и целогодишната
безплатна детска арт занималня,
материалите за която се осигу
ряват от Община Плевен.
Богатият годишен културен
календар на Община Плевен бе

ше изпъстрен с изложби, кон
церти на Плевенската филхармо
ния, Общинския хор „Гена Ди
митрова”, Северняшкия ансам
бъл „Иван Вълев”, представя

ния на нови книги, литературни
четения, срещи дискусии, чест
вания на годишнини и офици
ални празници. Продължена бе
ше добрата традиция на реди
ца културни събития като На
ционалния конкурс за нова бъл
гарска драматургия „Иван Радо
ев”, Националния литературен
конкурс „Петър Ковачев”, Меж
дународното фотобиенале „Фо
дар”, Международната писател
ска среща „Побратимени свето
ве”, Нощ на литературата - съв
местно с чуждестранните кул
турни институти на Полша, Че
хия, Унгария, Германия, Вели
кобритания, Македония, Нощ в
музея, Нощ в галерията и други.
На 21февруари беше учреден
Консултативен съвет по пробле
мите на спорта при Община Пле
вен, в който се включиха пред
ставители от всички спортни
клубове. Приет беше правилник
за дейността на съвета.
За подпомагане дейността на
детски и специализирани спорт
ни школи, организиране и про
веждане на ученически игри,
съфинансиране
провеждане
то на Европейско първенство
по ловна стрелба, поддържане
на спортната база на територи
ята на Община Плевен и за съ
финансиране на спортни прояви
от национален и международен
характер под патронажа на Об
щина Плевен бяха вложени 240
000 лв.
С Решение на Общински съ
вет Плевен беше учреден Общински футболен клуб „Спартак Плевен” след преобразува
не на ФК „Сторгозия” в сдруже
ние с нестопанска цел.

МЕЖДУНАРОДНИ СЪБИТИЯ
Под наслов „Германия праз
нува с Плевен” се проведоха дни
на немската страна като един от
основните акценти в програма
та по повод 15 май - Празника
на Плевен. Събитието се орга
низира по инициатива на Посол
ството на Германия у нас със съ
действието на Община Плевен.
В продължение на две седмици
бяха представени изложби, про
жекции на съвременни немски
филми, постановка на куклен
театър, концерти, дискусии, кон
султации за кандидат-студен
ти, младежки прояви, които бяха
поредната крачка за сближаване
то на двете държави.
На официална визита в Об
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щина Плевен бяха посланиците
на Корея, Турция, Швейцария,
Аржентина. Месеци след посе
щението си аржантинският по
сланик Н. пр. Гийермо Асрак
откри в Регионалния историче
ски музей изложбата „80 годи
ни дипломатически отношения
между Аржентина и България”.
Плевен беше удостоен с на

градата „Шофар” от Органи
зацията на евреите в България
„Шалом”. Тя беше връчена на
кмета проф. д-р Димитър Стой
ков от председателя на органи
зацията д-р Максим Бенвенис
ти на тържествена церемония
в столицата по повод 70 годи
ни от спасяването на български
те евреи и в памет на жертви
те на Холокоста. „Шофар” беше
връчен на кметове на български
градове, чиято общественост
и отделни граждани имат при
нос в спасяването на български
те евреи през Втората световна
война.
Петдесетгодишният
юби
лей от подписването на договор
за установяване на партньор
ски отношения между Плевен
и Ростов на Дон беше акцент в
тържествата, посветени на Деня
на руския град, през септември
2013 г. По повод честването, в
Ростов на Дон беше официална
делегация, водена от кмета на
Плевен. В празничната програ
ма участва Северняшкият ан
самбъл. Беше показана и фото
изложбата „Духът на Плевен” с
автор Георги Великов - Чарли.

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
От началото на 2013 г. към 30
септември постъпленията в бю
джета от всички видове данъци
и такси, администрирани от от
дел „Местни данъци и такси”,
възлизат на 13 517 000 лв., в то
ва число приходи от глоби по
наказателни постановления за
нарушения на законодателство
то – 174 100 лв., и такси за из
вършени административни ус
луги – 101 000 лв.
Като цяло планът за постъ
пления от местни налози към 30
септември е изпълнен на 77%.

ТРУДОВА ЗАЕТОСТ
По Оперативна програма
„Развитие на човешките ресур
си” - „Развитие”, от Община
Плевен бяха наети на работа
560 лица, а още 147 - по Опе
ративна програма „Развитие на
човешките ресурси” - „Подкре
па”. Наетите лица по Национал
на програма „От социални по
мощи към заетост” са 13, а по
същата програма в направление
„Неотложни аварийни дейности
при зимни условия” - 40.
Девет лица бяха наети по
Националната програма „Старт
в кариерата”.

ОБЩИНА

Бр.1, Февруари, 2014 г.
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Мартин Митев, общински съветник от ГЕРБ и председател на бюджетната комисия към ОбС Плевен:

Бюджетът на Община Плевен не е популистки, а реален
- Г-н Митев, каква е бюджетната рамка за 2014 година на Община Плевен?
- Ще говорим с цели числа. Бю
джетът на Община Плевен е разче
тен засега за 67 821 000 лв. От тях
държавно делегираните дейности са
36 187 000 лв., а местните дейности
31 634 000 лв. Това е рамката. По от
ношение на държавно делегираните
дейности се знае, че основната част
е образованието. При разработване
то на този бюджет оказа влияние но
воприетият и влязъл в сила от нача
лото на тази година Закон за публич
ните финанси. Той доста изчерпа
телно е дал структурата и аспектите
на всеки един общински бюджет. За
това и искам да благодаря на общин
ската администрация, която се спра
ви доста добре с новите приложения
и справки към бюджета и рамката на
проекта за бюджет бе приета от Ми
нистерство на финансите без забе
лежки. Особеното в новия бюджет е,
че държавно делегираните дейности
ще се изпълняват на 95%. Останали
те 5% ще се дадат само ако на на
ционално ниво не се надхвърли пла
нирания дефицит. Това означава, че
е възможно да имаме намаление от
близо 2 млн. лв. за тези дейности.
Склонен съм да вярвам, че няма да
бъдат отпуснати на 100% парите, ка
то гледам как правителството сега
харчи пари за какво ли не, като те
гли и заеми.
- По-голям ли е бюджетът на
Община Плевен в сравнение с
миналата година?
- Малко е по-голям. Държавно
делегираните дейности са увеличе
ни за цялата страна. И това е от фор
мулата за изчисление на средствата
за образование, което води до по-

големи суми. Тази дейност се със
тои от четири компонента – пари за
образование, за снегопочистване,
за капиталови разходи и обща из
равнителна субсидия. Първите три
компонента общините не могат да
харчат за нищо друго. Единствена
та глътка въздух е последният ком
понент, който „запушва дупки”, къ
дето е необходимо за самите общи
ни. Тази година в по-големите об
щини има завишение с 20% на па
рите за капиталови разходи. Сред
ствата за снегопочистване са като
миналата година, а по-интересна
за мен е общата изравнителна суб
сидия, която за Община Плевен е
3 232 000 лв. Но ако се вгледаме в
другите общини, ни прави впечат
ление, че в парите през миналата и
тази година на Видин, Пазарджик,
Перник ще забележим ръст от 15 до
28%. Досещате се, че там кметовете
са „червени”. В същото време голе
ми общини с кметове от ГЕРБ като
София, Стара Загора, Смолян, Ве

лико Търново нямат никаква разли
ка в субсидията от 2013 година. Та
кава е и субсидията за Плевен. При
нас ръстът е 0%, въпреки прокла
мираните намерения да не се пра
ви разлика.
- Как стои въпросът с местните дейности?
- От предвидените 31 600 000
лв., близо половината са данъчни
приходи. 8,5 млн. лв. са предвиде
ните приходи от такси, 4 млн. лв. от
управление на общинско имущество
и 3 млн. лв. са предвидени да дойдат
от разпореждане с имущество, или
казано по-просто – от продажби.
- А разходната част как е
структурирана?
- Държавно делегираните дей
ности няма да коментираме. Там не
щата са ясни. В разходната част бю
джетът показва запазване на насто
ящите нива по отношение на соци
алните дейности, здравеопазване,
култура и е предвидено леко нама
ление на разходите за благоустрой
ство на територията – ремонти, озе
леняване и т.н. Но говоря от част
та местни дейности. По-интересни
за обществото са капиталовите раз
ходи. Те са с два източника на фи
нансиране – държавата и финанси
рани с приходи от местни дейности.
В тези средства има 1 млн. лв. за до
вършване на детската градина. По
това перо са предвидени 1 070 000
лв. и включва ремонти на улици, из
граждане на канализация, пътища
между селища в общината и други.
Има предвидени и ремонти с пари
те, които евентуално ще дойдат от
продажби и приватизация. И тук са
предвидени ремонти на улици, на
Зоокът „Кайлъка”, на параклиси и
църкви и основни ремонти на чети

ри детски заведения и други.
До тези цифри ще трябва да на
мерят отражение и едни 33 313 000
лв., които са средствата по Опера
тивни програми. Това са пари, кои
то реално ще останат на територия
та на общината.
- На заседанието, на което бе
приет бюджета, ваши колеги от
опозицията ви обвиниха, че си
поставяте много ниска летва за
приходи от продажби и рамонти?
- Точният израз бе „минималис
тични цели”. Но искам да кажа, че

е много тънка линията между „ми
нималистични” и „реални” цели. Не
може, а и няма смисъл, да предвиж
даме милиони от продажби и за хар
чене, а след това хората да са разо
чаровани. Ралността в страната ни
е друга. А и не останаха атрактивни
неща за продажба в Община Плевен.
Ние не сме популисти, които обеща
ват хубави неща, а като дойде време
за отчет в края на годината да свива
ме рамене и да говолим, че имахме
желание, но не успяхме. Целите, по
ставени сега, са реални и изпълними.

Проф. Константин Мутафчиев, общински съветник:

При добро управление този бюджет е изпълним
При добро управление, този бюджет е изпълним и в двете си части
– приходната и разходната. Това каза за вестник „Плевен” общинският
съветник Константин Мутафчиев.
Той изрази личното си мнение, защото не е икономист.
Надеждите на проф. Мутафчиев се осланят на доклада, който е
направил кметът на Община Плевен проф. д-р Димитър Стойков при
приемането на бюджета за 2014 година, обяснявайки, че рамката е разработена в съответствие със стратегическите цели на Общината.
Сред тях са ускоряването на социално-икономическото развитие на
региона, повишаване на качеството
на градската среда, осигуряване на
финансиране при участие в оперативните програми на ЕС, осигуряване на качествени нива на образователната, социалната и здравна системи, опазване на културно-историческото наследство и подпомагане на деxността на спортни клубове и други организации.

„Дори и администрацията да се
справи с всичко, заложено за изпълнение през тази година, в най-добрия случай това няма да доведе до
очакваната и желана от съгражданите ни рязка промяна в стандарта им на живот, защото са необходими още инвестиции и големи
инвеститори, които могат да създадат подобна промяна”, смята
проф. Мутафчиев.

Проф. д-р Димитър Стойков д.м.н., кмет на Община Плевен:

Стремежът ни е Плевен да се нареди сред модерните европейски градове
- Проф. Стойков, от тази година започва новия програмен
период 2014 – 2020 г. Каква е
готовността на Община Плевен за кандидатстване с проекти?
- Новият програмен период
2014 - 2020 г. формално вече за
почнa. Но Община Плевен създа
ва още от началото на 2012 годи
на проектна готовност за привли
чане на външни финансови сред
ства по новите финансови ин
струменти на Европейския съюз,
в частност националните опера
тивни програми, както и от други
международни донори.
- Бихте ли представили поважните проекти, към които
ще се насочите през тази година?
- В момента реализираме 24
проекта на обща стойност 105
198 052 лв., от които 17 са собст
вени, но те оформят над 99% от
общия финансов обем. Най-ма
щабните проекти, изпълнява
ни от Община Плевен през 2014
г., са: „Интегриран градски тран
спорт на Плевен” – на стойност
23 322 246 лв., „Доставка на 40
нови тролейбуса” на стойност 37
347 075 лв., „Изграждане на ре
гионална система за управление
на отпадъци в регион Плевен за

6 общини” за 27 795 953 лв. Пред
стои откриването на 6 новоизгра
дени центъра за настаняване от се
меен тип за 84 деца, изведени от
специализирани институции. В

2020 г., от които 12 сгради (обек
ти на културната, образователна
та и социалната инфраструктура),
част от централната пешеходна зо
на (Градска градина, Водна каска

началото на годината беше одо
брен още един проект на община
та - „Проектиране на 45 обекта за
създаване на проектна готовност
за участие по Оперативна про
грама „Региони в растеж” 2014 -

да, площадно пространство), дет
ски и спортни площадки, линейни
обекти (улици) и други елементи
на транспортната инфраструктура
(кръстовища, надлези и мостове) на стойност 1 348 384 лв.

- Кои са изготвените нови
работни проекти към този момент?
- Да, вече разполагаме с таки
ва, най-значимите от тях са: про
ект за закриване и рекултивация
на съществуващо общинско депо
за твърди битови отпадъци на те
риторията на Община Плевен, ре
монт на сградата на Центъра за со
циална рехабилитация и интегра
ция за деца с увреждания, както и
проект за довършване ремонта на
останалите корпуси на ОДЗ „Сне
жанка”.
В момента се проектира и из
готвя документация и за реставра
ция и консервация на късноантич
на римска крепост „Сторгозия” в
Парк „Кайлъка” - трети етап, за
ремонт на Регионалния историче
ски музей, за възстановяване на
Румънски мавзолей и мемориален
парк в с.Гривица и проект за из
граждане на верига от съоръжения
за масов и професионален спорт в
Плевен (зали, басейни и игрища).
- Какво се случва с една от
най-мащабните разработки съвместно с Община Долна Митрополия – тази за Водния цикъл?
- Проектът е депозиран за оцен
ка в Европейската комисия. Стой
ността му е над 155 милиона ле
ва. В сумата е включен и разход за

създаване на проектна готовност
за обновяване на ВиК мрежата в
град Плевен през 2014 - 2020 г. Ще
припомня, че за неговото разрабо
тване Плевен и Долна Митропо
лия получиха приза „За най-добро
партньорство между общините” в
рамките на Националната кампа
ния „Зелена България”.
- Извън проектите с европейско финансиране, какво от работата на общината бихте откроили през изминалата година?
- Ще започна с изграждането
на Общинския плувен комплекс.
Ще посоча и ремонтите на седем
ясли и детски градини и започна
лото строителство на нова детска
градина, което е ясен знак за вни
манието ни към младите хора на
Плевен. След дълги години чакане
24 семейства, собственици на от
чуждени имоти, получиха ключо
вете за новите си жилища на бул.
„Георги Кочев”. Едва ли има нуж
да да изброявам текущите и ос
новните ремонти на улици, дет
ските площадки, облагородява
нето на зелени площи, новия Арт
център в Градската градина. Всич
ки тези действия са в унисон с на
меренията на ръководството на
общината, а именно Плевен да се
нареди сред модерните европей
ски градове.

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЯ ОТ ЯНУАРСКАТА СЕСИЯ
Р Е Ш Е Н И Е № 900 /

гр. Плевен, 30.01.2014 г.

§3. Приема нова Тарифа № 13 към чл.42 на Наредба № 17 за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги на територията на Община Плевен със следното съдържание:
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за определянето и администриТАРИФА № 13
рането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен.
към чл.42 от Наредба № 17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.7 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната ад(Цените в тази тарифа са без ДДС)
министрация, чл.8 и чл.9 от Закона за местните данъци и такси, чл.11, ал.3, чл.26 от Закона за нормативните актове,
при спазване изискванията на чл.28 от Закона за нормативните актове и чл.75, 76, 77 и 79 от Административно-проУслуги предоставяни от ОП „Общински медиен център”
цесуалния кодекс
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен, както следва:
§1. Тарифа 10 към чл.42 на Наредба № 17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен се изменя и допълва, както следва:
11

За ползване на ритуална зала при погребения

12.00 лв.

§2. Тарифа 11 към чл.42 на Наредба № 17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен се изменя и придобива следното съдържание:
ТАРИФА № 11
към чл.42 от Наредба № 17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен
Други услуги

2. Измененията на Наредбата влизат в сила 7 дни след публикуването им в местен вестник и на интернет страницата на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин АНгЕЛОВ
Р Е Ш Е Н И Е № 901 /

гр. Плевен, 30.01.2014 г.

ОТНОСНО: Изменение и допълнение в Наредба № 27 за разделно събиране на отпадъци в Община Плевен (приета с Решение № 464/27.02.2013 г. на Общински съвет – Плевен).
На основание чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.8, чл.11, ал.3 и чл.26 от Закона за нормативните актове, при спазване изискванията на чл.28 от Закона за нормативните актове и чл.75, 76, 77 и 79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.13 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 27 за разделно събиране на отпадъци в Община Плевен, както следва:
В Глава седма “Административно-наказателни разпоредби” се правят следните изменения и допълнения:
§1. Създава се нова алинея 2 към разпоредбата на чл.29 със следното съдържание:
“Наказва се с имуществена санкция в размер от 700 до 2000 лв. едноличен търговец или юридическо лицe, което изземва
разделно събрани отпадъци от специализирани съдове и площадки за разделно събрани отпадъци, превозва с всички средства,
в това число: каруци, колички, велосипеди и др. без валидно разрешително, издадено от РИОСВ гр. Плевен и договор с Община Плевен за извършване на посочените дейности.”
§2. Създава се нова алинея 3 към разпоредбата на чл.29 със следното съдържание:
“При повторно нарушение наказанието е имуществена санкция в размер от 1400 до 4000 лв. за едноличен търговец или
юридическо лице.
ІІ. Измененията на Наредбата влизат в сила 7 дни след публикуването им в местен вестник и на интернет страницата на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин АНгЕЛОВ

ОТЧЕТ

за изпълнението на годишния план за приватизация на общинските фирми и имоти в гр. Плевен за периода
01.01.2013 г. – 31.12.2013 г.
За периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г. са взети 40 броя решения на Общински съвет – гр. Плевен, свързани с процеса на приватизация, в т.ч.:
1. Решения за откриване на процедура за приватизация – 1 брой.
2. Решения за приемане на правен анализ и привотизационна оценка – 16 броя.
3. Решения за приемане на актуализирани приватизационни оценки – 3 броя.
4. Решения за обявяване на нови търгове – 18 броя;
5. Други решения – 2 броя.

Продадени общински недвижими имоти през 2013 г., както следва:

Р Е Ш Е Н И Е № 902 / гр. Плевен, 30.01.2014 г.
ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнение на годишния план за приватизация през 2013 година на Община Плевен.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.6, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизацонен контрол
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема отчет за изпълнение на годишния план за приватизация през 2013 г. на Община Плевен.
2. Отчетът е неразделна част от настоящето решение.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин АНгЕЛОВ

Общите приходи, получени за периода 01.01.2013 год. – 31.12.2013 г. са в размер на 939 900 лв. с ДДС.
С Решение № 423 от 31.01.2013 год. на Общински съвет – Плевен е приет годишен план за приватизация през 2013 год. на
Приложение към Решение № 902/30.01.2014 г. на Общински съвет - Плевен Община Плевен, като в него очакваните парични постъпления са в размер на 1 000 000 лева.
Изпълнението на годишния план за приватизация е 93,9%.

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш Е Н И Е № 903 / гр. Плевен, 30.01.2014 г.
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II. ПРОгНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ОТНОСНО: Приемане на годишен план за приватизация през 2014 година на Община Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.6, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема годишния план за приватизация през 2014 година на Община Плевен.
2. Годишният план е неразделна част от настоящето решение.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин АНгЕЛОВ
Приложение към Решение № 903/30.01.2014 г. на Общински съвет - Плевен
гОДИШЕН ПЛАН
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ ПРЕЗ 2014 г. НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН
Настоящият годишен план е разработен в съответствие с изискванията на Закона за приватизация и следприватизационен контрол /ЗПСК/.
І. Приоритетни цели на годишния план за приватизация на Община Плевен през 2014 година:
Осигуряване на прозрачна и икономически ефективна приватизация.
Равнопоставеност на всички участници.
Осигуряване на икономически растеж и конкурентноспособност.
Осигуряване на постъпления в общинския бюджет, които да бъдат използвани за придобиване и основен ремонт на дълготрайни активи, за разходи, свързани с приватизационния процес, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура.
Строг контрол върху произхода на средствата, с които се участва в приватизацията.
ІІ. Обхват на годишния план.
1. Общинско участие в търговско дружество без открита процедура на приватизация: “Мизия 2000”АД.
2. Общински нежилищни имоти с открита процедура за приватизация:
2.1. Поземлен имот с идентификатор 56722.651.540 с площ 30 244 кв.м – УПИ І, кв.604, отреден „За производствена дейност, обществено-обслужващи дейности и трафопост”, находящ се в гр.Плевен, Западна индустриална зона”;
2.2. Магазин № 1 с идентификатор 56722.661.9.10.40, със застроена площ 41.78 кв. м., находящ се на І етаж в жилищна сграда с адрес:
III. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕгр. Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх. А.
2.3. Магазин № 2 с идентификатор 56722.661.9.10.41, със застроена площ 31.18 кв. м., находящ се на І етаж в жилищна сграда с адрес: ДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОгРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА И ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ
гр. Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх. А.
2.4. Ателие № 1 с идентификатор 56722.661.9.10.18 със застроена площ 51.81 кв. м., и прилежаща маза № 18 с площ 4.56 кв. м., находящо се на VІІ етаж в жилищна сграда с адрес: гр. Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх. А.
2.5. Ателие № 2 с идентификатор 56722.661.9.10.19 със застроена площ 67.66 кв. м. и прилежаща маза № 19, с площ 5.93 кв. м., находящо се на VІІ етаж в жилищна сграда с адрес: гр. Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх. А.
2.6. Ателие № 3 с идентификатор 56722.661.9.10.20 със застроена площ 80.50 кв. м. и прилежаща маза № 20, с площ 4.08 кв. м., находящо се на VІІ етаж в жилищна сграда с адрес: гр. Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх. А.
2.7. Ателие № 4 с идентификатор 56722.661.9.10.21, със застроена площ 55.35 кв. м и прилежаща маза № 21, с площ 4.38 кв. м., находящо се на VІІ етаж в жилищна сграда с адрес: гр. Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх. А.
2.8. Ателие № 5 с идентификатор 56722.661.9.10.22, със застроена площ 46.24 кв. м. и прилежаща маза № 22 с площ 4.40 кв. м., находящо се на VІІ етаж в жилищна сграда с адрес: гр. Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх. А.
2.9. Магазин № 1 с идентификатор 56722.661.9.9.25 със застроена площ 17.00 кв. м., находящ се на приземен етаж в жилищна сграда с
адрес: гр. Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх. Б.
2.10. Магазин № 2 с идентификатор 56722.661.9.9.26 със застроена площ 21.04 кв. м., находящ се на приземен етаж в жилищна сграда
с адрес: гр. Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх. Б.
2.11. Магазин № 3 с идентификатор 56722.661.9.9.27 със застроена площ 34.30 кв. м., находящ се на І етаж в жилищна сграда с адрес:
гр. Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх. Б.
2.12. Ателие № 1 – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.661.9.9.19 със застроена площ 29.60 кв.м., находящо се на приземен етаж в жилищна сграда с адрес: гр. Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх. Б.
2.13. Ателие № 2 с идентификатор 56722.661.9.9.20 със застроена площ 51.17 кв. м. и прилежаща маза № 19 с площ 4.80 кв.м., находящо се на VІІ етаж в жилищна сграда с адрес: гр. Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх. Б.
2.14. Ателие № 3 с идентификатор 56722.661.9.9.21 със застроена площ 55.53 кв. м. и прилежаща маза № 20 с площ 4.74 кв.м., находящо се на VІІ етаж в жилищна сграда с адрес: гр. Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх. Б.
2.15. Ателие № 4 идентификатор 56722.661.9.9.22 със застроена площ 70.41 кв.м и прилежаща маза № 21 с площ 5.93 кв.м., находящо
се на VІІ етаж в жилищна сграда с адрес: гр. Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх. Б.
2.16. Ателие № 5 с идентификатор 56722.661.9.9.23 със застроена площ 78.30 кв.м и прилежаща маза № 22 с площ 4.56 кв.м., находящо се на VІІ етаж в жилищна сграда с адрес: гр. Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх. Б.
2.17. Ателие № 6 с идентификатор 56722.661.9.9.24 със застроена площ 56.53 кв.м. и прилежаща маза № 23 с площ 4.69 кв.м., находящо се на VІІ етаж в жилищна сграда с адрес: гр. Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх. Б.
ІІІ.Прогноза за приходи и разходи
1. Приходи
Очакваните парични постъпления от изпълнението на годишния план през 2014 година са в размер на 760 х. лв.
Разпределението на очакваните приходи е:
- постъпления в общинския бюджет на Община Плевен – 750 х.лв.
- за покриване на разходите, свързани с приватизационния процес – 10 х.лв.
2. Разходи
Размер на разходите, свързани с приватизационния процес – 10 х.лева.
Настоящият годишен план прекратява действието на годишния план за приватизация през 2013 година на Община Плевен и е в сила до
приемането на годишния план за 2015 година.
Приемането на годишния план не е условие за вземане на решения и за действителността на сключените приватизационни сделки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /Дарин Ангелов/
Р Е Ш Е Н И Е № 904 / гр. Плевен, 30.01.2014 г.
ОТНОСНО: Отчет за резултатите от управлението и разпореждането с общинската собственост за периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.66а от Закона за
общинската собственост и чл.4 от Наредба № 7 на Общинския съвет
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН Р Е Ш И:
1. Приема отчета за резултатите от управлението и разпореждането с общинска собственост за периода от 01.01.2013
г. – 31.12.2013 г.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин АНгЕЛОВ
Р Е Ш Е Н И Е № 905 /

гр. Плевен, 30.01.2014 г.

ОТНОСНО: Приемане на програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община
Плевен за 2014 г.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.3, ал.2 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Плевен за
2014 г., съгласно приложение № 1, което е неразделна част от настоящето Решение.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин АНгЕЛОВ
Приложение № 1 към Решение № 905/30.01.2014 г. на Общински съвет - Плевен

ПРОгРАМА
ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ
С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2014 г.
І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Плевен през 2014
г. съдържа:
1. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост.
2. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за
учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия.
Настоящата програмата отразява намеренията на Община Плевен за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2014 г. и е обвързана с бюджета на Община Плевен за 2014 г.

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН

Бр.1, Февруари, 2014 г.
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ІV.ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Плевен обхваща
едногодишен планов период - 2014 г.
Тя се приема на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местната администрация и местното самоуправление, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.3, ал.2 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. По своята същност програмата е отворен документ и
може да се актуализира през годината.
Настоящата програма е приета с Решение № 905 /30.01.2014 г. на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин АНгЕЛОВ
Р Е Ш Е Н И Е № 906 / гр. Плевен, 30.01.2014 г.
ОТНОСНО: Сключване на договор за кредит с “Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ”ЕАД за
поемане на краткосрочен общински дълг по реда на Закона за общинския 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.5, ал.1,
т.2, чл.16 и чл.17 от Закона за общинския дълг
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Плевен за сключи договор за кредит с “Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ
”ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализация на проект № DIR 5112122-6-72 “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Плевен”:
1.1. Максимален размер на дълга – 6 000 000 (шест милиона) лева.
1.2. Валута по дълга – BGN (български лева);
1.3. Вид на кредита – Краткосрочен заем;
1.4. Цел – Финансиране на проект “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Плевен” № DIR
5112122-6-72 по Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 година”;
1.5. Срок на погасяване на кредита – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване;
1.6. Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 година”;
1.7. Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4,715%;
1.8. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка;
1.9. Начин на обезпечаване на кредита:
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Плевен по Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR 5112122-С009,
сключен между Община Плевен и Министерство на околната среда и водите на 29.11.2012 година.
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Плевен или упълномощено от него лице да подготви искането за кредит, да го подаде в съответния обслужващ банков клон, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали
необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин АНгЕЛОВ
Р Е Ш Е Н И Е № 907 / гр. Плевен, 30.01.2014 г.
ОТНОСНО: Даване на съгласие за сключване на договор за кредит с “Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ”ЕАД за поемане на краткосрочен дълг от “Тролейбусен транспорт”ЕООД и от Община Плевен, като съкредитополучател (солидарен длъжник) на “Тролейбусен транспорт”ЕООД
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.11 от
тристранно договорно споразумение между Община Бургас – Водещ партньор по проекта, Община Плевен – партньор по проекта и
“Тролейбусен транспорт”ЕООД – дружество-партньор, чл.17, т.9 и т.10 от Наредба № 8 на Общински съвет – Плевен за условията и реда за упражняване на правата на собственик от Община Плевен върху общинската част от капитала на търговските дружества, чл.16,
чл.17, чл.19а от Закона за общинския дълг
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие “Тролейбусен транспорт” ЕООД да сключи договор за кредит с “Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ”ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен дълг с цел реализация на проект “Прилагане на мерки
за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен” за доставка на подвижен тролейбусен състав за нуждите на обществения градски транспорт на Община Бургас, Община Варна, Община Плевен и Община Стара Загора, финансиран по Договор № DIR-51315001-1-C004/11.11.2013 г., процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG161PO005/13/1.50/01/35 “Мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на екологични превозни
средства на градския транспорт”, Приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, при следните параметри:
- Максимален размер на дълга – 7 462 455 (седем милиона четиристотин шестдесет и две хиляди четиристотин петдесет и пет)лева;
- Валута на дълга – BGN (български лева);
- Вид на дълга – краткосрочен дълг,
- Условия за погасяване на дълга:
- срок на погасяване – до 12 мес., считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване
изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване;
- източници за погасяване на главницата – чрез собствени средства по банкови сметки, настоящи и бъдещи вземания на “Тролейбусен транспорт”ЕООД и плащания от Оперативна програма “Околна среда”;
- максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 5,5 %;
- други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ;
- Начин на обезпечаване на кредита:
- Учредяване на залог върху собствени средства по банкови сметки, настоящи и бъдещи вземания на “Тролейбусен транспорт”ЕООД;
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Плевен по Договор за безвъзмездна помощ № DIR-51315001-1-C004/11.11.2013
г., сключен между Община Плевен и Министерство на околната среда и водите, както и върху сметката на Община Плевен, по която
постъпват средствата по Договор за безвъзмездна помощ № DIR-51315001-1-C004/11.11.2013 г., сключен между Община Плевен и Министерство на околната среда и водите;
- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи собствени приходи на Община Плевен по чл.6 от Закона за общинския дълг.
2. Дава съгласие, Община Плевен да поеме ангажимент като съкредитополучател (солидарен длъжник), във връзка със сключване на договор за кредит между “Тролейбусен транспорт”ЕООД и “Фонд за органите на местното самоуправление в България –
ФЛАГ”ЕАД, по силата на който “Тролейбусен транспорт”ЕООД, да поеме краткосрочен дълг с цел извършване на окончателното плащане по Договор 11/13.09.2013 г. за доставка на подвижен тролейбусен състав във връзка с реализацията на проект “Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен”, финансиран по Договор № DIR-513150011-C004/11.11.2013 г., процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/13/1.50/01/35 “Мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на екологични превозни средства на градския транспорт”, Приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, при параметрите, описани в т.1
3. Възлага и делегира права на Управителя на “Тролейбусен транспорт”ЕООД да подготви искането за кредит, да го подаде в клон
на Управляващата банка “Уникредит Булбанк”АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1.
4. Възлага и делегира права на Кмета на Община Плевен или упълномощено от него лице да подпише договора за кредит и договорите за залог за учредяване на залог от Община Плевен върху вземанията на Община Плевен по Договор за безвъзмездна помощ №
DIR 51315001-1-C004/11.11.2013 г., сключен между Община Плевен и Министерство на околната среда и водите и върху сметката на
Община Плевен, по която постъпват средствата по Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR 51315001-1-C004/11.11.2013 г.,
сключен между Община Плевен и Министерство на околната среда и водите и за учредяване на залог върху настоящи и бъдещи собствени приходи на Община Плевен по член 6 от Закона за общинския дълг, във връзка с Решението по т.1.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин АНгЕЛОВ
Р Е Ш Е Н И Е № 908 / гр. Плевен, 30.01.2014 г.
ОТНОСНО: Изпълнение на задължения по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.503/2011/004, финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-03/2011 “Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града” от Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г. и обезпечаване на
искане за авансово плащане по проект “Интегриран градски транспорт на Плевен”, чрез подписване на Запис на Заповед.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие, Община Плевен да обезпечи задължението, посочено в Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-03/2011/004 от 10.07.2012 г. по изпълнението на проект “Интегриран градски транспорт на Плевен”, което е в
размер до 35% от стойността на предоставената от договарящия орган безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г., или в левова равностойност до 7 138 254, 68 лв. (седем милиона сто тридесет и осем хиляди двеста
петдесет и четири лева и шестдесет и осем стотинки).
2. Упълномощава, Кметът на Община Плевен да подпише Запис на Заповед за сумата, посочена в т.1, в полза на Управляващия орган на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнението
на настоящето решение.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин АНгЕЛОВ

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш Е Н И Е № 909

/

гр. Плевен, 30.01.2014 г.

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Плевен с проект за външно финансиране по Проект “Красива България” за 2014 г.
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие, Община Плевен да кандидатства с Проект “Ремонт на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца с
увреждания в гр. Плевен, ул. “Даскал Димо” № 7, УПИ І, стр.кв.352” за привличане на финансови средства по Мярка 02 “Подобряване на социалната инфраструктура” на Проект “Красива България” 2014 г.
2. Дава съгласие, Община Плевен да осигури, като собствен финансов принос, 50,50% от общия бюджет на проекта по т.1, в размер не повече от 47 549,79 лв.
3. Дава съгласие, да бъдат запазени постигнатите резултати, за срок от пет години, след приключване изпълнението на “Ремонт на
Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания в гр. Плевен, ул. “Даскал Димо” № 7, УПИ І, стр.кв.352”, както и да не се променя предназначението на обекта, или части от обекта, на проектната интервенция.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши всички необходими правни и фактически действия, във връзка с изпълнението
на т. 1, т.2 и т.3 от настоящото Решение.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин АНгЕЛОВ
Р Е Ш Е Н И Е № 910 / гр. Плевен, 30.01.2014 г.
ОТНОСНО: Актуализиране на структурата на общинската администрация и утвърждаване на общата й численост.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Трансформира сектор “Бюджет” в отдел “Бюджет”.
2. Трансформира сектор “Финансово-счетоводно обслужване” в отдел “Финансово-счетоводно обслужване”.
3. Одобрява, считано от 01.02.2014 г. актуализирана структура на администрацията на Община Плевен.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен да одобри длъжностно разписание и поименно щатно разписание на администрацията със
съответната численост, съобразно приетата промяна в структурата в срок не по-късно от 01.02.2014 г.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин АНгЕЛОВ
Р Е Ш Е Н И Е № 911 / гр. Плевен, 30.01.2014 г.
ОТНОСНО: Приложение на чл.34 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.34, ал.2 и ал.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
І. Отменя Решение № 234/26.07.2012 г. (изм. и доп. с Решение № 496/26.03.2013 г.) на Общински съвет – Плевен.
ІІ. Определя възнаграждение на общинските съветници в Общински съвет – Плевен, както следва:
1.За всяко участие в заседания на Общинския съвет – в размер на 100 (сто) лева.
2. За всяко участие в заседания на постоянни, временни и специализирани комисии – 80 (осемдесет) лева.
3. За подготовка за участие в заседанията по т. 1. и т. 2.- 400 (четиристотин) лева.
4. Заместник-председателите на Общинския съвет и председателите на постоянните и специализирани комисии получават допълнително месечно възнаграждение в размер на 100 (сто) лева.
5. При отсъствие от заседания на Общинския съвет и постоянните, временни и специализирани комисии възнаграждението по т.1
и т. 2. не се дължи.
6. Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да бъде повече от 70 на сто от брутната работна заплата на Председателя на Общинския съвет за съответния месец.
ІІІ. Изменя Решение № 095/23.02.2012 г. (изм. с Решения № 547/25.04.2013 г., Решение № 745/29.08.2013 г. и Решение №
762/26.09.2013 г.), като наименованието на специализираната комисия се изменя на “Комисия за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на Община Плевен”.
ІV. Специализирани комисии на Общинския съвет са:
1. Обществен съвет за социално подпомагане;
2. Общински съвет по наркотични вещества;
3. Комисия за одобряване на критерии и отпускане на средства, постъпили от дарения и спонсорства за отпускане на годишни стипендии и еднократни помощи;
4. Обществен съвет за сътрудничество между местната власт и неправителствените организации;
5. Общинска комисия за обществен ред и сигурност;
6. Комисия за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на Община Плевен
7. Комисия за решаване на жилищните нужди на гражданите;
8. Местна комисия за работа с граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове;
9. Наблюдателна комисия;
10. Местен обществен комитет по превенция на ХИВ/СПИН.
V. Присъствието на общинските съветници на заседанията на Общинския съвет и комисиите се удостоверява с подпис в присъствен
лист. Ежемесечно в срок до 30 число председателите на постоянни, временни и специализирани комисии изготвят и подписват справка за присъствието на общинските съветници.
VІ. Настоящото Решение влиза в сила от 01.01.2014 година.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин АНгЕЛОВ
Р Е Ш Е Н И Е № 912 /– гр. Плевен, 30.01.2014 г.
ОТНОСНО: Продължаване на работното време
На основание чл.45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация 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-повече от два часа.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин АНгЕЛОВ
Р Е Ш Е Н И Е № 913 / гр. Плевен, 30.01.2014 г.
ОТНОСНО: Приемане на Сборния бюджет на Община Плевен за 2014 г.
На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.94, ал.2, ал.3 и ал.4 и чл.39 от Закона за публичните финанси, чл.34, ал.2, ал.3 и ал.4 и чл.15 от Наредба № 10 за условията
и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен, чл.3 и чл.4 от Закона за общинския дълг и в изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
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3.3. Бюджети на кметствата със самостоятелен бюджет, съгласно Приложение № 3В.
4. Приема разпределението на преходните остатъци по разпоредители с бюджети съгласно Приложения № 8, № 8А и № 8Б.
5. Утвърждава приходите, разходите и числеността на персонала на общинските предприятия за 2014 г. – ОП “Жилфонд”, ОП “Център за градска мобилност”, ОП “Акварел” и ОП “Общински медиен център”, съгласно Приложения № 9А; 9Б; 9В и 9Г.
6. Утвърждава разходите за заплати през 2014 год., Приложение № 1.
6.1. Одобрява размера на основните месечни работни заплати на кметовете на населените места съгласно Приложение 1А.
7. Приема актуализирана бюджетна прогноза, съгласно Приложения № 11, 11А, 11Б и 11В.
8. Определя размери на общински дълг, както следва:
8.1. Лимит за поемане на нов общински дълг /максимален размер/ - 1 200 000 лв.
8.2. Лимит за поемане на нов общински дълг чрез ФЛАГ /максимален размер/ - 9 500 000 лв.
8.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2014 год. в размер на 6 258 135 лв. Приложение № 7;
8.4. Максимален размер на общинския дълг към края на 2014 год., поет чрез ФЛАГ в размер на 9 500 000 лв. Приложение № 7А.
9. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 година, съгласно чл.94,
ал.3, т.1 от Закона за публичните финанси в размер до 29 000 000 лв.
10. Определя размера на наличните в края на 2014 година задължения за разходи, на основание чл.94, ал.3, т.1 от Закона за публичните финанси в размер до 2 500 000 лв.
11. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 год., съгласно чл.94, ал.3, т.2
от Закона за публичните финанси в размер до 32 000 000 лв.
12. Определя размера на наличните към края на 2014 год. поети ангажименти за разходи, съгласно чл.94, ал.3, т.2 от Закона за публичните финанси в размер до 8 500 000 лв.
13. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 33 313 117 лв., Приложение
№ 10.
14. Определя размера на просрочените задължения от 2013 година, които ще бъдат разплатени от бюджета на 2014 година – 718
547 лв.
15. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2014 година – не по-малко от 53 000
лева.
16. Определя размера на средствата за културни мероприятия в Културния календар за 2014 година – 235 000 лв., съгласно Приложение № 13.
17. Определя средства в група „Физическа култура и спорт“ през 2014 година в размер на 250 000 лева разпределени за:
- ОФК “Спартак” – 50 000 лв.;
- провеждане на ученически игри – 40 000 лв.;
- поддържане на спортната база на територията на Община Плевен и за съфинансиране на спортни прояви от национален и международен характер под патронажа на Община Плевен – 140 000 лева;
- резерв в група “Физическа култура и спорт” – 20 000 лв.
18. Приема следните лимити за разходи:
18.1. Социално-битови в размер на 3% от плановите средства за работна заплата на лицата, назначени по трудови правоотношения;
18.2. Представителни разходи за Председателя на Общинския съвет - 10 000 лева;
18.3. Представителни разходи за Кмета на Община Плевен -15 000 лева;
18.4. Представителни разходи за кметове на кметствата, както следва:
18.4.1. Кмет на гр.Славяново - 1500 лева;
18.4.2. Кметове на кметства с население над 1000 жители – 1000 лева;
18.4.3. Кметове на кметства с население до 1000 жители - 700 лева;
18.4.4. Кметски наместници - 500 лева;
18.5. Лимит за организиране на общински мероприятия и тържества в размер на 100 000 лева, в т.ч. за тържествено отбелязване на
50-годишнината от подписване на първия договор за партньорство между гр. Плевен и гр. Ростов на Дон – 40 000 лв.
18.6. Определя доплащане към храната в детска млечна кухня - 0,50 лв. на 1 храноден.
18.7. Определя, считано от 01.01.2014 г. следните среднодневни хранителни оклади, за храната на децата в детските ясли, детските
градини, обединените детски заведения и ползващите услугите на Домашен социален патронаж, както следва:
18.7.1. За целодневни детски ясли, ЦДГ и ОДЗ в размер на 2,60 лева.
18.7.2. За седмични (нощуващи) детски ясли, ЦДГ и ОДЗ в размер на 2,80 лева.
18.7.3. За едно лице, ползващо услугите на Домашен социален патронаж – 2,70 лева.
18.8. Определя максимални цени за закупуване на работно облекло на работниците и служителите по трудови правоотношения, финансирани от бюджета на Община Плевен през 2014 година в размер до 250 (Двеста и петдесет) лева.
18.9. На пътуващите служители, притежаващи специалност и квалификация: учител, лекар, медицинска сестра, счетоводител, специалист по бюджета, финансите, човешките ресурси и социалните услуги, специалист “ЕСГРАОН и ВО”, служители в културните институти и събирачи на приходи, ако няма кандидати от населеното място, съгласно длъжностната характеристика се заплащат част от
транспортните разходи от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места, както следва:
- 90 на сто до гр. Славяново и с. Беглеж;
- 85 на сто за всички останали населени места.
18.10. Упълномощава Кмета на Общината да утвърждава поименни списъци на работниците и служителите, които могат да използват безплатен превоз в рамките на населеното място при изпълнение на служебните си задължения, произтичащи от характера на трудовата им дейност.
18.11. От Общинския бюджет да се изплащат помощи за издаване на смъртен акт, некролог, ковчег, превоз на покойника, надгробен знак, изкопаване и закопаване на гроб в размер до 250 (двеста и петдесет) лева. Помощта да се предоставя за починали самотни,
без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги, регистрирани в службите за социално подпомагане лица.
18.12.Упълномощава Кмета на Община Плевен да извършва разходи до 300 лева за еднократни помощи на нуждаещите се жители от Община Плевен.
18.13. При навършване на 100 (сто) годишна възраст на жител да се предоставят 500 (петстотин) лева от общинския бюджет.
18.14. На първото родено дете през 2014 година в Община Плевен да се предоставят 500 (петстотин) лева от общинския бюджет.
18.15. Определя 70 000 лв. за реализация на одобрени предложения по Програмата ГИ “Да пазим Плевен чист и приветлив през цялата година”.
19. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 12.
20. Възлага на Кмета на Общината:
20.1. Да определи конкретните права и задължения на второстепенните разпоредители с бюджет;
20.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по Системата за финансово управление и контрол до преустановяване на нарушението /чл.130 от Закона
за публичните финанси и чл.48, ал.1 от Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните
дейности и за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен/;
20.3. Да актуализира общинския бюджет с размера на постъпилите средства от дарения и спонсорства, в съответствие с волята на
дарителите и спонсорите;
20.4. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и съфинансиране на общински програми и проекти;
20.5. Да публикува бюджета на Община Плевен на интернет страницата на общината в срок до 10 работни дни след приемането му
от Общинския съвет;
20.6. Да представи бюджета на Общината на Сметната палата и Министерство на финансите в срок до един месец от приемането му;
20.7. Да представя пред Общинския съвет периодично информация за извършените промени по т.21.1. и т.21.2.
21. Оправомощава Кмета на Община Плевен да извършва компенсирани промени /чл.125 от Закона за публичните финанси и чл.42
от Наредба № 10 на Общински съвет – Плевен/:
21.1. В частта на делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с
изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности
и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
21.2. В частта на местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да
изменя общия размер на разходите;
21.3. Да се разпорежда с бюджетния резерв;
21.4. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на Европейския съюз, по национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на Общината за изпълнение на общинския план за развитие.
21.5. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободните средства по общинския бюджет и други сметки, с които да
се финансират плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, както и за
текущи разходи през годината. Средствата да бъдат възстановени до 31.12.2014 год.
21.6. Да изготви план-график за обслужване на просрочените задължения от 2013 година.
22. Да сключи договор с Министерство на културата за разчетената субсидия за ДКТ “Ив.Радоев”.
23. Да се осигурят средства от местните приходи през 2014 год. за:
23.1. Подпомагане дейността на Асоциация “Диабет” в размер до 2000 лв.;
23.2. Подпомагане дейността и за мероприятия под патронажа на Община Плевен със Съюз на слепите в размер до 2000 лв.;
23.3. Подпомагане дейността и за съвместни мероприятия с Пчеларски съюз – Плевен – до 1500 лв.;
23.4. Подпомагане дейността и участие в мероприятия на Съюз на пенсионерите – Плевен, Клубовете на инвалида и пенсионера на
територията на Община Плевен и Ветераните спартакисти в размер до 4000 лв.
23.5. За подпомагане на дейността и за съвместни мероприятия на Община Плевен с други обществени организации – до 5000 лв.
23.6. За подпомагане провеждането на Балканска олимпиада по математика през 2014 г. в гр. Плевен до 10 000 лв., включени в Резервния фонд.
24. Утвърждава числеността на персонала съгласно Приложения № 5 и № 6.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин АНгЕЛОВ
Р Е Ш Е Н И Е № 914 / гр. Плевен, 30.01.2014 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема Сборния бюджет на Община Плевен за 2014 година, както следва:
1.1. По прихода в размер на 67 820 953 лева, Приложение №2, в това число:
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 36 186 605 лева, от тях:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности – 33 723 007 лева;
1.1.1.2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на – 274 115 лева, съгласно Приложение № 2А;
1.1.1.3. Преходен остатък от 2013 година в размер на 2 423 858 лева.
1.1.2. Приходи за местни дейности и държавни дейности, дофинансирани с местни приходи в размер на 31 634 348 лева, в това число:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на – 12 800 000 лева;
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на – 15 100 000 лева;
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 3 399 800 лева, в т.ч.:
1.1.2.3.1.Обща изравнителна субсидия в размер на – 3 232 600 лв.;
1.1.2.3.2. Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – 167 200 лв.;
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности – 1 071 200 лв., в т.ч.:
1.1.2.4.1. За изграждане и основен ремонт на общински пътища – 412 200 лева;
1.1.2.4.2. За други инвестиционни разходи в размер на – 659 000 лева;
1.1.2.5. Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки – (-) 1 653 000 лв., в т.ч. за ДКТ “Иван Радоев – 195 000 лв.;
1.1.2.6. Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни с/ки и фондове – (-) 4 829 197 лв.;
1.1.2.7. Получени дългосрочни заеми от банки в страната – 1 199 137 лв.;
1.1.2.8. Погашения по дългосрочни заеми от банки в страна – (-) 1 834 799 лв.;
1.1.2.9. Погашения по краткосрочни заеми от банки в страната – (-) 1 199 137 лева;
1.1.2.10. Получени заеми от други лица в страната (“ФЛАГ”) – 9 500 000 лв.
1.1.2.11. Погашения по заеми от други лица в страната (“ФЛАГ”) – (-) 3 212 803 лв.
1.1.2.12. Отчисления към РИОСВ за закриване и изграждане на депа – (-) 850 000 лева;
1.1.2.13. Преходен остатък от 2013 година – 2 143 147 лв.
1.2. По разходите в размер на 67 820 953 лева, разпределени по функции, групи, дейности и видове разходи съгласно Приложение № 3.
1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на - 36 186 605 лева;
1.2.2. За местни дейности в размер на 30 614 643 лв., в т.ч. Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 1 415 985 лв.
1.2.3. Дофинансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи и от изравнителна субсидия в
размер на 1 019 705 лева.
ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнението през 2013 г. на Актуализиран документ за изпълнение на Общинската
2. Приема инвестиционна програма за 2014 година /поименен списък на обектите, видове разходи и източниците на финансиране/ стратегия за превенция и контрол на ХИВ/СПИН за периода 2012 – 2015 г.
в размер на 4 042 405 лв. Приложение № 4, като:
2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, вкл. и за изграждане и основен ремонт на общински пъНа основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
тища в размер на 1 071 200 лв. Приложение № 4А;
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
2.1. Приема разчет на разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи и от приР Е Ш И:
ватизация съгласно Приложение № 4Б;
2.3. Приема разчет за разходите, финансирани с други местни приходи съгласно Приложение № 4В;
1. Приема отчет за изпълнението през 2013 г. на Актуализиран документ за изпълнение на Общинската стратегия за превенция и
2.4. Приема разчет за изразходване на средства, налични от приватизация на лечебни заведения, съгласно Приложение № 4Г.
контрол на ХИВ/СПИН за периода 2012 – 2015 г. /Приложение № 1/.
3. Приема бюджети по отделни разпоредители, както следва:
2. Одобрява финансирането на дейности за 2014 г. по Актуализиран документ за изпълнение на Общинската стратегия за превенция
3.1. Собствения бюджет на Община Плевен за 2014 година (включително кметствата: Ралево, Къшин, Ласкар, Горталово, Къртожаи контрол на ХИВ/СПИН за периода 2012 – 2015 г. в размер на 11 600 лв. /Приложение № 2/.
бене, Тученица, Тодорово, Радишево и Общински съвет Плевен в размер на 580 000 лв.), съгласно Приложение № 3А.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин АНгЕЛОВ
3.2. Бюджети на заведенията, прилагащи системите на делегиран бюджет, съгласно Приложение № 3Б.

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш Е Н И Е № 915

/

гр. Плевен, 30.01.2014 г.

ОТНОСНО: Отлагане на дебати
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
Отлага дебатите по внесеното от Кмета на Община Плевен предложение по т.15 от приетия дневен ред, във връзка с предложение с
вх.№ ОбС-1510-1/21.01.2014 г. на Временната комисия към Общински съвет – Плевен, избрана с Решение № 887/19.12.2013 г. относно критерии за отдаване под наем чрез конкурс на общински недвижим имот – частна общинска собственост – обект за обществено
обслужване, представляващ плувен комплекс, находящ се в двора на СОУ “Иван Вазов” в кв. 141, УПИ ІХ по плана на гр. Плевен, ул.
“Иван Вазов” № 46, с идентификатор № 56722.660.651.9, актуван с АОС № 39817/09.12.2013 г.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин АНгЕЛОВ
Р Е Ш Е Н И Е № 916 / гр. Плевен, 30.01.2014 г.

Бр.1, Февруари, 2014 г.
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На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие, Община Плевен да осигури допълнителен финансов принос, в размер на 8113,65 лв. (осем хиляди сто и тринадесет лева и шестдесет и пет стотинки) с ДДС, към бюджет на проект “Обновяване и модернизация на физическата среда, чрез реконструкция на Централната пешеходна зона на град Плевен”.
2. Дава съгласие, Община Плевен да обезпечи задължението, посочено в Анекс към Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012/033 по изпълнението на проект “Обновяване и модернизация на физическата среда, чрез реконструкция на Централната пешеходна зона на град Плевен”, което е в размер до 35% от стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г., към бенефициента, еквивалент на сумата 1 569
146,81 лв. (един милион петстотин шестдесет и девет хиляди сто четиридесет и шест лева и осемдесет и една стотинки).
3. Упълномощава, Кметът на Община Плевен да подпише Запис на Заповед за сумата, посочена в т.2, в полза на Управляващия орган на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнението
на т.1, т.2 и т.3 от настоящето решение.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин АНгЕЛОВ
Р Е Ш Е Н И Е № 925 / гр. Плевен, 03.02.2014 г.

ОТНОСНО: Изслушване на представители на читалища
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
ОТНОСНО: Разглеждане и утвърждаване на общинските жилища от фонд “Жилища за продажба”, които да бъдат продаВъв връзка с приемане на доклад на Временна комисия, избрана с Решение № 717/29.08.2013 г. предоставя въз- дени на настанените в тях наематели, отговарящи на условията в Закона за общинската собственост и Наредба № 18 на Обможност на представителите на читалищата, присъстващи на заседанието на Общинския съвет, да изразят своите становища.
щински съвет – Плевен и приемане на пазарна стойност на жилищата
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин АНгЕЛОВ
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.47, ал.1, т.3, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.35, чл.37, т.1, чл.44, ал.1 от Наредба №18 на Общински съвет – Плевен
Р Е Ш Е Н И Е № 917 / гр. Плевен, 30.01.2014 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
ОТНОСНО: Информация за дейността на Временна комисия, избрана с Решение № 717/29.08.2013 г. на Общински съвет – Плевен
1. Утвърждава 2 /два/ броя общински жилища от фонд “Жилища за продажба”, които могат да се закупят от настанените в тях наНа основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
ематели.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
2. Приема пазарна стойност на общинските жилища както следва:
Р Е Ш И:
1. Приема Доклад на Временна комисия, избрана с Решение № 717/29.08.2013 г., който е неразделна част от настоящото Решение.
№ Наемател
Адрес
Застроена площ
Пазарна стойност
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да предприеме действия по направените констатации в доклада по т.1.
(кв.м.)
(лв.без ДДС)
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин АНгЕЛОВ
1. Цветелина Любомирова Кръстева
жк.”Дружба” бл.117, ет.3, ап.15
49,92
29 200,00
Р Е Ш Е Н И Е № 918 / гр. Плевен, 30.01.2014 г.
2. Петрушка Костадинова Максимова
жк.”Дружба” бл.133, вх.Д, ет.1, ап.3 36,75
18 700,00
ОТНОСНО: Отлагане на дебати
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договори за продажба на общинските жилища по т.1 и т.2, съобразно норОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
мативните изисквания.
Р Е Ш И:
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин АНгЕЛОВ
Отлага дебатите по т.18 от приетия дневен ред: “Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на СдружеР Е Ш Е Н И Е № 926 / гр. Плевен, 03.02.2014 г.
ние “Генерал Иван Винаров за парк “Кайлъка” върху недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна сграда с идентификатор 56722.618.1.4 със застроена площ 64 кв.м., находящ се в гр. Плевен, парк “Кайлъка”, актуван с АОС
ОТНОСНО: Проект за план-схема за разполагане на преместваеми обекти на територията на градска градина, разположена
№ 37483/09.05.2012 г.”.
в УПИ І, кв. 24б и УПИ І и УПИ ІІ, кв.381а по плана на гр. Плевен, по реда на чл.62, ал.9 от ЗУТ
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин АНгЕЛОВ
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.62,
Р Е Ш Е Н И Е № 919 /
гр. Плевен, 30.01.2014 г.
ал.9 от Закона за устройство на територията, чл.8, ал.1 и чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.76, ал.2, чл.79, ал.1 и чл.85,
ал.1, т.2 от Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен
ОТНОСНО: Отлагане на дебати
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
Р Е Ш И:
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
1. Одобрява План схема за разполагане на преместваеми обекти на територията на градска градина, разположена в УПИ І, кв.24б и
Р Е Ш И:
УПИ І и УПИ ІІ, кв.381а по плана на гр. Плевен, до началото на изпълнение на проекта за реконструкция на Градската градина.
Отлага дебатите по т.19 от приетия дневен ред: “Предложение относно отмяна на Решение № 514/28.03.2013 г. на Общински съвет
2. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да проведе търг за отдаване под наем на части от имоти – публична
– Плевен и приемане на ново решение за отдаване под наем на терен –публична общинска собственост на територията на град Плевен общинска собственост на територията на градската градина, за разполагане на преместваеми обекти, съгласно одобрената план-схема
“за открита спортна площадка”.”
по т.1, за обособените позиции, находящи се в първа търговска зона на територията на Община Плевен, регламентирана в чл.17, ал.3
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин АНгЕЛОВ от Наредба № 17 на Общински съвет – Плевен, както следва:
- позиция 2 – надуваемо детско атракционно съоръжение – батут – до 50 м2;
Р Е Ш Е Н И Е № 920 /
гр. Плевен, 03.02.2014 г.
- позиция 3.1. – механични детски монетни атракции – до 3 бр. до 10 м2;
- позиция 3.2. – механични детски монетни атракции – до 3 бр. до 10 м2;
ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 942 от 29.06.2006 г. на Общински съвет – Плевен и даване на съгласие за продажба на
- позиция 4.1. – площадка за рисуване в/у керамични фигури – 4 м2;
“Плувен комплекс”, представляващ урегулиран поземлен имот заедно с изградените в него сгради и съоръжения, находящ се в гр.
- позиция 4.2. – площадка за рисуване в/у керамични фигури – 4 м2;
Плевен УПИ VІІІ, кв.617, Източна индустриална зона
- позиция 5.1. – машина (сладолед, пуканки, царевица на пара) – 1 м2;
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 и
- позиция 5.2. – машина (сладолед, пуканки, царевица на пара) – 1 м2;
ал.3, чл.8, ал.1, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.42, ал.1, т.1, чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от
- позиция 5.3. – машина (сладолед, пуканки, царевица на пара) – 1 м2;
Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
- позиция 5.4. – машина (сладолед, пуканки, царевица на пара) – 1 м2;
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
- позиция 5.5. – машина (сладолед, пуканки, царевица на пара) – 1 м2;
Р Е Ш И:
- позиция 8 – стоянка за детски електромобилчета – 10 м2 .
1. Отменя Решение № 942/29.06.2006г. на Общински съвет – Плевен и обявява недвижим имот “Плувен комплекс”, находящ се в
3. Отдаването под наем на части от имоти по т.2 да се извърши в съответствие с базисните наемни цени, определени в Наредба № 17 на
УПИ VIII, кв. 617 по плана на гр.Плевен, за частна общинска собственост.
2. Дава съгласие да се продаде недвижим имот “Плувен комплекс”, находящ се в Източна индустриална зона, представляващ застро- Общински съвет – Плевен, както следва:
- позиция 2 – надуваемо детско атракционно съоръжение – батут – 20,00 лв./кв.м. на месец без ДДС за площ до 10 кв.м., а за площта от
ен урегулиран поземлен имот VIII, кв.617, целия с площ 5468 (пет хиляди четиристотин шестдесет и осем)кв.м., урбанизирана територия с начин на трайно ползване: за плувен басейн, със следните три идентификатора: 56722.652.274 с площ 5110 кв.м и попадащите 11 до 50 кв.м. се заплаща посочената такса от 20,00 лв./кв.м. за всеки кв.м., над 10 кв.м. се заплаща такса в размер на 60% от посочената
в имота два открити плувни басейна, голям - 56722.652.600 със застроена площ 309 кв.м и малък - 56722.652.601 със застроена площ такса от 20,00 лв./кв.м.;
49 кв.м., заедно с построените в имота едноетажни сгради с предназначение: спортна сграда и постройки на допълващо застрояване, с - позиция 3.1. – механични детски монетни атракции – 20,00 лв./кв.м. на месец без ДДС;
идентификатори, както следва: 56722.652.274.1, 56722.652.274.2, 56722.652.274.3, 56722.652.274.4, 56722.652.274.5 и 56722.652.274.6, чрез - позиция 3.2. – механични детски монетни атракции – 20,00 лв./кв.м. на месец без ДДС;
публичен търг с тайно наддаване, с предварително представяне на предложенията от участниците в администрацията на Община Пле- - позиция 4.1. – площадка за рисуване в/у керамични фигури – 30,00 лв./кв.м. на месец без ДДС;
вен, при първоначална цена 466 550 (четиристотин шестстотин шестдесет и шест хиляди петстотин и петдесет) лева без ДДС и депо- - позиция 4.2. – площадка за рисуване в/у керамични фигури – 30,00 лв./кв.м. на месец без ДДС;
- позиция 5.1. – машина (сладолед, пуканки, царевица на пара) – 45,00 лв./кв.м. на месец без ДДС;
зит за участие в размер на 10 % от първоначалната цена.
- позиция 5.2. – машина (сладолед, пуканки, царевица на пара) – 45,00 лв./кв.м. на месец без ДДС;
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия, която да организира и проведе търга.
4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за продажба на имота по т. 1, съгласно нормативните изисквания, - позиция 5.3. – машина (сладолед, пуканки, царевица на пара) – 45,00 лв./кв.м. на месец без ДДС;
- позиция 5.4. – машина (сладолед, пуканки, царевица на пара) – 45,00 лв./кв.м. на месец без ДДС;
със спечелилия участник.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин АНгЕЛОВ - позиция 5.5. – машина (сладолед, пуканки, царевица на пара) – 45,00 лв./кв.м. на месец без ДДС;
- позиция 8 – стоянка за детски електромобилчета – 20,00 лв./кв.м. на месец без ДДС;
Р Е Ш Е Н И Е № 921 / гр. Плевен, 03.02.2014 г.
4. Отдаването под наем на части от имоти – публична общинска собственост на територията на градската градина по т.2 е за срок от
01.03.2014 год. до 30.10.2014 год.
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между Община Плевен и Любен Костов Павлов, чрез продажба на общинската
5. Отдаването под наем на части от имоти – публична общинска собственост на територията на градската градина по т.2 да се извърчаст от недвижим имот, находящ се в гр. Плевен – УПИ ХV-7258а, кв.172, в размер на 10 кв.м.
ши по реда на Наредба № 7 на Общински съвет – Плевен, чрез публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, предложенията от участниците в администрацията на Община Плевен и начални месечни наемни цени, съгласно т.3.
т.2 и 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
6. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от него лице да определи депозитите за участие, както и да назначи коОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
мисия, която да организира и проведе търга.
Р Е Ш И:
7. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от него лице да сключи договори за наем със спечелилите участници.
1. Да се прекрати съсобствеността върху недвижим имот, находящ се в гр.Плевен, представляващ застроен урегулиран поземлен
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин АНгЕЛОВ
имот, целият с площ 252 кв.м. – УПИ ХV-7258а, кв.172, чрез продажба на общинския дял от имота, представляващ 10 кв.м. придаваема
Р Е Ш Е Н И Е № 927 /
гр. Плевен, 03.02.2014 г.
част, за сумата от 1350,00 (хиляда триста и петдесет) лева без ДДС, на съсобственика Любен Костов Павлов.
2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за прекратяване на съсобственост, за имот по т.1 съгласно нормаОТНОСНО: Утвърждаване на формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за училитивните изисквания.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин АНгЕЛОВ ща, детски градини и общежитие
На основание §5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г., чл.41а от Закона за народната просвета и чл.21,
Р Е Ш Е Н И Е № 922 /
гр. Плевен, 03.02.2014 г.
ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между Община Плевен и Димитър Христов Илиев и Виолета Христова ИлиеР Е Ш И:
ва, чрез продажба на общинската част от недвижим имот, находящ се в с. Радишево, Община Плевен – УПИ V-281, кв.1, в разІ. Утвърждава формула за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти в дейност “Общообразователни
мер на 8 кв.м.
училища на територията на Община Плевен”.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1,
СФ = 88.94 %ЕРС х БУ + 6.06 % УПР + 1%ДУПИг + 1% ДУДРО + 0.5% ДУОгК + 2.5 % Р ,
т.2 и 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
където: СФ - средства по формулата; ЕРС - единен разходен стандарт; БУ - брой ученици; УПР- условно постоянни разходи, съгл.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
ПМС № 3 /15.01.2014г. за изпълнение на бюджета за 2014 г.; ДУПИг - добавка за ученици, обучавани в полуинтернатна група; ДУДРО
Р Е Ш И:
- добавка за ученици на двусменен режим на обучение; ДУОгК - добавка за ученици, обучавани в горен курс; Р - резерв
1. Да се прекрати съсобствеността върху недвижим имот, находящ се в с. Радишево, община Плевен, представляващ застроен урегу1. Приема правила за разпределението на средствата по допълнителните компоненти включени във формулата за общообразовалиран поземлен имот, целият с площ 1262 кв.м. – УПИ V-281, кв.1, чрез продажба на общинския дял от имота, представляващ 8 кв.м. телни училища.
придаваема част, за сумата от 120,00 (сто и двадесет) лева без ДДС, на съсобствениците Димитър Христов Илиев и Виолета Христо1.1. Добавката за ученици от полуинтернатни групи се разпределя пропорционално на брой ученици, съответстващи на Списък-Обва Илиев.
разец 1 за учебната 2013/2014 година, раздел 1 лист 1.
2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за прекратяване на съсобственост, за имот по т.1 съгласно норма1.2. Добавката за двусменен режим на обучение се получава пропорционално на брой ученици в училищата, в които обучението се
тивните изисквания.
извършва на две смени.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин АНгЕЛОВ
1.3 Добавка за ученици, обучавани в горен курс се получава пропорционално на броя на учениците ІХ – ХІІ клас в училищата.
1.4. Резервният фонд да се използва за непредвидени и нерегулярни разходи. Неизразходваният резервен фонд към 15.11.2014 г. да
Р Е Ш Е Н И Е № 923 / гр. Плевен, 03.02.2014 г.
се предостави на училищата, като се разпределя пропорционално на броя деца и ученици.
2. Приема правила за промени в разпределението на средствата при промяна в броя на децата или стойностите на някой от другите
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между Община Плевен и “Тепих транс”ООД, чрез продажба на общинския дял
компоненти на формулата за общообразователните училища.
от недвижим имот, находящ се в с.Ясен, Община Плевен – УПИ І, кв.81, в размер на 520.48 кв.м.
2.1 Разпределението на средствата между общообразователните училища по формулата се извършва въз основа на броя на децата и
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1,
учениците по информационната система „АДМИН М” към 01.01.2014 г.
т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.60, ал.4 и чл.47, ал.4 и 5 от Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен
2.2. Утвърдената формула не подлежи на промяна по време на бюджетната година.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
2.3 При промяна на натуралните показатели – брой деца и ученици по информационната система „АДМИН М”, първостепенният
Р Е Ш И:
1. Да се прекрати съсобствеността върху недвижим имот, находящ се в с. Ясен, община Плевен, представляващ застроен урегули- разпоредител с бюджетни кредити преразпределя средствата по основните и допълнителни компоненти на формулата, както следва:
2.4 Когато разчетният брой на децата и учениците, предвиден със Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.,
ран поземлен имот, целият с площ 4380.48 кв.м. - УПИ I, кв.81, отреден за автобаза, чрез продажба на общинския дял от имота, преде по-висок от броя на децата и учениците по информационната система „АДМИН М“ към 1 януари 2014г., до извършването на кореставляващ 520.48 кв.м, за сумата от 4600,00 (четири хиляди и шестстотин) лева без ДДС, на съсобственика „Тепих транс“ ООД.
2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за прекратяване на съсобственост, съгласно нормативните изисква- кции първостепенният разпоредител с бюджетни кредити заделя като резерв разликата от средствата, формирана по съответния единен разходен стандарт.
ния, като приложи акта за общинска собственост.
2.5 Когато разчетният брой на децата и учениците, предвиден със Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г., е
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин АНгЕЛОВ
по-нисък от действителния брой на учениците по информационната система „АДМИН М“ към 1 януари 2014г., първостепенният разР Е Ш Е Н И Е № 924 / гр. Плевен, 03.02.2014 г.
поредител с бюджетни кредити разпределя средствата по формулата за съответната дейност, като недостигът се разпределя пропорционално на средствата по формулата до извършване на корекция.
ОТНОСНО: Изпълнение на задължения по проект “Обновяване и модернизация на физическата среда, чрез реконструкция
ІІ. Утвърждава формула за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти в дейност “Целодневни детски
на Централната пешеходна зона на град Плевен” по Договор BG161PO001/1.4-09/2012/033 с Оперативна програма “Регионално градини и обединени детски заведения” на територията на Община Плевен.
развитие” 2007 – 2013 г.

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
СФ = 86 % ЕРС х БД + 8,5 % УПР +2,5 % ДООЦ + 3 % Р
където: СФ - средства по формулата; ЕРС - единен разходен стандарт за яслена група към ЦДГ и ОДЗ; - брой деца в яслена група към ЦДГ и ОЗ; - единен разходен стандарт за деца от 3 до 4 г. в ЦДГ и ОДЗ; - брой деца от 3 до 4 г. в ЦДГ и ОДЗ; - единен разходен
стандарт за деца от 3 до 4 г. в ЦДГ и ОДЗ в населено място до 1500 жители; - брой деца от 3 до 4 г. в ЦДГ и ОДЗ в населено място до
1500 жители; - единен разходен стандарт за подготвителна целодневна група в ЦДГ и ОДЗ; - брой деца в подготвителна целодневна
група в ЦДГ и ОДЗ; БД - брой деца; УПР - условно постоянни разходи, съгл. ПМС № 3 /15.01.2014г. за изпълнение на бюджета за 2014
г.; ДООЦ - добавка за отдалеченост от общинския център; Р - резерв
1. Приема правила за разходване на допълнителните компоненти за детските заведения:
1.1. Добавката за отдалеченост от общинския център се получава пропорционално на брой деца в детските заведения , намиращи
се извън град Плевен.
2. Приема правила за разходване на компонент “Резерв”:
2.1. Сумата от компонент “Резерв” се изразходва за:
• непредвидени и нерегулярни разходи
• единствено и само за обезщетения на персонала по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда – за придобито право на пенсия, без обезщетения за неизползван отпуск;
• обезщетения на персонала по чл. 224 от Кодекса на труда
• платен годишен отпуск след ползване на отпуск по чл.164, ал.1 от КТ.
2.2. Неразпределените към 15 ноември 2014 г. средства от резерва се предоставят на детските градини, като се разпределят пропорционално на брой деца към 30.09.2014г., утвърден със Списък-Образец № 2 за учебната 2014/2015 г.
3. Приема правила за промени в разпределението на средствата при промяна в броя на децата или стойностите на някой от другите
компоненти на формулата за детските градини.
3.1. Разпределението на средствата между детски градини по формулата се извършва въз основа на броя на децата по информационната система „АДМИН М” към 01.01.2014 г.
3.2. Утвърдената формула не подлежи на промяна по време на бюджетната година.
3.3. При промяна на натуралните показатели – брой деца по информационната система „АДМИН М”, първостепенният разпоредител с бюджетни кредити преразпределя средствата по основните и допълнителни компоненти на формулата както следва:
• Когато разчетният брой на децата, предвиден със Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г., е по-висок от броя
на децата по информационната система „АДМИН М“ към 1 януари 2014 г., до извършването на корекции първостепенният разпоредител с бюджетни кредити заделя като резерв разликата от средствата, формирана по съответния единен разходен стандарт.
• Когато разчетният брой на децата, предвиден със Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г., е по-нисък от
действителния брой на децата по информационната система „АДМИН М“ към 1 януари 2014 г., първостепенният разпоредител с бюджетни кредити разпределя средствата по формулата за съответната дейност, като недостигът се разпределя пропорционално на средствата по формулата до извършване на корекция .
ІІІ. Утвърждава формула за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти в дейност “Общежития”.
СФ = ЕРС * БУ = 100%
СФ - средства по формулата; ЕРС- единен разходен стандарт; БУ - брой ученици.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин АНгЕЛОВ
Р Е Ш Е Н И Е № 928 /
гр. Плевен, 03.02.2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 934

Бр.1, Февруари, 2014 г.
/

гр. Плевен, 03.02.2014 г.
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ОТНОСНО: Освобождаване от длъжност контрольора на “Паркстрой”ЕООД гр. Плевен
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.144, ал.3
от Търговския закон, чл.43, ал.1 от Наредба № 8 на Общински съвет – Плевен за условията и реда за упражняване на правата на собственик от Община Плевен върху общинската част от капитала на търговските дружества
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Освобождава от длъжност Цветанка Бочева Кръстева – контрольор на “Паркстрой”ЕООД, гр. Плевен по реда на чл.43, ал.1 от Наредба № 8 на Общински съвет – Плевен за условията и реда за упражняване на правата на собственик от Община Плевен върху общинската част от капитала на търговските дружества.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да предприеме необходимите правни и фактически действия във връзка с прекратяването на
договора за възлагане на контрол с Цветанка Бочева Кръстева.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин АНгЕЛОВ
Р Е Ш Е Н И Е № 935 / гр. Плевен, 03.02.2014 г.
ОТНОСНО: Намаляване с 28 (двадесет и осем) щатни бройки на списъчния състав на мероприятие Общински хор “Гена Димитрова” – Плевен и преминаването им към Плевенска филхармония, сключване на договор между Община Плевен и Министерство на културата за съвместно финансиране дейността на Плевенска филхармония
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.5, ал.2 от Закона
за закрила и развитие на културата
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Намалява числеността на мероприятие Общински хор “Гена Димитрова” Плевен с 28 щатни бройки.
2. Служителите, заемащи длъжности по горната точка се прехвърлят към Плевенска филхармония, като трудовите им правоотношения да се уредят по реда на чл.123, ал.1, т.7 от Кодекса на труда. В споразуменията да се отрази, че трудовото правоотношение не може
да бъде прекратявано от страна на работодателя, освен поради груби нарушения на трудовата дисциплина, установени по реда на Кодекса на труда, или при трайна невъзможност да се изпълняват характерните за длъжността трудови задължения.
3. Дава съгласие, средствата за възнаграждения и осигурителни вноски за 2014 г. на служителите по точка 2, да се осигурят от средства на Общинския бюджет на Община Плевен под формата на съвместно финансиране чрез ежемесечно трансфериране по сметка на
Плевенска филхармония.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен да внесе за одобрение в Общински съвет – Плевен проекто-договор с Министерство на културата за съвместно финансиране през 2014 г. на дейността на Плевенска филхармония със сума в размер до 220 000 лв. в срок до
27.02.2014 г.
В договора изрично да се упомене, че отпуснатите общински средства включват средствата за възнаграждения и осигурителни вноски за 2014 г. на 28 бр. оркестранти, прехвърлени от мероприятие Общински хор “Гена Димитрова” Плевен към Плевенска филхармония.
5. Решението по т. 1-3 влиза в сила след подписване на договор с Министерство на културата.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин АНгЕЛОВ

Приложение № 13 към Решение № 913/ 30.01.2014 г. на Общински съвет – Плевен
ОТНОСНО: Проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот ІІІ – “За ЕСПУ от І – ХІ клас”, квартал 34 по плана на жилищен комплекс “Дружба”, гр. Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.134,
Представяне на културните събития от регионален, национален и международен мащаб, организирани от Община Плевен
ал.1, т.1 и т.2 и ал.2, т.6 от Закона за устройство на територията, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
РАЗДЕЛ І
телството на СБХ - Плевен.
Р Е Ш И:
ТРАДИЦИОННИ И ПРОТОКОЛНИ ПРОЯВИ
м. ноември – Арт център
1. Приема: Проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за урегулиран поземНеобходими финансови средства – до 500 лв.
лен имот ІІІ – “За ЕСПУ от І – ХІ клас”, квартал 34 по плана на жилищен комплекс “Дружба” гр. Плевен.
1. ЧЕСТВАНЕ НА 90 г. ОТ РОЖДЕНИЕТО НА КАТЯ ПОПОВА 15. КОНКУРС ЗА БЪЛГАРСКА ПОЕЗИЯ НА ИМЕТО НА ПЕТЪР
2. Възлага на Кмета на Община Плевен, след завършване на процедурите по реда на Закона за устройство на територията и писмено Оперен концерт - арии с участието на солисти – м. януари
КОВАЧЕВ
съгласие от Министъра на образованието и науката по реда на чл.39, ал.3 от ЗУТ, да одобри приетия от Общински съвет:
Необходими финансови средства – до 1000 лв.
м. декември
Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот ІІІ – “За ЕСПУ от І – ХІ клас”, квартал
Необходими финансови средства – до 4000 лв.
34 по плана на жилищен комплекс “Дружба” гр. Плевен.
2. ТЪРЖЕСТВЕН РИТУАЛ БОГОЯВЛЕНИЕ - 6 януари
16. ТЪРЖЕСТВЕНО ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 137-ТА ГОДИШНИНА
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин АНгЕЛОВ
Необходими финансови средства – до 300 лв. ОТ ПЛЕВЕНСКАТА ЕПОПЕЯ И ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ПЛЕВЕН
Р Е Ш Е Н И Е № 929 /
гр. Плевен, 03.02.2014 г.
3. ТЪРЖЕСТВЕН РИТУАЛ ПО ПОВОД 141 ГОДИНИ ОТОБЕС- Празниците се осъществяват с участието на различни творчески
ВАНЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ
формации. Културната програма включва разнообразни по харакОТНОСНО: Проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлем. февруари пред паметника на Васил Левски
тер културни прояви, които протичат от 1 до 10 декември. Кулмини имоти 652.375, 652.376, 652.377 и 652.378, попадащи в границите на УПИ І – “За пътно съоръжение на улица “София” в кварНеобходими финансови средства – до 300лв. нацията на празниците е тържественият ритуал на 10 декември,
тал 215а, по плана на гр. Плевен
4. ТЪРЖЕСТВЕНА ЦЕРЕМОНИЯ И ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ ПО провеждащ се пред Параклис- Мавзолей “Св. Георги ПобедоноНа 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.134, ПОВОД 136-ТА ГОДИШНИНА ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА сец”.
ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от Закона за устройство на територията, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост
БЪЛГАРИЯ
м. декември - пл. “Възраждане”, ДКТ “Иван Радоев”
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
3 март пл. “Възраждане”, ДКТ “Иван Радоев”
Необходими финансови средства – до 2000 лв.
Р Е Ш И:
Необходими финансови средства - до 3000 лв. 17. КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ
1. Приема Проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлени имоНеобходими финансови средства – до 30 000 лв.
ти 652.375, 652.376, 652.377 и 652.378, попадащи в границите на УПИ І – “За пътно съоръжение на улица “София” в квартал 215а, по 5. ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ
ОБЩО: РАЗДЕЛ І – 83 600 лв.
плана на гр. Плевен.
Концертите се организират и провеждат ежегодно в навечерието
2. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от него лице, след завършване на процедурите по реда на Закона за ус- на Великден с участието на плевенски творчески формации
РАЗДЕЛ ІІ
тройство на територията да одобри приетия от Общински съвет:
м. април – май
КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ С НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАПодробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлени имоти 652.375, 652.376, 652.377 и 652.378, попадащи в
Необходими финансови средства – до 2000 лв.
РОДНО УЧАСТИЕ
границите на УПИ І – “За пътно съоръжение на улица “София” в квартал 215а, по плана на гр. Плевен.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин АНгЕЛОВ 6. ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА РОМСКОТО ВКЛЮЧВАНЕ – ПОРЕДИ- 1. НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА
Р Е Ш Е Н И Е № 930 / гр. Плевен, 03.02.2014 г.
ЦА ДИСКУСИОННИ МЛАДЕЖКИ ФОРУМИ „СВЕТОВНО КА- “ОСВОБОЖДЕНИЕТО”
ФЕНЕ”
Съвместна проява на Община Плевен и Министерството на обрам. април
зованието и дирекция „ВИМ”, под патронажа на Кмета на ОбщиОТНОСНО: Внасяне на предложение в МС за отпускане на персонална пенсия на Анна-Мария Димитрова Петкова
Необходими финансови средства – до 200 лв. на Плевен. Конкурсът се провежда по традиция в навечерието на
На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с
Националния празник – 3 март.
чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и чл.92 от Кодекса за социалното осигуряване
7. ПРАЗНИЦИ НА ПЛЕВЕН
м. март, Панорама “Плевенска епопея 1877”
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Празниците се организират с участието на творчески формации
Необходими финансови средства – до 500лв.
Р Е Ш И:
1. Внася предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Анна-Мария Димитро- от града и страната. Празничната програма включва разнообразни
културни прояви: концерти, изложби, спектакли
2. ТРЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ЗА МАРИМБА И
ва Петкова, по реда на чл.92 от КСО.
10 – 20 май
УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИ
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин АНгЕЛОВ
пл. “Възраждане”, ДКТ “Иван Радоев”, ХГ “Илия Бешков”, РИМ, Фестивалът заема своето специално място в Културния афиш на
Р Е Ш Е Н И Е № 931 /
гр. Плевен, 03.02.2014 г.
ВИМ, Арт център
града и страната. Популяризира класическата музика и ПлевенНеобходими финансови средства - до 35 000 лв. ската перкусионна школа, с участието на педагози и изпълнитеОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет – Плевен за второто шестмесечие на 2013 година
ли - имена от световна величина в перкусионното майсторство.
На основание чл.21, ал.2 ЗМСМА във връзка с чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
8. ТЪРЖЕСТВЕНО ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 24 МАЙ – ДЕН НА БЪЛм. юли, НУИ „П. Пипков” – Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
ГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА
Необходими финансови средства – до 5000 лв.
Р Е Ш И:
ПИСМЕНОСТ
1. Приема за сведение Отчета за дейността на ОбС – Плевен за периода юли-декември 2013 година.
Празникът се отбелязва по традиция с тържествен ритуал на 3. БАЛКАНСКИ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ
2. Възлага на Председателя на Общински съвет – Плевен да предостави Отчета по т.1 на средствата за масова информация.
пл.“Възраждане” и пред барелефа на Св. Св. Кирил и Методий и
Август 2014 г.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин АНгЕЛОВ с концертна програма.
Необходими средства – 14 000 лв.
24 май, пл. “Възраждане”
Р Е Ш Е Н И Е № 932 /
гр. Плевен, 03.02.2014 г.
Необходими финансови средства – до 3000 лв. 4. ХХІХ МЕЖДУНАРОДЕН МУЗИКАЛЕН ФЕСТИВАЛ ЛАУРЕАТСКИ ДНИ “КАТЯ ПОПОВА”
ОТНОСНО: Отпускане на допълнителни финансови средства за училища със самостоятелни или слети паралелки с по-малко от 10 ученици в общообразователните училища от Община Плевен за обезпечаване на учебния процес извън определените по 9. ТЪРЖЕСТВЕНО ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 2 ЮНИ – ДЕНЯТ НА БО- Фестивалът е учреден през 1966 г., провежда се периодично – през
ТЕВ И НА ЗАГИНАЛИТЕ ЗА СВОБОДАТА НА БЪЛГАРИЯ
година, представя ярките постижения на най-новата генерация в
единни разходни стандарти за съответната дейност
2 юни пред паметника на Христо Ботев
европейското и световно изпълнителско майсторство и завоеваниНа основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
Необходими финансови средства – до 200 лв. ята на българската певческа и инструментална школа.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
септември – октомври - ДКТ “Иван Радоев”
Р Е Ш И:
Необходими финансови средства – до 50 000 лв.
1. Отпуска допълнителни финансови средства на ОУ “Н.Й.Вапцаров” гр. Плевен в размер на 526 лв. за обезпечаване на учебния 10. ТЪРЖЕСТВЕНО ОТБЕЛЯЗВАНЕ ДЕНЯ НА СЪЕДИНЕНИЕпроцес за сформиране и дофинансиране на маломерни паралелки в ІІІ и VІІ клас. Общ брой за дофинансиране на учениците – 2 за учеб- ТО- 6 СЕПТЕМВРИ
6 септември, пред паметника на загиналите от ІV-ти пехотен полк 5. НАЦИОНАЛНО БИЕНАЛЕ НА МАЛКИТЕ ФОРМИ
ната 2013-2014 г.
Необходими финансови средства – до 500 лв. Престижен форум, който обединява творци от живописта, графиСума за дофинансиране на маломерни паралелки под единните разходни стандарти за учебната 2013 – 2014 г. за следното учебно заката и скулптурата. Биеналето има конкурсен характер, връчват се
ведение: ОУ “Н.Й.Вапцаров”, гр. Плевен – 526 лв.
Общо: 526 лв.
11. ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ТРЕТИЯ ЩУРМ ЗА ПЛЕВЕН
награди за млад автор, за творци от трите жанра / живопис, граСредствата да бъдат предвидени в бюджета на Община Плевен за 2014 г.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин АНгЕЛОВ В чест на епохалното историческо събитие и загиналите за осво- фика, скулптура / и голяма награда. Творбите се експонират в ХГ
бождението на Плевен войни ежегодно се организира тържествен “Илия Бешков”.
Р Е Ш Е Н И Е № 933 / гр. Плевен, 03.02.2014 г.
ритуал пред Костницата в Скобелев парк – музей.
м. октомври – ноември, ХГ “Илия Бешков”
Необходими финансови средства – до 4200 лв.
ОТНОСНО:
Изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за урегулиран поземлен
11 септември, Скобелев парк – музей
имот ХХХVІ-652.648 – “За производствена и складова дейност” и урегулиран поземлен имот ХХХVІІІ – 652.647 – “За производНеобходими финансови средства – до 100 лв.
ОБЩО: РАЗДЕЛ ІІ – 73 700 лв.
ствена и складова дейност”, квартал 621 по плана на гр. Плевен

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР 2014

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.136,
ал.1, във връзка с чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, чл.8, ал.1, чл.34, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.5,
т.3 и чл.50, ал.1 от Наредба № 7/2005 г. на Общински съвет – Плевен, във връзка с чл.15, ал.3 от ЗУТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема: Проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот
ХХХVІ-652.648 – “За производствена и складова дейност” и урегулиран поземлен имот ХХХVІІІ – 652.647 – “За производствена и
складова дейност”, квартал 621 по плана на гр. Плевен.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от него лице, съобразно приетия проект за ПУП да сключи предварителен договор за безвъзмездно прехвърляне на собственост в полза на Община Плевен на новообразуван тупик, определен от новосъздадени ок 230и и ок230к и осова линия между тях (новообразуван поземлен имот 652.672) с проектна площ от 51 кв.м. със собственика на имота “ГИС”ЕООД.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от него лице, в едномесечен срок след влизане в сила на изменението
на подробния устройствен план, на основание чл.5, т.3 и чл.50, ал.1 от Наредба № 7/2005 г. на Общински съвет – Плевен, във връзка с
чл.15, ал.3 от ЗУТ, да сключи окончателен договор за безвъзмездно прехвърляне на собственост в полза на Община Плевен на новообразуван тупик, определен от новосъздадени ок 230и и ок230к и осова линия между тях (новообразуван поземлен имот 652.672) с проектна площ от 51 кв.м. със собственика на имота “ГИС”ЕООД.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин АНгЕЛОВ

12. ТЪРЖЕСТВЕНО ОТБЕЛЯЗВАНЕ ДЕНЯ НА НЕЗАВИСИРАЗДЕЛ ІІІ
МОСТТА – 22 СЕПТЕМВРИ - 22 септември, пл. „Стефан Стам- СЪВМЕСТНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН С КУЛболов”
ТУРНИ ИНСТИТУТИ И РАЗЛИЧНИ ОБЩЕСТВЕНИ И
Необходими финансови средства – до 500 лв. ТВОРЧЕСКИ ОРгАНИЗАЦИИ, НА ПРОЕКТЕН ПРИНЦИП
13. ТЪРЖЕСТВЕНО ОТБЕЛЯЗВАНЕ ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ
БУДИТЕЛИ – 1 НОЕМВРИ
Празникът се отбелязва по традиция с разнообразни по характер
културни прояви –тържествен ритуал пред паметника на Иван Вазов, поетични вечери, организирани съвместно с Дружеството на
писателите, и концерти с участието на творчески формации от
Плевен.
Необходими финансови средства – до 1000 лв.

ОБЩО: РАЗДЕЛ ІІІ – 74 000 лв.
РАЗДЕЛ ІV.
Резерви
Необходими финансови средства – до 3700лв.

14. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОБЩА ХУДОЖЕСТВЕНА ИЗЛОЖБА ОБЩО ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР : 235 000 лв.
ПО ПОВОД ДЕНЯ НА СВ. ПИМЕН ЗОГРАФСКИ
При откриването на изложбата се връчва ежегодна награда за твор- Забележка: Неусвоените средства от събитията се прехвърлят
чески постижения на плевенски художник, избран от Представи- в Раздел ІV Резерви от Културен календар.

ПЛЕВЕНСКИ БИЗНЕС
Величко Великов:
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Успехът идва с много труд и
много работа, но и с малко риск
- Г-н Великов, как започнахте своя бизнес?
- Завършил съм химия. Рабо
тих по договор в тогавашния Сто
манолеярен завод. Бях все още на
работа там, като регистрирах фир
ма. Така преди 22 години започ
вах да се занимавам с автобусен
транспорт. Първата ми автобус
на линия беше Плевен – Гривица.
Обслужвахме я с един стар „Ча
вдар”. След това взехме и линия
та Плевен – Коиловци – Славяно
во и по малко тръгнахме да разши
ряваме дейността си. Към момен
та държим около 80% от областна
та транспортна схема. Имаме вече
близо 80 автобуса. Започнахме че
тирима, а днес фирмата ми наброя
ва 130 човека.
- С течение на годините сте
разширили дейността си.
- Да. С годините се наложихме
на пазара и като туроператор.

ПОДГОТВИХМЕ И
ПРЕДЛАГАМЕ РАЗЛИЧНИ
ПАКЕТИ ЗА ЕКСКУРЗИИ
По-късно започнахме да се за
нимаваме и със сметосъбиране и

със събиране на битови отпадъ
ци. Само преди броени дни под
писахме договори с Община До
лна Митрополия и с Община До
лни Дъбник за разделно събиране
на отпадъци. Така ще намалим от
численията, които общините пра
вят към РИОСВ. А и ще събира
ме отпадъците и ще ги предава
ме за рециклиране. За целта Об
щина Долна Митрополия ни пре
отстъпи безвъзмездно за 10 годи
ни една площадка от 20 дка и там
ние ще балираме разделено събра
ните отпадъци и ще ги предаваме

Величко Великов е роден в
Коиловци преди 52 години.
Занимава се с частен бизнес от 22 години. През 2013
година е обявен за „Благодетел на годината” на Община Плевен. Фирмата му
„Импорт Експорт 2000” е
сред водещите превозвачески фирми на територията
на областта. В последните
няколко години дейността
му се разшири.
на фирми, които ще ги рециклират.
Имаме и договор за сепариране на
отпадъци и на сметището край Бу
ковлък. Същото ще правим и в До
лни Дъбник. Тази ни дейност ста
на възможна, след като големи
те фирми за сепариране и раздел
но събиране на отпадъците отка
заха да влязат в малките населени
места с по под 5 000 жители. Зако
нът не ги задължава да събират от
падъци от тези селища, и нашата
фирма запълни тази ниша.
- Фирмата Ви въведе и та-

ка нареченият „паяк” в Плевен.
Това бе една услуга, която доста
хора чакаха. Когато най-после
по улиците се появи въпросният
„паяк”, пък той не бе приет радушно. И тази ли ниша решихте
да запълните?
- Беше обявена поръчка за „па
як”. Аз дълги години исках да има
фирма в Плевен, която да премест
ва спрелите на автобусните спир
ки автомобили. Те ни създава
ха големи проблеми. До Община
та, до Дома на книгата, в началото
на бул. „Данаил Попов” постоянно

имахме проблеми. И като обявиха
поръчката се оказа, че само аз се
явих. И така се заех да „чистя” не
правилно паркиралите автобомили
от автобусните спирки. Защото те
създават предпоставки за пътно
транспортни произшествия. Бла
годарение на този „паяк” на много
хора станахме неудобни, но почис
тихме, и ще продължаваме да по
чистваме, автобусните спирки. Но
това не означава, че всичко е от
лично. Ежедневно имаме разпра
вии.

- Доста разнопосочна дейност
– превозваческа, туроператорска, отпадъци, въдворяване на
ред по улиците. Как успявате?
- Аз имам много идеи.

КАТО ВИДЯ НЕЩО, СИ ГО
ПРЕДСТАВЯМ КАК МОЖЕ ДА
СЕ ПРИГОДИ ПРИ МЕН И ДА СЕ
ПЕЧЕЛИ ОТ НЕГО
И веднага се залавям да го пра
вя. Когато един човек е убеден на

Издава ОП ”Общински медиен център”

100% в това, което прави, му се по
лучават и нещата, с които се е заел.
Но това не е печалбарство, а рабо
та в полза и на обществото. „Паяк
ът”, например, е на загуба. Но ре
зултатите му са добри. Започна
ха да се приучават хората на ред.
С отпадъците, например, фирма
та ни е раздала на всяко семейство
пликове за разделно събиране и
ние изкупуваме след това отпадъ
ка им. Така ги мотивираме да съ
бират, а не да изхвърлят безразбор
но по улиците пластмаса, стъкло и
хартия. Получава се малко като в
приказката „Сливи за смет”. В Ев
ропа във всеки магазин можеш да
отидеш и си изхвърлиш бутилки
те в специална машина, така тряб

годината” на Община Плевен за
2013-а. Май освен инвестиции и
много работа сте и голям спомоществовател?
- Аз съм спонсор на много не
ща в областта. Май почти на всич
ко, което се случва. В Плевен съм
спонсор на читалище „Съгласие”
като возим безплатно навсякъде
децата за концерти.

ва да можеш да правиш и в Бълга
рия. Имам намерение в тези общи
ни, с които съм подписал договор
за разделно събиране, да поставя
във всички хранителни магазини
по една такава машина и да съби
раме в нея всички бутилки – пласт
маса и стъкло.
- Това няма ли да е много скъпа инвестиция?
- Скъпо ще е. Но ще е в полза
на хората и на природата.
- Най-новата Ви „стихия”
май днес е ресторантьорството?
- Да. От 2 януари имам дого
вор с фирмата „Хранене за всички”
и взех под наем ресторант „Цент
рал”. Много трудности виждам с
екипа, но ще се справим и с тази за
дача.
- А защо и ресторантьорски
бизнес. Че и в центъра?
- Защото тук работата не вър
веше. Беше доста западнало. Дори
редовните клиенти на този ресто
рант, вече не го предпочитаха. Но
смятам, че ще му върнем славата.
Купих нови печки, скари, посуда,
покривки и лека полека работата
се подобрява. Започнаха да се връ
щат и клиентите.
- С какво, според вас, заслужихте наградата „Благодетел на

ние, тъй като има футболисти, ко
ито са от други места. Имам идея
да създадем на втория етаж и стаи
за почивка.
Спонсор съм и на Северняш
кия ансамбъл, на Гимназията по
туризъм, на ПГ по лозарство и ви
нарство и на много други училища.
Ние даваме преференциални цени
за децата. Фирмата ни работи ак
тивно с всички училища и дава пре
ференции за социално слаби деца.
Нашата благотворителност и ниски
цени, отдавна се знаят и ние возим
ученици от цялата страна за раз
лични мероприятия и екскурзии.
Но искам да подчертая, че фирма
та ни е търсена не само заради ни
ската цена, но и заради доброто ка
чество, което предлагаме.
- Каква е рецептата Ви за успех?
- Много труд и много работа. А
и трябва да се рискува.
- Какви са най-близките Ви
планове?
- Надявам се да успея през та
зи година да се преборя за органи
зирането на разделно събиране на
отпадъци и на територията на об
щина Плевен. Говорим за селата
извън града. Както и за Славяново.
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СПОНСОР СЪМ НА ОБЩИНСКИЯ
ФУТБОЛЕН ОТБОР „СПАРТАК”,
където до сега съм похарчил бли
зо 20 000 лв. Като взех под наем и
ресторанта, започвам да храня без
платно момчетата преди състеза

АРТ

Художници от близо и далече
се представят в Арт центъра
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В програмата за 2014-та има и благотворителни инициативи,
плевенските автори продължават и с културните мостове

Богата програма подготвя
за 2014 г. Арт център Плевен.
Първата инициатива е открита
та Младежка изложба на бур
гаски и плевенски художници.
Мениджърът на Арт центъра
Огнян Кузманов припомни, че
традициите на сътрудничество
и гостувания на творци от мор
ския град бяха положени мина
лата година и през тази актив
ната работа в тази насока про
дължава.
Освен младежката излож
ба, през лятото автори от Дру

жеството на плевенските ху
дожници ще изложи свои не
ща в бургаската Общинска гале
рия. Отделно от това се подгот
вя проект за лятна изложба в къ
щата на Георги Баев, която е до
Морската градина, намерения
та вероятно ще се изпълнят през
юли. На 7 март пък, отново по
линия на културния мост, но то
зи път с Добрич, творците ни ще
се представят там след визитата
на добрички художници в Пле
вен миналата година.
Отново през март Арт център

Плевен ще подреди изложба,
посветена на дамите, във връз
ка с техния празник. „След нея,
на 27 март, предстои една много
интересна изложба от колекция
та на Гранд хотел „Поморие”. Те
правят пролетни и есенни сало
ни вече 7 години и за този пери
од са набрали много добра ко
лекция от може би най-изявени
те български автори, които са ка
нили досега. Именно те ще гос
туват на плевенската публика в
Арт центъра”, обясни Кузманов.
В края на април е планирана

Даниела Гонкова, зам.-председател на Комисията по култура към Общински съвет Плевен:

Културният календар на Община Плевен за 2014 г. е
крачка напред към проектното начало
По новия културен календар,
който бе приет на заседанието
на Общински съвет Плевен на
30 януари 2014 г., комисията по
култура работи много дълго вре
ме. Проведе повече от четири за
седания, за да бъде той израбо
тен в този вид. Аз бих го нарекла
преходен и компромисен.
Преходен, защото е крачка
напред към проектното начало.
Преходен между календарите,
изработвани в годините назад и
този, който трябва да бъде изгот
вян в бъдеще въз основа на стра
тегията за развитие на култура
та в Плевен, която се изработва
в момента.
Той се състои от три раздела.
В първи раздел сме включили
т. нар. протоколни прояви. Във
втори раздел сме обособили съ
битията с национално и между
народно участие.
Идеята на третия раздел е
следната: залагаме на проект
ния принцип за разпределение
на средствата от страна на об

щината в съвместни прояви с кул
турните институти и различните
обществени и творчески органи
зации. Ще бъде изготвен правил
ник, с който ще се определят ус
ловията, реда и китериите за пре
доставяне на финансови средства
от бюджета на Община Плевен. За
2014 г. предвидените за тази цел
средства са 74 000 лв.
Предоставянето на финансови
средства има за цел да подкрепи
и стимулира създаването на кул
турен продукт и реализирането на
културни събития на територията
на Община Плевен.
По-конкретно целите са:
На първо място - подпомага
не на културни институти, твор
чески формации, индивидуални
професионални творци, сдруже
ния и организации – в това число
и организации с нестопанска цел,
в създаването, разпространението
и промотирането на произведения
от различните видове изкуства;
На второ - насърчаване разви
тието на конкурентоспособен кул

турен продукт чрез равнопоставе
ност на различните субекти, про
зрачност и конкурсно начало;
На трето - стимулиране разви
тието на гражданската инициати
ва в областта на културата и изку
ството;
Не на последно място - насър
чаване международните контакти
и обмен в областта на културата и
изкуството.
За така изготвения трети раз
дел на културен календар се отна
ся компромиса, за който споменах
преди малко.
В него са посочени съвмест
ни дейности. Комисията по кул
тура на последното си редовно за
седание добави и нови. Но те са
вписани условно, тъй като инсти
туциите и организациите са спа
зили действащите досега сроко
ве за заявки. Това не означава, че
други не могат да кандидатстват
със свои проекти за финансиране
през годината. Възможно е някои
от тези, които са вписани до мо
мента, да не отговарят на услови

ята, реда и китериите за предос
тавяне на финансови средства.
На заседанието на Общин
ския съвет през февруари ще
внесем предложение за ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА
ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА
КУЛТУРНИ ПРОЕКТИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН. С него ще опре
делим и състава на експертната
комисия, която ще оценява про
ектите въз основа на конкретни
критерии и принципи.

самостоятелна изложба на пле
венския художник Георги Бо
рисов, който е в тежко здраво
словно състояние. Той не виж
да и проблемът е, че му пред
стои операция на очите, за коя
то няма средства. Идеята е да се
организира негова самостоятел
на изложба, на която да отклик
нат повече хора и след продаж
бата на творби да се събере дос
татъчна сума. По предварителна
информация, инициативата ще
се проведе в периода от 20 ап
рил до 10 май.
След това плевенчани и гос
ти на града ще могат да чуят из
пълненията на софийската арт
формация „Ом”, съпроводена
с изложба на ръководителя на
групата Николай Иванов. През
месец май, по време на „Но
щта на музеите и галериите”,
ще има късен среднощен кон
церт и откриване на изложба.
„Ще се включим в инициатива
та и в рамките на тази седмица
на направим интересна програ
ма за младите хора и бъдещите
художници”, обеща Кузманов.
Под мотото „Изкуство в дви
жение” в Арт центъра в Пле
вен ще се представят студенти
от Софийския университет, кои
то се занимават с изобразително
изкуство. По-нататък предсто
ят изложби на варненски и пло
вдивски художници, може би ще
има и няколко самостоятелни
изложби. За есента на 2014-та
са постъпили заявки от Стилиян
Атанасов, Карло Вендов, Юрий
Буков, както и семейство худож
ници от Велико Търново - Ива
ничка и Христо Паневи.
Огнян Кузманов изрази на
дежда до края на годината еки
път да изпълни с ценно съдър
жание Арт центъра и да привле
че още повече посетители, по
читатели на изкуствата с орга
низираните множество концер
ти, изложби-базар, представяне
то на утвърдени автори и аван
гардни млади творци.

Плевен – домакин на Балкански фолклорен фестивал
Вече има яснота относно про
веждането на първия Балкански
фолклорен фестивал, чийто дома
кин ще е Плевен. Проявата ще е
в края на август. Инициативата е
предвидена в културния календар
и ще събере фолклорни състави от
Балканите.
Идеята за провеждането на Бал
канския фолклорен фестивал в
Плевен, който няма аналог в стра
ната, е на ръководителя на Север
няшкия ансамбъл за народни песни
и танци – доц. Георги Хинов. „От
давна моята мечта е Плевен да ста
не център на Международен фол
клорен фестивал, който да събере
колективи от цял свят. Това е много
обхватна дейност и затова започнах
с идеята да създадем в града Бал
кански фолклорен фестивал, чрез

който да докажем, че на Балканите
има много танци, които са идентич
ни, има взаимстване и неща, които
ни обединяват. Направихме проект
със статута и условията. Комисията
по култура го прие и кметът проф.

д-р Димитър Стойков го одобри.
Остава само да се финансира чрез
решение на Общинския съвет, кое
то съм сигурен, че ще стане. Сума
та ще е около 15 000 лв., като съста
вите ще си плащат такса на участ
ник, тъй като парите, които органи
заторите ще дадат, ще са за награди,
организация и провеждане на фес
тивала. А така се прави на всички
фестивали. Сумата няма да е голя
ма, за българските колективи ще е
10 лв.”, обясни доц. Хинов.
Предвижда се центровете на
проявите в Плевен да са парк „Кай
лъка” и централния градски пло
щад „Възраждане”. Според стату
та, всяка от балканските страни ще
трябва да изпрати по един състав
за автентичен фолклор, който да я
представлява. Информация за фес

тивала и покани за участие чуждес
транните изпълнители ще получат
чрез българските културни центро
ве. Нашата страна ще бъде предста
вена от ансамбли от всяка от фол
клорните ни области.
„За най-добрите, които жури
то ще определи, ще има награди.
Моята идея е съставите да бъдат
посрещнати с първични обреди, с
българска кухня, дори и наградите
да са свързани с българския фолк
лор. Ще обмислим дали наградата
да не е бъклица, оруглица или ня
каква българска резба. Тоест, не
що, което битува в нашия живот.
Искам да подчертая, че говорим
за самодейни ансамбли, които ще
представят местни танци и ще бъ
дат подкрепени от автентични ор
кестри и хорове. Няма да се допус

кат обработки или аранжировки.
Ще трябва да се използват само ав
тентични носии, с местни народни
музикални инструменти, а хорове
те ще пеят едноглас или най-много
двуглас. Като пример за ансамбъл
от такъв вид в България, който мо
же да се представи на фестивала,
е този от село Гела в Родопите, ка
то ансамбъл „Грао” в Шоплука или
ансамбъла на село Косово във ви
динския край”, допълни доц. Геор
ги Хинов.
Той уточни, че за жури ще по
канят представители на Института
по фолклор, от БАН и Института по
музикознание - хора, които са се до
казали през годините.
За организацията на фолклор
ния фестивал ще се разчита и на
специалисти от Община Плевен.

