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Многофункционална спортна зала
за над 3000 зрители ще има Плевен
Теренът за новата придобивка вече е разчистен

УВАЖАЕМИ ПЛЕВЕНЧАНИ,

Макар, че Плевен е седмият
по големина град в България,
досега той няма действаща голяма спортна зала, която да обслужва нуждите на жителите
в целия регион. С реализирането на многофункционалната спортна зала ще се осигури
целогодишен достъп до база и
съоръжения за масов спорт и
ще се даде възможност на населението на града и региона
за участие в редица спортни,
културни и други мероприятия. Определеният за целта терен е в зона с концентрация на
спортни обекти – стадиони, иг-

рища, зали, до бившата Коло- план за регулация и застрояване.
писта.
Конкретното му предназначение
е „За универсална спортСЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ
на зала”.
Парцелът, отреден за многоДо настоящия момент на
функционална спортна зала, е имота се намираше колопиУПИ II1076, образуван от обе- стата на Плевен, която не е
диняването на УПИ II и УПИ поддържана и не се експлоIII, кв. 839; УПИ I, кв.840; атира. В зоната към ул. „Цар
УПИ I, УПИ II и УПИ III, кв. Самуил” са разположени ав838 и улица по ок 4129-4130- токъщи. В северния край се
4127 към ок 4128 и по ок 4127 намират две масивни сгракъм ок 4126, кв. 552а по ПУП- ди с предназначение - спортПРЗ на Плевен. Показателите ни зали (зала за борба и зала
за имота са определени според за хандбал). Към колопистаПодробен устройствен план – та има масивна сграда с лице

към ул. „Цар Самуил”, която
ще се разруши за изграждането на новата зала.
От север, запад и частично
от юг, имотът е ограден с парцели за озеленяване, които и в
момента са озеленени територии.
На север се намира стадион
„Плевен”, който заедно с новопроектираната мултифункционална спортна зала ще оформи един завършен спортен
комплекс, обслужващ нуждите
от тренировъчна и състезателна дейност на Община Плевен.
Продължава на стр.3

През месец ноември приключва реализацията на проекта на Община Плевен
„Обновяване и модернизация
на физическата среда чрез реконструкция на централната пешеходна зона на град Плевен”.
За по-малко от година центърът на града ни беше напълно преобразен и придоби нов
уютен и функционален вид с
качествено новата настилка,
с разширените зелени пространства, където вече се засаждат красиви дървесни видове, ниска растителност и
цветя, със съвременните икономични осветителни тела,
новите пейки, с впечатляващите светлини на обновения
Голям фонтан и не на последно място - с достъпната среда
за хората с увреждания.
В дните преди да обявим
окончателното завършване на
проекта, искам да благодаря
на всички вас за разбирането
и търпението, които проявихте
по време на ремонтните дейности и породените от тях неудобства. Благодаря ви и за активното отношение към облика на централната градска част.
Благодаря и на целия екип на
проекта и фирмите изпълнителки за труда и отговорността им реконструкцията да бъде
изпълнена качествено и в срок.
Резултатите вече са видими и
предполагам всички вие се уверявате с всеки изминал ден, че
усилията в името на един покрасив град си струват. Вярвам,
че те не само оправдаха очакванията на плевенчани, а и разсеяха съмненията и песимизма
на част от тях.
Нека новият площад събира
нас, хората на Плевен, да ни
радва със своя уникален вид.
Нека бъде достойното лице
на града ни. И нека създаденото ни амбицира да посветим още повече енергия за неговото превръщане в още попривлекателно място за нас и
нашите деца.
Проф. д-р Димитър Стойков дмн
Кмет на Община Плевен

ОБЩИНА
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Ще продължим да подпомагаме ОФК „Спартак” и
всички спортни изяви на децата и юношите на Плевен
категоричен е кметът проф. д-р Димитър Стойков

не в „Б” група и да използва вече
ремонтирания стадион „Плевен”,
който отговаря на изискванията за провеждането на футболни срещи от това първенство”,
каза проф. Димитър Стойков.

Даниел Митов

Стефчо Доровски

пува билет. Било ми е страшно неприятно да видя хора, които търсят вратички да влязат в стадиона без билет. Това е най-елементарното, с което всеки фен на футбола може да подпомогне отбора в нашия град. Бихме искали отборът ни да се върне в „Б” група, но приблизителната сума
за издръжката му е поне 500600 хиляди лева. Има някаква
светлинка, след като общината
се обърна с лице към проблемите на футбола.

Величко Великов

Ново помощно футболно игрище, близо до Спортното училище „Георги Бенковски”, откри кметът на Община Плевен проф. д-р Димитър Стойков. На терена е извършено затревяване, монтирана е нова ограда, направени са съответните очертания. За новото игрище
средства предоставиха Община Плевен и членовете на Управителния съвет на ОФК „Спартак” Величко Великов, Стефчо Доровски, Даниел Митов.
„За кратък срок изградихме седем нови детски и спортни площадки, открихме нов плувен басейн, ремонтирахме част от стадион „Плевен”, факт станаха и
три нови комбинирани спортни
площадки в „Дружба”, „Сторгозия” и сeло Гривица, предстои
строителството и на нова Многофункционална спортна зала. Ще
продължаваме усилията си младите хора в Плевен да имат всич-

ки подходящи условия за пълноценно развитие”, каза при откриването проф. Димитър Стойков.
Той подчерта, че теренът ще
бъде използван за подготовката на юношите и мъжете, както
и на всички подрастващи, които
искат да се занимават със спорт.
Проф. Стойков увери, че общинското ръководство ще потърси
средства от следващото правителство за игрището с изкуствена настилка, както и за строителството на нов „балон” за целогодишна подготовка на тенис на
корт. Така в района ще се обособи спортен комплекс, в който ще
може да се тренира целогодишно и да се организират различни
спортни състезания.
„Ще продължим да подпомагаме Общинския футболен клуб
„Спартак”, както и всички спортни изяви на децата и юношите
на Плевен. Надяваме се нашият
мъжки футболен отбор да преми-

Заварихме терен, който не можеше да се използва за мачове
и тренировки. Тримата вложихме средства, за да помогнем на
футболните формации да тренират. Изорахме го и го засяхмe. Беше построен водопровод, тъй като един такъв терен
не може да се поддържа без вода. Ние инвестирахме в това съоръжение с мисълта да помогнем на плевенския футбол. Искаме да продължим с още инвестиции, като сме решили да
се заемем с терена под стадион
„Белите орли”. След една година ще имаме две игрища и ще
има повече възможности за тренировъчно-състезателна работа. Едно такова помощно игрище излиза 15-20 хиляди лева,
но до август - септември следващата година се надявам да бъде готово. В Плевен имаме седем детско-юношеските формации и е редно да имат условия
за тренировки и провеждане на
футболни срещи. Надеждата ми
е, че общината ще намери възможност по някакъв проект да
ремонтира игрището със згурия
и да изгради още един терен с
изкуствена настилка.

През 2008 г. направихме
така наречения „балон” на игрище с изкуствена настилка за подготовка на юношите.
През ноември се събрахме със
Стефчо Доровски и Величко Великов и решихме да направим нов терен, на който да
тренират както юношите, така
и мъжете. Тъй като се занимавам със селскостопански земи
и имаме техника, обработихме
терена и засяхме с тревна смеска. Общината осигури оградата. Бивш футболист съм, това ми е в кръвта и затова реших да инвестирам в такова съоръжение. Любовта към
спорта и играта ме накараха да
отделя средства в тези трудни
времена. Аз също имам деца и
ми се иска да имат условия да
спортуват. Според мен, много
малко се отделя за спорта, за
футбола в Плевен, пък бих казал, че в страната вече има модерни съоръжения, с осветление и други придобивки и това до голяма степен привлича
нашите момчета. Имаме добри школи, учим децата да играят футбол и после ги губим.
Наши момчета играят в „Литекс”, „Лудогорец”, ЦСКА.
Трябва да има повече хора като нас, които да помагат на
футбола. Даже ми се иска да
поставя един траспарант на
стадиона - всеки, който влиза да гледа футбол, да си ку-

Доволен съм от това, че нашите футболисти са водачи във
временното класиране на Северозападна „В” група и това ме
накара да инвестирам в строителството на помощното игрище. Със Стефчо Доровски и
Даниел Митов искаме да подпомогнем тренировъчната дейност на футболистите – не само на мъжете, но и на юношеските формации. Доволен съм
от помощта на Община Плевен
да се възстанови представителния отбор и ще подпомагам изграждането и на терена до стадион „Белите орли”. Крайно
време е да създадем условия на
плевенските спортисти и да ги
задържаме тук. Всяка година
правим по малко, но е добре да
има повече хора, които ще помогнат на футбола.

ОБЩИНА

Многофункционална спортна...
Продължение от стр.1

ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ
Според заданието за проектиране, новата мултифункционална спортна зала трябва да отговаря на следните основни характеристики:
- да позволява провеждането
на официални състезания минимум по минифутбол, волейбол,
хандбал, баскетбол;
- да има капацитет около 30003200 зрители;
- да има осигурена възможност
за хора с физически увреждания
да посещават събитията;
- да се облагороди прилежащото пространство, да се изгради
паркинг за 300 – 350 автомобила,
като част от тях да са обособени и
маркирани паркоместа с европейския символ за достъпност.
За
многофункционалната
спортна зала е избрано голямо
спортно поле с размери 24х45м,
на което могат да се практикуват
следните видове спорт:
ТренироОфициално въчно
игигрище
рище
Хандбал
Да -1 бр.
1 бр.
Баскетбол
Да - 1 бр.
3 бр.
Волейбол
Да - 1 бр.
3 бр.
Тенис
Да - 1 бр.
1 бр.
Спортна гимнастика Да - 1 бр.
1 бр.
Фехтовка
Да – 8бр.
10 бр.
Бокс
Да – 4бр.
4 бр.
Борба
Да – 4бр.
4 бр.
Футбол на малко поле Да -1 бр.
3 бр.

№ Вид спорт
1
2
3
4
5
6
7
8
9

бекални, спомагателни помещения);
- зона за посетители (фоайета, гардероби, санитарни възли, кафене);
- административна зона;
- конферентна зона;
- зона за други спортове (малки зали, съблекални и др.);
- зона за официални гости.

Зона за посетители
Основният достъп за зрители
е от източната фасада през автоматични плъзгащи се врати с въздушна завеса. Оттам гостите попадат в обширно фоайе, в което
са поместени каси за продажба на
билети, гише за информация, охрана, санитарни възли и тоалетни
за хора с физически увреждания.
В пространството на фоайето от
южната страна е разположено кафене, от северната страна има магазин за спортни стоки с достъп и
от вън. Основният достъп до залата с игрище и трибуни е разположен във фоайето, срещу централния вход на сградата. Достъп
за зрители има от север и юг, през
вестибюли с гардероби за връхни
дрехи и санитарни възли.

градуса към игралното поле, като
те са достъпни по обиколен отворен към залата коридор на нивото на последните места за седалки (най-горния 13-ти ред).
Игралното поле е разчертано с
игрища за минифутбол, волейбол,
баскетбол и хандбал. Размерите
от 45/24м позволяват осъществяването на състезания. Общият габарит на полето със зоните за сигурност е 28/49м, което при разделяне на игрището на три полета, позволява едновременното му
ползване за тренировки по волейбол и баскетбол (общо 3 полета).
Залата позволява практикуването на значителен брой спортове, като официално игрище и
тренировъчно (тренировъчните е
възможно да са обърнати спрямо
главната ос на 90°, като при някои
спортове са допустими намалявания на игралната площ спрямо
състезателния размер).

Бр.10,
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спортисти, като от южната страна през евакуационно стълбище
също има изход навън. От евакуационното стълбище се осигурява достъп до второ ниво, където е
поместен методически кабинет за
20 спортиста.
Административна зона
Достъпът до административната зона се осъществява през
фоайето за посетители чрез стълбище и асансьор (пригоден за хора с двигателни увреждания), намиращи се до кафенето. Административният блок е на трето ниво на кота +9,10м. В него са отделени помещения за управител на
комплекса, секретар, конферентна зала, стая за служители, стая
за почивка, архив, сървър, санитарни възли – по една тоалетна за
мъже и жени, общо преддверие с
2 мивки, аусгус. Във фоайето има
отделена зона за изчакване. Осигурена е връзка към блока с малки спортни зали през димоуплътнена самозатваряща се пожароустойчива врата.

Зона за спортисти към залата

Конферентна зона

Мултифункционалната спортна зала разполага с 3173 седящи

Достъпът на спортисти става
от северозападния вход на сградата. След преминаване на виндфанг с охрана се попада във фоайе, в което са поместени гардероб за връхни дрехи, бюфет за напитки и храна със склад и поме-

Конферентната зона е ситуирана на кота +5.20м, точно под
административния блок. Достъпът се осъществява през фоайето за посетители чрез стълбище
и асансьор, намиращи се до кафенето.

места и 12 места за хора с физически увреждания. От общия брой
места, 84 са отделени за официални гости, като седалките са от
север на игралното поле и с отделен достъп през зоната за официални гости.
Местата за лица с физически
увреждания са от южната страна на игралното поле, в непосредствена близост до него и до два
вход/изхода. Тоалетните, които те
ползват, се намират във фоайето,
от двете страни на касите за билети.
Редовете на трибуните са 13,
като единствено изключение правят тези, които са под ъгъл 45 градуса към игралното поле – там
трибуните са с 9 реда.
Входовете към местата за зрители са 5 броя – 4 от тях са с ширина по 2м (от север и юг), източният е с ширина 4м. От запад има
още един вход с ширина от 4м,
който се ползва от влизащите на
игрището спортисти и съдии. В
случай на пожар, този вход служи за евакуация на зрителите от
западната трибуна. Евакуационни изходи през стълбища има зад
всяка от четирите трибуни под 45

щение за отпадъци, санитарни възли. Във фоайето са разположени
и места за хранене. От него става
достъпа до съблекалните на спортистите по коридор, успореден на
фасадата, както и достъп към второ ниво на залата през отделена
стълба.
Блокът за спортисти и служебни лица обединява следните компоненти – отборни съблекални (6
бр.), блок със стаи за треньори по
основните спортове със съблекалня и санитарен възел към тях,
блок рефери – стая със съблекални и санитарни възли, стая за масажи със съблекалня, блок лекарски кабинет с чакалня, манипулационна, склад, стая за допинг
контрол.
Спортистите влизат от западната страна на съблекалнята и
след преобличане със спортно
облекло и обуване със спортни
обувки, по друг коридор от срещуположната страна на съблекалните имат достъп до спортната зала. От този заден коридор става
достъпа до зоната с треньори, рефери, лекарски кабинет и допинг
контрол. За евакуация коридорът
е свързан с фоайето при входа за

Блокът обединява 2 конферентни зали с 45 и 50 седящи места, склад, фоайе, санитарни възли - по една тоалетна за мъже и
жени, общо преддверие с 2 мивки, аусгус. Чрез асансьора е осигурен достъп за лица с физически
увреждания, които ползват санитарните възли във фоайето на кота ±0,00м. Към фоайето е оставен
евакуационен вход за зрителите
от залата, които през стълбищната клетка излизат в него или директно навън.

Игрище с трибуни за зрители

СИТУАЦИЯ И ДОСТЪП
Сградата е с външни размери 83.85м
/ 54,90м, с дълга ос изток-запад.
Достъпът за автомобили е от източната страна – от ул. „Цар Самуил”,
като са оформени един вход и един
изход, всеки с по две ленти. Паркингът за зрители е с капацитет от
336 места, като 34 от тях са за хора
с физически увреждания. От западната страна на сградата е ситуиран
малък паркинг за официални гости
(20 паркоместа) и от северната - 10
паркоместа, като 2 са за хора с физически увреждания. Осигурени са
4 паркоместа за автобуси с гостуващи отбори. Около сградата е предвиден асфалтов път с ширина 6.00м,
осигуряващ достъп на противопожарните автомобили до нея. От запад, север и юг е предвидена озеленена площ, която осигурява връзка
със съседните озеленени парцели.
Входът за зрители е от източната фасада, от север са входовете за официални гости и спортисти, както и
два евакуационни изхода, от юг има
предвидени три евакуационни изхода и един служебен/евакуационен.
Осигурена е рампа за хора в инвалидни колички от източната страна
на сградата, която осигурява връзка
между паркинга и входовете.

ПАРКИРАНЕ
Предвидени са следните бройки
паркоместа:
- за зрители – 336 бр., от които 34
са за хора с физически увреждания;
- за официални гости – 30 бр., от които 2 са за хора с физически увреждания;
- за автобуси – 4 бр.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
Многофункционалната зала е условно разделена на следните зони:
- игрище с трибуни за зрители;
- зона за спортисти към залата (съ-

Зона за други спортове
На жителите на Плевен е осигурена възможност за практикуване на още няколко вида спорт в
по-малки зали, които не изискват
голямо игрално поле. Тези зали
са разположени на кота +5,20м и
+9,10м. Достъпът до тях става от
стълбищна клетка и асансьор в
североизточния край на основното фоайе, намираща се до магазина за спортни стоки.
На кота +5,20м са разположени съблекални за мъже и за жени
с по 18 гардеробчета. Достъпът
до тях става директно от фоайето
пред стълбищната клетка. На ета-
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жа са разположени зали за йога/
пилатес/тае-бо, фитнес зала.
На кота +9,10м са разположени зали за спининг/аеробика, тенис на маса.
Разположението на залите
позволява лесното им обединяване и разделяне в зависимост от
желания спорт за практикуване и
броя на трениращите.
На кота +9,10м са разположени съблекални за мъже и за жени съответно с 6 и 13 гардеробчета. Достъпът до тях става директно от фоайето пред стълбишната
клетка, осигурена е и връзка с административния блок.
Спортните зали на коти +5,20
и +9,10 са с примерна функция,
която може да бъде заменена по
всяко време и в зависимост от изискванията на Община Плевен
или бъдещ наемател. Залите са
предвидени за тренировки, а не за
официални състезания, които ще
се провеждат в голямата зала (пр.
бокс, джудо, карате и др.)
Зона за официални гости
За официални гости на спортните събития е осигурена специална зона, достъпна от северната страна на сградата. В близост
до входа е осигурен паркинг за 30
автомобила.
Гостите влизат в зоната през
фоайе, в което са поместени гардероб за връхни дрехи и помещение за охрана. По стълба, завъртаща около гардероба и охраната, се достига до второ ниво – зала с бар за напитки и места с меко
сядане, тоалетни за мъже и жени,
две зали за пресконференции за
всеки от отборите и две коментаторски кабини. Покрай кабините
минават две стълбища, ограждащи специалната зона за официални зрители. Пред коментаторските кабини на по-ниска кота е оставено място за телевизионна камера. Към едната зала за пресконференции е отделен склад за столове, техника и др.
За официални гости с инвалидни колички е предвидена разгъваща се платформа за преодоляване на денивелацията от кота
±0,00м до кота +5,20м, прикрепена за стълбищното рамо. Тя седи
сгъната във фоайето и се разгъва
само при нужда.
Други помещения
В северозападния край на залата на кота +5,20м са предвидени помещение за домакин и
склад към него, както и командна зала. Командна зала има и в
югозападния ъгъл, от стълбището, водещо към методическия кабинет. Над съблекалните за спортисти, на кота +5,20м
са разположени технически помещения. Такива има и на кота ±0,00 под залите за пресконференции, в близост до входа за
официални лица.
Склад за спортен инвентар се
намира в непосредствена близост
до игралното поле, с достъп от северния вестибюл.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
Параметри на парцела:
Площ на парцела – 33533,65м2,
Кинт – 3, К.К. – 25м, П. Застр. –
макс. 80% = 26826,92м2, РЗП макс
– 100600,95м2, П. Озел. – мин.
20% = 6706,73м2
Постигнати показатели:
П. Застр. – 12.97% = 4349.37 м2,
РЗП – 7 576,06 м2, П.Озел – 42,85
% – 14 368,71 м2.

ОБЩИНА

Бр.10,
Ноември 2014 г.
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Кампания за осиновяване на животни в
зоопарка
в
Кайлъка
стартира
Община
Плевен
Заради лиценза и европейските стандарти, вълк и лисица вече няма

Дарителска кампания за животните в зоопарка стартира Община Плевен. По примера на редица зоопаркове по света плевенски институции, представители на бизнеса, организации или граждани могат да
осиновяват животни, за които
да се грижат постоянно. В лицето на младежкото направление на Ротари клуб едно от мечетата вече има своите осиновители. Младите плевенчани са
го кръстили с името Виктория.
Тази практиката печели все
повече последователи. Тя е в
унисон със световните тенденции за опазване на природата и
грижа за животните, съобщиха от пресцентъра на Община
Плевен. И допълниха, че общината ще подкрепи кампанията и
ще стане осиновител на животно от зоопарка. Идеята за осиновяване на животно от самата
Община се стори странна на д-

р Лъчезар Тодоров, който е ръководител на звено „Зоопарк”
към Общинска фирма „Акварел”. Не защото инициативата е лоша, а защото и сега Община Плевен е осиновител не
на едно, а на всички животни в
зоопарка, тъй като тя се грижи
за тяхното изхранване и добро
здраве.
„Зоопаркът е създаден в края
на 50-те години, когато в него е
имало само тревопасни животни. По-късно в него започват да
се отглеждат и други групи животни.
Днес зоопаркът в „Кайлъка” притежава лиценз. А с него се ограничава и отглеждането на някои видове животни, тъй като изискванията за
пространство на обитаване са
различни от тези, които съществуват в момента”,
обяснява ни д-р Тодоров. И
допълва, че заради тези изисквания зоопаркът се е разделил
с вълка и лисицата. В останалите волиери отглежданите животни са на максимума, позволен от лиценза.
Преди няколко години в плевенския зоопарк е правен ремонт. Изградени са алеи, ветеринарна амбулатория, поставени са огради, направена е нова
клетка за лъва и на маймуните
и е изградена тоалетна.
В зоопарка в Плевен се отглеждат 23 вида и подвидове
животни, като броят им варира между 150 и 160.
Най-многобройни са въл-

нистите папагали. „По същество бройките на животните не
са толкова важни. По-важното е
според законодателството колко броя животни могат да се отглеждат в дадена волиера. И това ни ограничава, особено при
тревопасните”, обяснява д-р Тодоров. И разказва още, че всички животни са аклиматизирани,
но се налага през зимата маймуните, папагалите и лъвовете
да се отопляват. Това повишава разходите на зоопарка през
зимния период, макар че хората, които се грижат за животните, се стараят това да става
по най-икономичния възможен
начин. През лятото, за намаляване на разходите за изхранване, работниците косят трева в

„Кайлъка” и я дават за храна на
тревопасните животни. По думите на д-р Лъчезар Тодоров,
за изхранването на питомците
в плевенския зоопарк са необ-

ходими годишно около 14 тона
сено, 5 тона комбиниран фураж
и около 3-4 тона жито, ечемик,
царевица, слънчоглед и просо
за птиците. В тази калкулация
не се включва месото за двата

лъва и евентуалните лакомства
за мечките, които обичат боровинки, мед и други горски плодове, но те са прекалено скъпи,
а и надали някой ще направи
подобни дарения.
„Изискали сме документация от зоопарка в София, където работят в направление
дарителство и осиновяване,
за да можем да се запознаем
отблизо как става това.
Тъй като при нас всеки ки-

лограм храна се заприходява и
след това се изписва. Към евентуалните дарители на фуражи
искам да кажа, че имаме възможност да съхраняваме големи количества, но от тях минималното което се изисква, е
да ни гарантират произхода на
храната. На всички ще трябва
да се издават документи за дарителства, а на осиновителите ще трябва да се предоставят някакви документи, които
да им доказват право. Но тук е
мястото да кажа, че осиновителните кампании не се изразяват само в доставки на храни, а
могат да са и в подобряване на
инфраструктурата и изграждане на клетки и подобряване на
средата за живот на животните
в самата волиера”, допълва д-р
Тодоров.
А що се касае до куриозите,
от Фирма „Акварел” ни споделиха, че има и такива граждани на Плевен, които са коментирали, че нямат възможност да
отглеждат осиновено животно
вкъщи. На всички тях директорът Красимир Коцев обясни, че
осиновяване на животно не е
като при човека и не е необходимо да си го отглеждаш у дома, а да се грижиш за него в самия зоопарк.
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РЕØЕНИß НА ОБЩИНСКИ СÚÂЕТ - ПЛЕÂЕН

ÎÁÙÈÍÑÊÈ ÑÚÂÅÒ - ÏËÅÂÅÍ
РЕØЕНИß ОТ ОКТОÌÂРИÉСКАТА СЕСИß

Р Е Ш Е Н И Е № 1246 / 30.10.2014 г., гр. Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
ОТНОСНО: Промяна в състава на Постоянната
1. Приема за изпълнени и снема от отчет решения
комисия по “Култура, вероизповедания и междунана Общински съвет – Плевен: от № 753/26.09.2013 г.
родна дейност”
На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното до № 899/19.12.2013 г., без решенията, изрично упоменати в т.2 на Решението.
самоуправление и местната администрация
2. Не приема за изпълнени и не снема от отчет реОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
шения № 803/31.10.2013 г.; № 806/31.10.2013 г.; №
Р Е Ш И:
832/28.11.2013 г.; № 833/28.11.2014 г.; № 847/28.11.2013
І. Изменя Решение № 716/ 29.08.2013 г. на Общин- г.; № 853/28.11.2013 г.; № 860/19.12.2013 г.; №
ски съвет – Плевен, както следва:
861/19.12.2013 г.; № 864/19.12.2013 г.
1. В т. V.1. вместо Найден Маринов Зеленогорски
3. Приема за сведение отчета на Постоянната коизбира за член на Постоянната комисия по “Култу- мисия по “Контрол по изпълнение на решенията на
ра, вероизповедания и международна дейност” Хрис- Общинския съвет, установяване и предотвратяване
то Димитров Каленов.
на конфликт на интереси и законосъобразност” по изМотиви: Настоящото решение е прието на основа- пълнение на решенията от № 753/26.09.2014 г. до №
ние чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоупра- 899/19.12.2013 г., неразделна част от настоящото Ревление и местната администрация по предложение шение.
от Стефан Ганев – Председател на група общински
Мотиви: Настоящото решение е прието на основасъветници “БНД-Обединена десница”с вх.№ ОбС – ние чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоупра1975/20.10.2014 г., на заседание на Общински съвет вление и местната администрация и чл.24, т.5 и чл.75
– Плевен, проведено на 30.10.2014 г., Протокол № 51, от Правилника за организацията и дейността на Обточка 2 от дневния ред, и е подпечатано с официалния щинския съвет, неговите комисии и взаимодействиепечат на Общински съвет – Плевен.
то му с общинската администрация за мандат 2011Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов 2015 година по предложение от Постоянната комисия по “Контрол по изпълнение на решенията на ОбР Е Ш Е Н И Е № 1247 / 30.10.2014 г., гр. Плевен щинския съвет, установяване и предотвратяване на
ОТНОСНО: Промени в състава на специализира- конфликт на интереси и законосъобразност” с вх.№
ОбС-1903/27.10.2014 г., на заседание на Общински
ните комисии на Общински съвет - Плевен
На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното съвет – Плевен, проведено на 30.10.2014 г., Протокол
№ 51, точка 5 от дневния ред, и е подпечатано с офисамоуправление и местната администрация
циалния печат на Общински съвет – Плевен.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН

Р Е Ш И:

1. Изменя Решение № 041/ 26.01.2012 г. (изм. с
Решение № 547/25.04.2013 г.) на Общински съвет –
Плевен за определяне състав на Наблюдателната комисия към Общински съвет – Плевен, като вместо
Милка Цветанова Якова избира Мария Ангелова Монова за член на Комисията.
2. Изменя Решение № 73/23.02.2012 г. (изм. с Решение № 547/25.04.2013 г.) на Общински съвет – Плевен
за определяне състав на Обществен съвет за сътрудничество между местната власт и неправителствените организации, като вместо Найден Маринов Зеленогорски избира Мария Ангелова Монова за член на
Съвета.
3. Изменя Решение № 097/27.03.2008 г. (изм. Решения № 673/31.08.2009г., № 867/25.02.2010 г.,
№ 1136/25.11.2010 г., № 231/28.06.2012 г. , №
482/27.02.2013 г.,№ 547/25.04.2013г., № 745/29.8.2013
г., № 762/26.09.2013 г., № 802/31.10.2013 г.) на Общински съвет – Плевен за определяне комисия за
разпределение на средства, постъпили от дарения
по сметките на Община Плевен, като вместо Найден
Маринов Зеленогорски избира за член на Комисията
Христо Димитров Каленов.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация по предложение
от Стефан Ганев – Председател на група общински
съветници “БНД-Обединена десница”с вх.№ ОбС –
1975-1/20.10.2014 г., на заседание на Общински съвет
– Плевен, проведено на 30.10.2014 г., Протокол № 51,
точка 3 от дневния ред, и е подпечатано с официалния
печат на Общински съвет – Плевен.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1250 / 30.10.2014 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Извършване на вътрешни компенсирани промени между обектите от поименния списък
за капиталови разходи по сборния бюджет на Община Плевен за 2014 г.
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1,
т.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.124, ал.3 от Закона за публичните финанси, чл.41, ал.3 от Наредба № 10 за условията
и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Изменя финансирането на обекти по Приложение
№ 4А на Решение № 913/30.01.2014 г. на Общински
съвет, както следва:
1. Изменя обект “Кабелиране на въздушна мрежа
НН, кабелиране и реконструкция ел.проводи 20 кV”,
финансиран от Целева субсидия за капиталови разходи, както следва: било 50 000 лева, става 0 лева.
2. Изменя обект “Основен ремонт на ул.
“Г.М.Димитров”, финансиран от целева субсидия за
капиталови разходи, както следва: било 50 000 лева,
става 60 000 лева.
3. Създава нов обект “Основен ремонт на ул. “Успех”, между ОК 332а, през ОК 332б към ОК 132а”,
финансиран от Целева субсидия за капиталови разходи, както следва: било 0 лева, става 40 000 лева.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши
всички правни и фактически действия, продиктувани
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов от настоящото решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основаР Е Ш Е Н И Е № 1248 / 30.10.2014 г., гр. Плевен ние чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона
за местното самоуправление и местната администраОТНОСНО: Избор на Временна комисия
На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното ция и чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси,
чл.41, ал.2 от Наредба № 10 за условията и реда за съсамоуправление и местната администрация
ставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
ните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение
Р Е Ш И:
и отчитане на бюджета на Община Плевен по пред1. Избира Временна комисия в състав от 7 общин- ложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет
ски съветници, както следва:
на Община Плевен с вх.№ ОбС-1579-9/22.10.2014 г. и
1.1. Петя Василева – председател;
становище на ПК по “ИПФБ” от 27.10.2014 г., на за1.2. Иван Илиев – заместник-председател;
седание на Общински съвет – Плевен, проведено на
1.3. Любомир Буковски – секретар;
30.10.2014 г.,
1.4. Диана Тодорова – член;
Протокол № 51, точка 7 от дневния ред, и е по1.5. Христомир Христов – член;
дпечатано с официалния печат на Общински съвет –
1.6. Кирил Тодоров – член;
Плевен.
1.7. Валерий Ангелов – член;
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
със ЗАДАЧА: В срок до 10 ноември 2014 г. да представи в Общински съвет – Плевен списък с предло- Р Е Ш Е Н И Е № 1251 / 30.10.2014 г., гр. Плевен
жение за кандидати за съдебни заседатели за Районен
ОТНОСНО: Изменение на Решение №
съд - Плевен, отговарящи на изискванията, визирани 906/30.01.2014 год. на Общински съвет – Плевен,
в чл.67 от Закона за съдебната власт и в съответствие за сключване на договор за кредит с “Фонд за орс указанията на Окръжен съд - Плевен, съгласно пис- ганите на местното самоуправление в България –
мо с вх.№ ОбС – 1941/26.09.2014 г.
ФЛАГ”ЕАД за поемане на краткосрочен общински
Мотиви: Настоящото решение е прието на основа- дълг по реда на Закона за общинския дълг
ние чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоупраНа основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
вление и местната администрация по предложение от т.10 от Закона за местното самоуправление и местнаДарин Ангелов – Председател на Общински съвет - та администрация, чл.5, ал.1, т.1, т.2, чл.16 и чл.17 от
Плевен с вх.№ 1941/06.10.2014 г. на заседание на Об- Закона за общинския дълг
щински съвет – Плевен, проведено на 30.10.2014 г.,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Протокол № 51, точка 4 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – ПлеР Е Ш И:
вен.
І. Изменя Решение № 906/30.01.2014 г. на ОбщинПредседател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов ски съвет – Плевен, както следва:
1. Изменя т.1, като добавя следния текст: “С част от
Р Е Ш Е Н И Е № 1249 / 30.10.2014 г., гр. Плевен максималния размер на кредита да бъде покрито дяОТНОСНО: Изпълнение на решения от № ловото участие на Община Плевен в собствения при753/26.09.2013 г. до № 899/19.12.2013 г. на Общински нос на проекта в размер на 1 121 583 лева.”
2. В т.1.9. от същото Решение – “Начин на обезпесъвет – Плевен, мандат 2011 – 2015 г.
На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за мест- чаване на кредита”, текстът на придобие следната реното самоуправление и местната администрация и дакция:
“- Учредяване на залог върху вземанията на Общичл.24, т.5 и чл.75 от Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и на Плевен по Договор за безвъзмездна финансова повзаимодействието му с общинската администрация за мощ № DIR 5112122-С009, сключен между Община
Плевен и Министерството на околната среда и водимандат 2011-2015 година

те на 29.11.2012 година и направените отчисления от
Община Плевен по сметката на РИОСВ – Плевен, по
смисъла и реда на чл.64 от Закона за управление на
отпадъците.”
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.5, ал.1, т.2, чл.16 и чл.17 от Закона за
общинския дълг по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с
вх.№ ОбС-1558-1/20.10.2014 г. и становища на постоянните комисии по “ИПФБ” и “КИРОСУПКИЗ” от
27.10.2014 г. и ПК по “ЕУТ” от 28.10.2014 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на
30.10.2014 г., Протокол № 51, точка 8 от дневния ред,
и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов

Землище с. Беглеж
Кадастр. Отдел и Площ,
номер на подотдел дка
Вид сеч
имот
гр. постепен191113
216-а
264 на 30% съгл.
Пл.извл.
Общо
Беглеж

Дървесен Предвидено ползва- Забележка
състав
не, пл.м3
благун,
цер

761

местно население

761

местно
население

Землище с. Бохот
Отдел и Площ, Вид сеч Дървесен Предвидено ползваподотдел дка
състав
не, пл.м3
гола
сеч
177001-част
244-о
20 по ЛУП цер
190
сеч топола
000101
244-б
32 гола
540
по ЛУП

Кадастр.номер на имот

Общо Бохот

540

Общо Бохот

190

Забележка
местно население
продажба
на корен
продажба
на корен
местно
население

Землище с. Брестовец

Р Е Ш Е Н И Е № 1252 / 30.10.2014 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отлагане на дебати
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Кадастр. Отдел и Площ,
Дървесен Предвиденомер на подотдел дка
Вид сеч
но ползва- Забележка
състав
имот
не, пл.м3
гола
сеч
по
местно на000234
277-т
30 ЛУП
акация
270
селение
Общо
местно
Бресто270
население
вец

Отлага дебатите по т.10 от приетия дневен ред:
“Предложение относно прекратяване на дейността и
ликвидация на “Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – Плевен”ЕООД, гр. Плевен”.

Кадастр. Отдел и Площ,
Дървесен Предвиденомер на подотдел дка
Вид сеч
но ползва- Забележка
състав
имот
не, пл.м3
гола
сеч
по
местно на000187
314-в
9
акация
50
ЛУП
селение
гола
сеч
по
местно на000187
314-е
111 ЛУП
акация
620
селение
Общо
местно
Бръш670
население
ляница

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1253 / 30.10.2014 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и
допълнение на
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 администрация, 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-процесуалния кодекс

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

Землище с. Бръшляница

Землище с. Буковлък
Кадастр. Отдел и Площ,
номер на подотдел дка
Вид сеч
имот
гола
557004
312-и
12 ЛУП сеч по
пост.котло557004, 307-ц1
126 винна съгл.
557005
Пл.извл
136001

312-б

15

136001

312-в

37

000138

312-е

45

557003

310-д

126

557004

309-д

194

пробирка
- едро25% по ЛУП листна
липа
пост.котло- цер, косвинна - 25% мат дъб
по ЛУП

кр.постепенна цер, кос– 40% съгл. мат дъб
Пл.извл.

Общо
Буковлък
Общо
Буковлък

Забележка: При посещение на организирани групи
се ползва 20% намаление на посочените цени.

Кадастр. Отдел и Площ,
номер на подотдел дка
Вид сеч
имот
прорежда253026 258-м1
32 не 20% съгл.
Пл.извл.
прорежда253026 258-з1
37 не 20% съгл.
Пл.извл.
поррежда253026 258-в1
6
не 20% съгл.
Пл.извл.
гола сеч по
000193 258-ю1
2
ЛУП
226001
255-б
85 кр.постепенна
30% по ЛУП
Общо
Гривица
Общо
Гривица

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1254 / 30.10.2014 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Годишен план за ползване на дървесина от горските територии – собственост на Община Плевен през 2015 година
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 7 от Наредбата за условията и реда за
възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1.Приема годишен план за ползване на дървесина
от горските територии – собственост на Община Плевен, през 2015 г., както следва:

цер, липа

пробирка
- едро25% по ЛУП листна
липа
кр.постепенна космат
– 30% съгл. дъб, цер
Пл.извлеч

І. 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. Точка 6 на Тарифа № 8 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, като придобива следното съдържание:
6. Услуги, предоставяни от ОП “Жилфонд” за ползване на хотел “Сторгозия”:
1. Стая с две легла
26.00 лв.
1.1. Стая с две легла с включен пакет 32.00 лв.
“телевизия и интернет”
2. Самостоятелна стая
19.00 лв.
2.1. Самостоятелна стая с включен 25.00 лв.
пакет “телевизия и интернет”
3. Стая с две легла без топла вода
22.00 лв.
4. Самостоятелна стая без топла вода 13.00 лв.
5. Апартаменти
30.00 лв.
6. Апартаменти с включен пакет “те- 36.00 лв.
левизия и интернет”

2. Измененията на Наредбата влизат в сила 7 дни
след публикуването им в местен вестник и на интернет страницата на Общински съвет – Плевен.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.7 и т.23 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, 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-процесуалния кодекс по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет
на Община Плевен с вх.№ ОбС-1912/08.09.2014 г. и
становища на ПК по “ИПФБ” и “КИРОСУПКИЗ” от
27.10.2014 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 30.10.2014 г., Протокол № 51, точка
11 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.

Дървесен Предвидено ползва- Забележка
състав
не, пл.м3
продажба
топола
150
на корен
140

местно население

115

местно население

36

местно население

310

местно население

330

местно население

348

местно население

1279

местно
население
продажба
на корен

150

Землище с. Върбица
Кадастр. Отдел и Площ,
номер на подотдел дка
Вид сеч
имот
гола
208201
315-о
16 ЛУП сеч по
сеч по
000241
315-и
24 гола
ЛУП
гола сеч по
173006
315-н
7
ЛУП
109191
314-м
44 кр.постепенна
– 25% по ЛУП
Общо
Върбица

Дървесен Предвидено ползва- Забележка
състав
не, пл.м3
местно наакация
50
селение
местно наакация
120
селение
местно наакация
25
селение
местно нацер
145
селение
местно
340
население

Землище с. Горталово
Кадастр. Отдел и Площ,
номер на подотдел дка
Вид сеч
имот
084001 282-ш
10 гола сеч по
ЛУП /остатък/
Общо
Горталово

Дървесен Предвидено ползва- Забележка
състав
не, пл.м3
келяв гаместно на80
бър, цер
селение
местно
80
население

Землище с. Гривица
Дървесен Предвидено ползва- Забележка
състав
не, пл.м3
черен
бор

185

продажба
на корен

дуглазка,
черен бор
смърч

120

продажба
на корен

смърч

24

продажба
на корен

топола

25

цер

270

продажба
на корен
местно население
продажба
на корен
местно
население

354
270

Землище с. Коиловци
Кадастр. Отдел и Площ,
номер на подотдел дка
Вид сеч
имот
кр.постепенна
000127
316-о
7
– 30% по ЛУП
кр.постепенна
000183
317-м
62 – 40%, съгл.
Пл.извл.
кр.постепенна
396001 317-щ
29 – 40% съгл.
Пл.извл.
Общо Коиловци

Дървесен Предвидено ползва- Забележка
състав
не, пл.м3
местно налетен дъб
35
селение
цер, благун

300

местно население

цер, благун

120

местно население

455

местно
население

Землище с. Къшин
Кадастр. Отдел и Площ,
Дървесен Предвиденомер на подотдел дка
Вид сеч
но ползва- Забележка
състав
имот
не, пл.м3
гола
сеч
по
местно на000086
272-и
28 ЛУП
акация
160
селение
Общо
местно
160
Къшин
население

Землище с. Ласкар
Кадастр. Отдел и Площ,
Дървесен Предвиденомер на подотдел дка
Вид сеч
но ползвасъстав
имот
не, пл.м3
гола
сеч
съгл.
069028 232-щ
16 Пл.извл.
акация
50
Общо
50
Ласкар

Забележка
местно население
местно
население

РЕØЕНИß НА ОБЩИНСКИ СÚÂЕТ - ПЛЕÂЕН
Землище с. Николаево
Кадастр. Отдел и Площ,
номер на подотдел дка
имот
117003

221-ю

40

117003

221-в1

38

Общо
Николаево

Вид сеч

щинско имущество на ОбС - Плевен
Дървесен
състав

гр.постепенна цер, келяв
съгл. Пл.извл. / габър
остатък/
кр.постепенна
20% по ЛУП / цер, габър
остатък/

Предвидено ползване, Забележка
пл.м3
70

местно население

130

местно население

200

местно население

Землище с.Опанец
Кадастр. Отдел и Площ,
Дървесен Предвиденомер на подотдел дка
Вид сеч
но ползва- Забележка
състав
имот
не, пл.м3
Гола
сеч
по
Цер,
косМестно
000172
298-а
63 ЛУП
210
мат дъб
население
Гола
сеч
по
Цер,
косМестно
036017
299-б
30 ЛУП
120
мат дъб
население
Общо
Местно
330
Опанец
население

Землище с. Пелишат
Кадастр. Отдел и Площ,
Дървесен Предвиденомер на подотдел дка
Вид сеч
но ползва- Забележка
състав
имот
не, пл.м3
гола сеч по акация
местно на140920
247-м
7
40
ЛУП
селение
086011,
сеч по акация
местно на148130,
245-а
35 гола
100
ЛУП
селение
148110

Общо
Пелишат

140

местно
население

Землище с. Радишево
Кадастр. Отдел и Площ,
Дървесен Предвиденомер на подотдел дка
Вид сеч
но ползва- Забележка
състав
имот
не, пл.м3
гола
сеч
по
местно на000006
269-п
35 ЛУП
акация
270
селение
черен
продажба
135001
261-л
15 прореждане
бор,
бял
35
10% по ЛУП бор
на корен
135001
Общо Радишево
Общо Радишево

261-м

12

прореждане черен
бял
10% по ЛУП бор,
бор

25

продажба
на корен

270

местно
население
продажба
на корен

60

Землище гр. Славяново
Кадастр. Отдел и Площ,
номер на подотдел дка
Вид сеч
имот
прорежда000412
331-а
128 не 30% съгл.
Пл.извл.
санитар000409
331-б
55 на 50% съгл.
Пл.извл.
гола сеч съгл.
000420
331-д
4
Пл.извл.
Общо
Славяново

Дървесен Предвидено ползва- Забележка
състав
не, пл.м3
черен
бор
черен
бор
топола

891

продажба
на корен

640

продажба
на корен

60

продажба
на корен

1591

продажба
на корен

Землище с. Тодорово
Кадастр. Отдел и Площ,
номер на подотдел дка
Вид сеч
имот
гр.постепенна
089113 280-и1
150 30%
съгл.
Пл.извл.
Общо
Тодорово

Дървесен Предвидено ползва- Забележка
състав
не, пл.м3
благун,
цер

656

местно население

656

местно
население

Землище с. Тученица
Кадастр. Отдел и Площ,
Дървесен Предвиденомер на подотдел дка
Вид сеч
но ползва- Забележка
състав
имот
не, пл.м3
гола
сеч
по
местно на000126
249-б
10 ЛУП
акация
70
селение
гола
сеч
по
местно
на000117
249-в
7
акация
45
ЛУП
селение
Общо Туместно
115
ченица
население

2. Ползването на дървесината от общински горски територии да се извършва по следните начини:
2.1. Съгласно чл. 112, ал.1, т. 1 от Закона за горите чрез продажба на стояща дървесина на корен
за физически и юридически лица съгласно разпоредбите на чл. 235 и чл. 241 от Закона за горите.
2.2. Съгласно чл. 112, ал.1, т. 2 от Закона за горите чрез добив и продажба на добитата дървесина за лицата по чл. 71, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 6 и ал. 2,
т. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти.
3. Продажба на добитата дървесина да се осъществява по реда на чл. 66, ал.2, т. 1, 2, 3, 4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши всички фактически и правни действия,
произтичащи от взетото решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 7 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти по предложение от
проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС – 1958/15.10.2014 г. и
становище на ПК по “ИПФБ” от 27.10.2014 г. и ПК
по “ОСПК” от 28.10.2014 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 30.10.2014
г., Протокол № 51, точка 13 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1255 / 30.10.2014 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот –
частна общинска собственост, представляващ назастроен УПИ ІV с площ 580 кв.м., отреден за жилищно строителство, квартал 20 по плана на с. Буковлък
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от
Закона за общинската собственост и чл.3, ал.2, чл.47,
ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с об-

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Допълва Годишната програма за управление
и разпореждане с имоти – общинска собственост
в Община Плевен за 2014 г., в раздел ІІІ, буква Б.
Имоти, които Община Плевен има намерение да
продаде с недвижим имот – частна общинска собственост УПИ ІV, квартал 20 по плана на с. Буковлък, отреден за жилищно строителство.
2. Да се продаде недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 34597/08.06.2006
г., представляващ незастроен урегулиран поземлен
имот (УПИ) ІV с площ 580 кв.м., отреден за жилищно строителство, находящ се в квартал 20 по
плана на с. Буковлък, чрез публичен търг с тайно
наддаване, с предварително представяне на предложенията от участниците в администрацията на
Община Плевен, при първоначална цена в размер
на 3700 лева без ДДС и депозит за участие в размер
на 10 % от първоначалната цена.
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. 2, съгласно нормативните изисквания, със спечелилия
участник.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.3, ал.2, чл.47,
ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба № 7
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на ОбС – Плевен по предложение от
проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС – 1963/16.10.2014 г. и становища на ПК по “ИПФБ” от 27.10.2014 г. и ПК
по “ОСПК” от 28.10.2014 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 30.10.2014 г.,
Протокол № 51, точка 14 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет
– Плевен.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1256 / 30.10.2014 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим
имот, представляващ назастроен урегулиран поземлен имот - УПИ І, кв.52а, отреден за производствена
и складова дейност по плана на с. Буковлък, Община
Плевен, чрез публичен търг
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от
Закона за общинската собственост и чл.3, ал.2, чл.47,
ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредба №
7 за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество на ОбС - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Допълва годишната “Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2014 г.”, в раздел ІІІ-Б “Имоти, които Община Плевен има намерение да продаде” с недвижим имот, находящ се в с. Буковлък, Община Плевен, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с площ 3833 кв.м. – УПИ І, кв.52а, отреден за производствена и складова дейност, актуван
с АОС № 40629/03.10.2014 г.
2. Да се продаде недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 40629/03.10.2014
г., находящ се в с. Буковлък, Община Плевен, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с
площ 3833 кв.м. – УПИ І, кв.52а, отреден за производствена и складова дейност, чрез публичен търг
с тайно наддаване, с предварително представяне на
предложенията от участниците в администрацията
на Община Плевен, при първоначална цена 34 500
лева без ДДС и депозит за участие в размер на 10
на сто от първоначалната цена.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия, която да организира и проведе публичния търг.
4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да
сключи договор за продажба на имота по т. 2, съгласно нормативните изисквания, със спечелилия
участник.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската
собственост и чл.3, ал.2, чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и
чл.85, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на Общински съвет – Плевен по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет
на Община Плевен с вх.№ ОбС-1966/16.10.2014 г. и
становища на ПК по “ИПФБ” от 27.10.2014 г. и ПК
по “ОСПК” от 28.10.2014 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 30.10.2014 г.,
Протокол № 51, точка 15 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет
– Плевен.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1257 / гр. Плевен, 30.10.2014 г.
ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ язовир, съставляващ имот с № 000246 с площ 26,920 дка
по плана на землището на с. Радишево, община Плевен в местността “Исиновец”
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, чл.76, т.2, чл.79, ал.1, чл.85,
ал.1, т.2 от Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се отдаде под наем за срок от 10 години
имот – публична общинска собственост, представляващ язовир, съставляващ имот № 000246,
с площ 26,920 дка по плана на землището на с.
Радишево, Община Плевен в местността “Исиновец”, актуван с АОС № 31386/05.04.1999 г.
2. Приема начална месечна цена за отдаване под
наем на имота по т.1 в размер на 45,00 лв. без ДДС.
3. Отдаването под наем на имота по т.1 да се извърши по реда на Наредба № 7 на Общински съвет
– Плевен, чрез публичен търг с тайно наддаване,
чрез предварително представяне на предложенията от участниците в администрацията на Община Плевен и начална месечна цена, съгласно т.2.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен да определи депозита за участие, както и да назначи комисия, която да организира и проведе търга.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от него лице да сключи договор за наем със спечелилия участник.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, чл.76, т.2, чл.79, ал.1, чл.85,
ал.1, т.2 от Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС1962/15.10.2014 г. и становища на ПК по “ИПФБ”
от 27.10.2014 г. и ПК по “ОСПК” от 28.10.2014 г.,
на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 30.10.2014 г., Протокол № 51,
точка 16 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.

Бр.10,
Ноември 2014 г.

6

ни и фактически действия, в изпълнение на настоящото Решение.
Решенията по чл.124а от Закона за устройство
на територията не подлежат на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и
т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 от Закона за общинската собственост, на основание чл.124а, ал.1 и ал.7
и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, чл.25, ал.5, във връзка с ал.4 от Закона за
собствеността и ползуването на земеделските земи, чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, чл.21, ал.1
от Закона за опазване на земеделските земи, във
връзка с чл.126, ал.6, т.1 от Закона за устройство
на територията по предложение от Стефан Петков
– ВРИД Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС –
0446-5/20.10.2014 г. и становище на ПК по “ЕУТ”
от 28.10.2014 г., на заседание на Общински съвет
– Плевен, проведено на 30.10.2014 г., Протокол
№ 51, точка 18 от дневния ред, и е подпечатано с
официалния печат на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1260 / 30.10.2014 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за трасета на електропровод и водопровод до поземлен имот 400002 в местността Върбака, в землището на с. Ясен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.8 от Закона за общинската собственост, на основание чл.30, ал.3 от ПраПредседател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов вилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, чл.21, ал.1 от Закона за опазване на зеР Е Ш Е Н И Е № 1258 / гр. Плевен, 30.10.2014 г. меделските земи, във връзка с чл.126, ал.6, т.1 от ЗаОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост кона за устройство на територията
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
между Община Плевен и Йорданка Христова Иванова и Калин Нинов Нинов върху недвижим имот,
Р Е Ш И:
представляващ застроен урегулиран поземлен имот
1. Дава предварително съгласие на “Агроинвест”АД
– УПИ Х-114, кв.18 по плана на с. Къртожабене, Об- за прокарване на трасета на електропровод и водопрощина Плевен
вод със сервитути, до поземлен имот 400002 в местНа основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, ността “Върбака” в землището на с. Ясен, преминаващи
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната през следните поземлени имоти:
администрация, чл.36, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за об- трасе на електропровод – поземлен имот 389 с нащинската собственост и чл.60, ал.4 от Наредба № 7 на чин на трайно ползване – полски път, публична общинОбщински съвет – Плевен
ска собственост;
- трасе на водопровод – поземлени имоти 358 с начин
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
на трайно ползване – полски път, публична общинска
Р Е Ш И:
1. Да се прекрати съсобствеността върху недви- собственост и 369 с начин на трайно ползване – полски
жим имот, находящ се в с. Къртожабене, Община път, публична общинска собственост.
2. Съгласието по т.1 се дава за срок от 5 (пет) години.
Плевен, представляващ застроен урегулиран по3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправоземлен имот – УПИ Х-114, кв.18, целият с площ
1200 кв.м., чрез продажба на 4 кв.м. придаваема мощено лице, да извърши необходимите правни и факчаст, общинска собственост и изкупуване на 130 тически действия, в изпълнение на настоящото Решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
кв.м. отчуждаема част, собственост на Йорданка
Христова Иванова и Калин Нинов Нинов, като за чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закоизравняване на дяловете Община Плевен следва на за местното самоуправление и местната администрада заплати на съсобствениците разликата в цена- ция, чл.8 от Закона за общинската собственост, на оста на придаваемите и отчуждаемите части в раз- нование чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, чл.21, ал.1 от
мер на 736 лева.
2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да Закона за опазване на земеделските земи, във връзка с
сключи договор за прекратяване на съсобственост, чл.126, ал.6, т.1 от Закона за устройство на територията
по предложение от Стефан Петков – ВРИД Кмет на Обсъгласно нормативните изисквания.
Мотиви: Настоящото решение е прието на ос- щина Плевен с вх.№ ОбС – 1243-1/20.10.2014 г. и станонование чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 вище на ПК по “ЕУТ” от 28.10.2014 г., на заседание на
от Закона за местното самоуправление и местна- Общински съвет – Плевен, проведено на 30.10.2014 г.,
Протокол № 51, точка 19 от дневния ред, и е подпечата администрация, чл.36, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за общинската собственост и чл.60, ал.4 от На- тано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
редба № 7 на ОбС – Плевен по предложение от
проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Об- Р Е Ш Е Н И Е № 1261 / 30.10.2014 г., гр. Плевен
щина Плевен с вх.№ ОбС-1965/16.10.2014 г. и стаОТНОСНО: Съгласие за промяна предназначениновище на ПК по “ОСПК” от 28.10.2014 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено ето на част от поземлен имот 076007, находящ се в
на 30.10.2014 г., Протокол № 51, точка 17 от днев- м. Витска ялия, землището на с. Опанец
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
ния ред, и е подпечатано с официалния печат на
т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и
Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов местната администрация, чл.8 от Закона за общинската собственост, на основание чл.30, ал.3 от ПраР Е Ш Е Н И Е № 1259 / 30.10.2014 г., гр. Плевен вилника за прилагане на Закона за опазване на земеОТНОСНО: Разрешение за изработване на про- делските земи, чл.21, ал.1 от Закона за опазване на зеект за Подробен устройствен план – Парцеларен меделските земи, във връзка с чл.126, ал.6, т.1 от Заплан на елементите на техническата инфраструк- кона за устройство на територията
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
тура за прокарване на трасе на канал за отвеждане на отпадни води от обект “Регионално депо
Р Е Ш И:
за твърди битови отпадъци – гр. Плевен и гр. До1. Дава съгласие на “Златекс”ООД за промяна на
лна Митрополия, в землищата на с. Опанец и с. Бу- предназначението на 405 кв.м. от поземлен имот
ковлък” до съществуващия канализационен колектор 076007 с начин на трайно ползване – полски път, пубна с. Буковлък и одобряване на задание за подробен лична общинска собственост в м. Витска ялия, земустройствен план
лището на с. Опанец за обособяване на нов поземНа основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, лен имот 076202 с трайна настилка, с начин на трайт.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и но ползване – местен път, публична общинска собместната администрация, чл.8 от Закона за общин- ственост.
ската собственост, на основание чл.124а, ал.1 и ал.7
Мотиви: Настоящото решение е прието на основаи чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територия- ние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от
та, чл.25, ал.5, във връзка с ал.4 от Закона за собстве- ЗМСМА, чл.8 от ЗОС, на основание чл.30, ал.3 от ППността и ползуването на земеделските земи, чл.30, ЗОЗЗ, чл.21, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.126, ал.6,
ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опаз- т.1 от Закона за устройство на територията по предване на земеделските земи, чл.21, ал.1 от Закона за ложение от Стефан Петков – ВРИД Кмет на Общиопазване на земеделските земи, във връзка с чл.126, на Плевен с вх.№ ОбС-1978/20.10.2014 г. и становиал.6, т.1 от Закона за устройство на територията
ще на ПК по “ЕУТ” от 28.10.2014 г., на заседание на
Общински съвет – Плевен, проведено на 30.10.2014
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
г., Протокол № 51, точка 20 от дневния ред, и е поР Е Ш И:
1. Разрешава изработване на проект за Подро- дпечатано с официалния печат на Общински съвет –
бен устройствен план – Парцеларен план на еле- Плевен.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
ментите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на канал за отвеждане на отпадни Р Е Ш Е Н И Е № 1262 / 30.10.2014 г., гр. Плевен
води от обект “Регионално депо за твърди битови
ОТНОСНО: Изпълнение на Решение №
отпадъци – гр. Плевен и гр. Долна Митрополия, в
землищата на с. Опанец и с. Буковлък” до същест- 1203/28.08.2014 г. на Общински съвет – Плевен за извуващия канализационен колектор на с. Буковлък. бор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен
2. Одобрява заданието за изработване на Подро- съд – Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
бен устройствен план по т.1
3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оп- т.1 и т.23 от Закона за местното самоуправление и
равомощено лице да извърши необходимите прав- местната администрация и чл. 68 от Закона за съдеб-

РЕØЕНИß НА ОБЩИНСКИ СÚÂЕТ - ПЛЕÂЕН
ната власт

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема отчета на временната комисия за резултата от изпълнението на възложената задача с Решение № 1203/28.08.2014 г.
2. Избира Временна комисия за провеждане на таен
избор на съдебни заседатели за Окръжен съд – Плевен в състав от 5 общински съветници, както следва:
1.1. Даниела Гонкова – Председател;
1.2. Мария Монова;
1.3. Цветомира Добрева;
1.4. Антон Георгиев;
1.5. Борислав Илиев.
3. Да се проведе тайно гласуване за избор на 64
кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд –
Плевен.
4. Изборът да се проведе по вишегласие.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.1 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 68 от Закона за съдебната власт по предложение от Петя Василева – Председател на Временната комисия, избрана с Решение № 1203/28.08.2014
г. на Общински съвет – Плевен, с вх.№ ОбС –
1897/10.10.2014 г., на заседание на Общински съвет
– Плевен, проведено на 30.10.2014 г., Протокол № 51,
точка 21 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1263 / 30.10.2014 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Избор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.1 и т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 68 от Закона за съдебната власт, след проведено тайно гласуване

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Избира 65 кандидати за съдебни заседатели за
Окръжен съд – Плевен, съгласно приложен списък.
2. Списъкът по т.1 е неразделна част от настоящото Решение.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов

Приложение към Решение № 1263/
30.10.2014 г. на Общински съвет – Плевен
ИЗБРАНИ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД – ПЛЕВЕН
№
по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Име, презиме, фамилия
Десислава Огнянова Ангелова
Габриела Димитрова Савева
Николинка Крумова Добрева
Валя Цветкова Иванова
Марияна Димитрова Илиева
Рени Иванова Богданова
Илиян Николов Рашков
Петя Стоянова Тодорова
Бисерка Антонова Атанасова
Ралица Христова Иванова
Тота Събчева Димитрова
Албена Николаева Маринова
Христо Митков Томов
Тотка Иванова Занова
Дияна Иванова Димитрова
Малинка Маринова Донова
Милена Димитрова Колева
Валентин Христов Менков
Димитринка Георгиева Иванова
Данчо Савов Антонов
Наташа Мартинова Винчева
Вилма Петкова Великова
Евгения Върбанова Станева
Добромир Кристиянов Банджаков
Клаида Владиславова Дойчинова
Мирослава Веселинова Матеева
Милен Георгиев Първанов
Ваня Илиева Костова
Симеон Тотев Симеонов
Донка Цветанова Дончева
Ваня Димитрова Пагелска
Пламен Георгиев Петков
Виолета Генчева Топашка
Ирена Димитрова Георгиева
Дари Георгиев Христов
Десислава Цветанова Велчовска
Искра Петкова Росманова
Йонита Огнянова Иванова
Димитрина Тодорова Борисова
Огнян Христов Йочев
Тошко Василев Николов
Любомир Евгениев Буковски
Камена Димитрова Тодорова
Вероника Величкова Бешева
Нели Тодорова Стоянова
Цветко Димитров Месечков
Красимир Веселинов Иванов
Таня Спасова Каменова
Сашка Илиева Дичева
Вергиния Георгиева Димитрова
Пенчо Атанасов Моллов
Албена Димитрова Винчева
Станислав Живков Михайлов
Атанаска Вутева Николова
Надка Маринова Петкова
Костадинка Цветанова Димитрова
Ивайло Маринов Маринов
Цветелина Михайлова Данчева
Цецка Тодорова Георгиева
Теменужка Георгиева Енчева
Върбан Станев Маринов
Мария Маринова Заркова
Мая Александрова Тодорова
Поля Григорова Григорова
Мая Стефанова Аспарухова

Брой
гласове
33
33
33
33
33
32
32
32
32
32
32
32
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
29
29
29
29
29
29
29
28
28
28
28
26
26
26
26
25
25
22
20
18
17
14
14
10
9
9
7
7
7

Председател: /Дарин Ангелов/

Р Е Ш Е Н И Е № 1264 / 30.10.2014 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим
имот – незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 56722.661.29 – УПИ V-3943, кв.14б, отреден за жилищно строителство, гр. Плевен, ул.
“Брацигово” № 11, чрез публичен търг
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от
ЗОС, чл.3, ал.2, чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1,
т.2 и ал.2 от Наредба № 7 на ОбС – Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се допълни годишната “Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2014 г.” в раздел ІІІ-Б “Имоти, които
Община Плевен има намерение да продаде” с недвижим имот, находящ се в гр. Плевен, ул. “Брацигово” № 11, актуван с акт за частна общинска собственост АОС № 40631/03.10.2014 г., представляващ поземлен имот с идентификатор 56722.661.29
с площ 231 кв.м. – УПИ V-3943, кв. 14б, отреден
за жилищно строителство.
2. Да се продаде недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 40631 от
03.10.2014 г., находящ се в град Плевен, ул. “Брацигово” № 11, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 56722.661.29,
с площ 231 (двеста тридесет и един) кв.м., урбанизирана територия с начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 м), а по плана за регулация на града – УПИ V-3943, кв.14б, отреден за
жилищно строителство, чрез публичен търг с тайно наддаване, с предварително представяне на
предложенията от участниците в администрацията на Община Плевен, при първоначална цена 23
000 лева без ДДС и депозит за участие в размер на
10% от първоначалната цена.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия, която да организира и проведе
публичния търг.
4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да
сключи договор за продажба на имота по т.2, съгласно нормативните изисквания, със спечелилия
участник.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от
ЗОС, чл.3, ал.2, чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85,
ал.1, т.2 и ал.2 от Наредба № 7 на ОбС – Плевен по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС1969/17.10.2014 г. и становища на ПК по “ИПФБ”
от 27.10.2014 г. и ПК по “ОСПК” от 28.10.2014 г.,
на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 30.10.2014 г., Протокол № 51, точка 22 от
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат
на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1265 / 30.10.2014 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим
имот – незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 56722.661.87 – УПИ ХІ-661.87, кв.10а,
отреден за жилищно строителство, гр. Плевен, ул.
“Брацигово” № 17, чрез публичен търг
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от
ЗОС, чл.3, ал.2, чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1,
т.2 и ал.2 от Наредба № 7 на ОбС - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се допълни годишната “Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2014 г.” в раздел ІІІ-Б “Имоти, които
Община Плевен има намерение да продаде” с недвижим имот, находящ се в гр. Плевен, ул. “Брацигово” № 17, актуван с акт за частна общинска собственост АОС № 40625/02.10.2014 г., представляващ поземлен имот с идентификатор 56722.661.87
с площ 228 кв.м. – УПИ ХІ-661.87, кв. 10а, отреден за жилищно строителство.
2. Да се продаде недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 40625 от
02.10.2014 г., находящ се в гр. Плевен, ул. “Брацигово” № 17, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 56722.661.87,
с площ 228 (двеста двадесет и осем) кв.м., урбанизирана територия с начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 м), а по плана за регулация на града – УПИ ХІ-661.87, кв. 10а, отреден
за жилищно строителство, чрез публичен търг с
тайно наддаване, с предварително представяне на
предложенията от участниците в администрацията на Община Плевен, при първоначална цена 23
500 лева без ДДС и депозит за участие в размер на
10% от първоначалната цена.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия, която да организира и проведе
публичния търг.
4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да
сключи договор за продажба на имота по т.2, съгласно нормативните изисквания, със спечелилия
участник.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8
от ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от
ЗОС, чл.3, ал.2, чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85,
ал.1, т.2 и ал.2 от Наредба
№ 7 на ОбС – Плевен по предложение от проф.др Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС-1967/16.10.2014 г. и становища на
ПК по “ИПФБ” от 27.10.2014 г. и ПК по “ОСПК”
от 28.10.2014 г., на заседание на Общински съвет
– Плевен, проведено на 30.10.2014 г., Протокол
№ 51, точка 23 от дневния ред, и е подпечатано с
официалния печат на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1266 / 30.10.2014 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим
имот – незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 56722.661.76 – УПИ ІІ - 661.76, кв.10а,
отреден за обществено-обслужващи дейности и
трафопост, гр. Плевен, ул. “Огоста” № 16, чрез публичен търг
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от
ЗОС, чл.3, ал.2, чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1,
т.2 и ал.2 от Наредба № 7 на ОбС - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се допълни годишната “Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2014 г.” в раздел ІІІ-Б “Имоти, които Община Плевен има намерение да продаде” с недвижим
имот, находящ се в гр. Плевен, ул. Огоста” № 16, актуван с акт за частна общинска собственост АОС №
40626/02.10.2014 г., представляващ поземлен имот с
идентификатор 56722.661.76 с площ 235 кв.м. – УПИ
ІІ - 661.76, кв.10а, отреден за обществено-обслужващи дейности и трафопост.
2. Да се продаде недвижим имот – частна общинска
собственост, актуван с АОС № 40626 от 02.10.2014 г.,
находящ се в гр. Плевен, ул. “Огоста” № 16, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 56722.661.76, с площ 235(двеста тридесет
и пет) кв.м., урбанизирана територия с начин на трайно ползване: ниско застрояване, а по плана за регулация на града – УПИ ІІ - 661.76, кв.10а, отреден за
обществено-обслужващи дейности и трафопост, чрез
публичен търг с тайно наддаване, с предварително
представяне на предложенията от участниците в администрацията на Община Плевен, при първоначална цена 20 300 лева без ДДС и депозит за участие в
размер на 10 % от първоначалната цена.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия, която да организира и проведе публичния търг.
4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да
сключи договор за продажба на имота по т.2, съгласно
нормативните изисквания, със спечелилия участник.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.3,
ал.2, чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 и ал.2
от Наредба № 7 на ОбС – Плевен по предложение от
проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община
Плевен с вх.№ ОбС-1970/17.10.2014 г. и становища
на ПК по “ИПФБ” от 27.10.2014 г. и ПК по “ОСПК”
от 28.10.2014 г., на заседание на Общински съвет –
Плевен, проведено на 30.10.2014 г., Протокол № 51,
точка 24 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1267 / 30.10.2014 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Сключване на предварителен и окончателен договор за прехвърляне на собственост по
чл.17 от ЗУТ за одобряване на ПУП-ПРЗ за имот
10267, попадащ в УПИ ІІІ, кв.6 по плана на ж.к.
“Дружба”, гр. Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.36, ал.1, т.2, чл.41, ал.2 от Закона
за общинската собственост, чл.50 и чл.47, ал.4 и 5 от
Наредба № 7 на ОбС – Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи
предварителен договор по чл.17 от ЗУТ за прехвърляне право на собственост на Гинка Найденова Русинова върху 56 кв.м идеална част откъм улица с идентификатор 56722.667.878 за урегулиране на собствения
й имот 10267 в УПИ VІІІ – 667.848 по скица-проект
за изменение на Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Плевен и предложението за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-667.848, кв.6 по плана на гр. Плевен.
2. Собствеността на 56 кв.м. идеална част се прехвърля на Гинка Найденова Русинова срещу сумата в
размер на 2360 (две хиляди триста и шестдесет ) лева без ДДС.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен, в едномесечен срок след влизане в сила на изменението на
ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-667.848, кв.6 по плана на гр.
Плевен, да сключи с Гинка Найденова Русинова окончателен договор по чл.17, ал.3 от ЗУТ за прехвърляне
в нейна собственост на 56 кв.м. идеална част откъм
улица с идентификатор 56722.667.878 за урегулиране на собствения й имот 10267 в УПИ VІІІ – 667.848.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.50 и чл.47, ал.4 и 5 от Наредба № 7
на ОбС – Плевен по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№
ОбС-1968/16.10.2014 г. и становища на ПК по “ЕУТ”
и “ОСПК” от 28.10.2014 г., на заседание на Общински съвет – Плевен,
проведено на 30.10.2014 г., Протокол № 51, точка
25 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1268 / 30.10.2014 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление на Военно окръжие – Плевен недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост,
представляващ офиси №№ 304 и 310, находящи се в
административната сграда на пл. “Възраждане” №
1, гр. Плевен, актуван с АОС № 36988/04.08.2011 г.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.43, ал.2, т.2 от Закона за отбрана-
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та и въоръжените сили на Република България, чл.20,
ал.1, т.2 от Закона за резерва на въоръжените сили на
Република България и чл.13, ал.2 от Наредба № 7 за
реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се предостави безвъзмездно за управление
на Военно окръжие за офис на “Военен отчет” в Община Плевен, част от недвижим, нежилищен имот
– частна общинска собственост, актуван с АОС №
36988/04.08.2011 г., находящ се на втория етаж в административната сграда на пл. “Възраждане” № 1, гр.
Плевен, представляващ, както следва:
- Самостоятелен обект в сграда офис № 304 с идентификатор 56722.659.862.1.60 с площ 14 кв.м.
- Самостоятелен обект в сграда офис № 310 с идентификатор 56722.659.862.1.66 с площ 14 кв.м.
2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да
сключи договор за безвъзмездно управление на имота
по т.1 с Военно окръжие – Плевен, съгласно действащите разпоредби и условията по предходната точка.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.3 от ЗОС, чл.43, ал.2, т.2 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република България, чл.20, ал.1, т.2 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България и чл.13, ал.2 от наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Плевен по предложение от
проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС-1920/12.09.2014 г. и становище на ПК по “ОСПК” от 28.10.2014 г., на заседание на
Общински съвет – Плевен, проведено на 30.10.2014
г., Протокол № 51, точка 26 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Плевен.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1269 / 30.10.2014 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за трасета на електропровод, водопровод и канал до поземлен имот с идентификатор
56722.701.2651 в местността “Стража”, в землището на гр. Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.8 от Закона за общинската собственост, на основание чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, чл.21, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи, във връзка с чл.126, ал.6, т.1 от Закона за устройство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава предварително съгласие на Венелин Христов Георгиев за прокарване на трасета на електропровод, водопровод и канал със сервитути, до собствения
му поземлен имот с идентификатор 56722.701.2651
в местността “Стража” в землището на гр. Плевен,
преминаващи през поземлен имот с идентификатор
56722.701.2386 с начин на трайно ползване – полски
път, публична общинска собственост.
2. Съгласието по т.1 се дава за срок от 5 (пет) години.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице, да извърши необходимите правни и
фактически действия, в изпълнение на настоящото
Решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 от Закона за общинската собственост, на основание чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи,
чл.21, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи, във връзка с чл.126, ал.6, т.1 от Закона за устройство на територията по предложение от Стефан Петков – ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС1719-1/20.10.2014 г. и становище на ПК по “ЕУТ” от
28.10.2014 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 30.10.2014 г., Протокол № 51, точка
27 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1270 / 30.10.2014 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Подробен устройствен план - Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за трасе на електропровод до поземлен
имот с идентификатор 56722.701.1196 в местността “Стража”, в землището на гр. Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.8 от Закона за общинската собственост, на основание чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, чл.21, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи, във връзка с чл.126, ал.6, т.1 от Закона за устройство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава предварително съгласие на Славомир
Георгиев Колев и Стефка Николова Колева за прокарване на трасе на електропровод със сервитут,
до собствения им поземлен имот с идентификатор 56722.701.1196 в местността “Стража” в землището на гр. Плевен, преминаващи през поземлени имоти с идентификатори 701.249, 701.1198 и
701.2385 с начин на трайно ползване – полски път,
публична общинска собственост.
2. Съгласието по т.1 се дава за срок от 5 (пет)
години.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице, да извърши необходимите прав-
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ни и фактически действия, в изпълнение на настоящото Решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11
от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8 от Закона за общинската собственост, на основание чл.30, ал.3 от Правилника
за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, чл.21, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи, във връзка с чл.126, ал.6, т.1 от Закона за устройство на територията по предложение от Стефан Петков – ВРИД Кмет на Община
Плевен с вх.№ ОбС – 1468-1/20.10.2014 г. и становище на ПК по “ЕУТ”от 28.10.2014 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на
30.10.2014 г.,
Протокол № 51, точка 28 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1271 / 30.10.2014 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за изменение на действащия
Подробен устройствен план – План за регулация и
застрояване поземлен имот 667.677, попадащ в границите на урегулиран поземлен имот V – за паркинг в
кв.2 и поземлен имот 667.682, попадащ в границите
на урегулиран поземлен имот VІІ – 10141 в кв.2а по
плана на ж.к. “Дружба”, гр. Плевен, планове-схеми
за водоснабдяване, канализация и електрификация и
нови елементи на улица по ок72-73 към ок 74, в частта, определяща лицето на УПИ V
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, ал.2, т.2 и т.6 от Закона за устройство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема: Проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване поземлен имот 667.677, попадащ в границите на урегулиран поземлен имот V
– за паркинг в кв.2 и поземлен имот 667.682, попадащ в границите на урегулиран поземлен имот
VІІ – 10141 в кв.2а по плана на ж.к. “Дружба”, гр.
Плевен, планове-схеми за водоснабдяване, канализация и електрификация и нови елементи на улица
по ок 72-73 към ок 74, в частта, определяща лицето на УПИ V.
2. Възлага на Кмета на Общината Плевен или оправомощено лице, след завършване на процедурите по реда на Закона за устройство на територията,
да одобри приетия от Общински съвет – Плевен:
Проект за изменение на действащия Подробен
устройствен план – План за регулация и застрояване поземлен имот 667.677, попадащ в границите на
урегулиран поземлен имот V – за паркинг в кв.2 и
поземлен имот 667.682, попадащ в границите на
урегулиран поземлен имот VІІ – 10141 в кв.2а по
плана на ж.к. “Дружба”, гр. Плевен, планове-схеми
за водоснабдяване, канализация и електрификация
и нови елементи на улица по ок 72-73 към ок 74, в
частта, определяща лицето на УПИ V.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.134, ал.2, т.2 и т.6 от Закона за устройство на територията по предложение
от Стефан Петков – ВРИД Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС – 1977/20.10.2014 г. и становище
на ПК по “ЕУТ” от 28.10.2014 г., на заседание на
Общински съвет – Плевен, проведено на 30.10.2014
г., Протокол № 51, точка 29 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет
– Плевен.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1272 / 30.10.2014 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Внасяне на предложение в МС за отпускане на персонална пенсия на Алекс Бориславов
Симеонов по реда на чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за
пенсиите и осигурителния стаж
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 чл.7, ал.4, т.3 и чл.7, ал.2, т.1
от Наредбата за осигурителния стаж и чл.92 от Кодекса за социалното осигуряване

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за внасяне на предложение в
Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия по реда на чл.92 от
КСО на Алекс Бориславов Симеонов от гр. Плевен,
роден на 10.01.2001 г.
Мотиви: Настоящото решение е прието 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 чл.7, ал.4, т.3 и чл.7, ал.2, т.1 от
Наредбата за осигурителния стаж и чл.92 от Кодекса за социалното осигуряване по предложение от
проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС-1974/20.10.2014 г. и становище на ПК по “ЗСД” от 27.10.2014 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на
30.10.2014 г., Протокол № 51, точка 30 от дневния
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1273 / 30.10.2014 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ язовир
Николаево -5, съставляващ имот с № 000190 с площ
118,600 дка по плана на землището на с. Николаево,
Община Плевен в местността “Тенекиен хан”
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.14, ал.7 от Закона за общин-

Р Е Ш Е Н И Е № 1276 / 30.10.2014 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна финанОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
сова помощ на Йордан Кръстанов Нейков
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местноР Е Ш И:
1. Да се отдаде под наем за срок от 10 години имот то самоуправление и местната администрация
– публична общинска собственост, представляващ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
язовир Николаево - 5, съставляващ имот № 000190, с
Р Е Ш И:
площ 118,600 дка по плана на землището на с. Нико1.
Предоставя
еднократна
финансова помощ от §
лаево, Община Плевен в местността “Тенекиен хан”,
4214 “Помощи по решение на Общинския съвет”,
актуван с АОС № 31547/17.01.2000 г.
2. Приема начална месечна цена за отдаване под дейност “Общинска администрация” по бюджета на
наем на имота по т.1 в размер на 240,00 лв. без ДДС. Община Плевен за 2014 година, в размер на 1000 (хи3. Отдаването под наем на имота по т.1 да се извър- ляда) лева на Йордан Кръстанов Нейков.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основаши по реда на Наредба № 7 на Общински съвет – Пление
чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправен, чрез публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията от участни- вление и местната администрация по предложение от
ците в Администрацията на Община Плевен и начал- Постоянната комисия по “Здравеопазване и социални дейности” с вх.№ ОбС – 1952-1/28.10.2014 г., на
на месечна цена, съгласно т.2.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен да опреде- заседание на Общински съвет – Плевен, проведено
ли депозита за участие, както и да назначи комисия, на 30.10.2014 г., Протокол № 51, точка 34 от дневния
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общинкоято да организира и проведе търга.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или опра- ски съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
вомощено от него лице да сключи договор за наем със
спечелилия участник.
Р Е Ш Е Н И Е № 1277 / 30.10.2014 г., гр. Плевен
Мотиви: Настоящото решение е прието на основаОТНОСНО: Даване на съгласие на “Тролейбуние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната админи- сен транспорт”ЕООД да избере по реда на прилострация и чл.14, ал.7 от Закона за общинската соб- жимото национално законодателство финансоственост, чл.14, чл.76, т.2, чл.79, ал.1, чл.85, ал.1, т.2 ва кредитна институция с цел осигуряване на фиот Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен по пред- нансов ресурс за окончателното плащане по доголожение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет вор 11/13.09.2013 г. с “Шкода Електрик”АД за досна Община Плевен с вх.№ ОбС-0690-2/27.10.2014 г., тавка на 40 бр. тролейбуса, във връзка с реализацията на проект № DIR-51315001-1-195 “Прилагане на
на заседание на
Общински съвет – Плевен, проведено на 30.10.2014 мерки за подобряване качеството на живот в градог., Протокол № 51, точка 31 от дневния ред, и е по- вете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен” за досдпечатано с официалния печат на Общински съвет – тавка на подвижен тролейбусен състав за нуждите на обществения градски транспорт на ОбщиПлевен.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов на Бургас, Община Варна, Община Плевен и Община Стара Загора, финансиран по договор № DIRР Е Ш Е Н И Е № 1274 / 30.10.2014 г., гр. Плевен 51315001-1-С004/11.11.2013 г., процедура за директОТНОСНО: Изменение и допълнение на Реше- но предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ние № 1222/25.09.2014 г. на Общински съвет – Пле- BG161РО0005/13/1.50/01/35 “Мерки за подобрявавен, във връзка с анексиране на Договора за пре- не на качеството на атмосферния въздух чрез осигудоставяне на безвъзмездна финансова помощ ряване на екологични превозни средства на градския
BG161РО001/1.5-03/2011/004 от 10.07.2012 г. за из- транспорт” – Компонент 4 “Изпълнение на дейпълнението на партньорски Проект “Интегриран ности за подобряване качеството на атмосферния
градски транспорт на Плевен” по Оперативна про- въздух чрез закупуване и доставка на тролейбуси”,
Приоритетна ос 1 “Подобряване и развитие инфраграма “Регионално развитие 2007 – 2013 г.”
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, структурата за питейни и отпадъчни води и подот.23 от Закона за местното самоуправление и местна- бряване качеството на атмосферния въздух на Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013”
та администрация
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.17, ал.1, т.9 и т.10 от Наредба №
Р Е Ш И:
1. Текстът на т.1 от Решение № 1222/25.09.2014 г. 8 на Общински съвет – Плевен
на Общински съвет – Плевен се променя по следния
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
начин: “Дава съгласие, Община Плевен да сключи
Р Е Ш И:
Анекс към Договор за предоставяне на безвъзмездна
1.
Дава
съгласие,
“Тролейбусен транспорт”ЕООД
финансова помощ № BG161РО001/1.5-03/2011/004
да
избере
по
реда
на
приложимото национално заот 10.07.2012 г. за удължаване срока на изпълнение на партньорски Проект “Интегриран градски конодателство (договаряне без обявление), финантранспорт на Плевен” до 10.12.2015 г., включител- сова кредитна институция, с цел осигуряване на фино за предоставяне на окончателния доклад, като нансов ресурс за окончателното разплащане на зафизическото изпълнение на проекта следва да при- дълженията по договор 11/13.09.2013 г. със “Шкода
Електрик”АД, при следните параметри:
ключи не по късно от 31.10.2015 г.”.
- Максимален размер на дълга – 7 177 673,00 (се2. В останалата си част Решение №
1222/25.09.2014 г. на Общински съвет – Плевен се дем милиона сто седемдесет и седем хиляди шестстотин седемдесет и три) лева и съпътстващите такси за
запазва непроменено.
Мотиви: Настоящото решение е прието на осно- усвояване на кредита;
- Вид на дълга – дългосрочен до 15 години, с възвание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от
Закона за местното самоуправление и местната ад- можност за предсрочно погасяване изцяло или на
министрация по предложение от проф.д-р Димитър части, без такса за предсрочно погасяване.
- Източници за погасяване на главницата:
Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№
- Собствени средства по банкови сметки, наОбС – 1584-2/21.10.2014 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 30.10.2014 г., стоящи и бъдещи вземания на “Тролейбусен
Протокол № 51, точка 32 от дневния ред, и е по- транспорт”ЕООД, включително и по договора за въдпечатано с официалния печат на Общински съвет трешен оператор;
- Верифицирани плащания от Оперативна програ– Плевен.
ма “Околна среда на основание подадено искане за
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
окончателно плащане по проект № DIR-51315001-1Р Е Ш Е Н И Е № 1275 / 30.10.2014 г., гр. Плевен 195 “Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара ЗагоОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение ра и Плевен” за доставка на подвижен тролейбусен
№908/30.01.2014 г. на Общински съвет – Плевен, във състав за нуждите на обществения градски транспорт
връзка с удължаване срока за изпълнение на задъл- на Община Бургас, Община Варна, Община Плевен
жения по Договора за предоставяне на безвъзмездна и Община Стара Загора, финансиран по договор №
финансова помощ BG161РО001/1.5- 03/2011/004 от DIR-51315001-1-С004/11.11.2013 г., процедура за ди10.07.2012 г. за изпълнението на партньорски Про- ректно предоставяне на безвъзмездна финансова поект “Интегриран градски транспорт на Плевен” по мощ BG161РО0005/13/1.50/01/35 “Мерки за подобряОперативна програма “Регионално развитие 2007 – ване на качеството на атмосферния въздух чрез оси2013 г.” и обезпечаване на искане за авансово плаща- гуряване на екологични превозни средства на градне чрез подписване на Запис на Заповед
ския транспорт”–Компонент 4 “Изпълнение на дейНа основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, ности за подобряване качеството на атмосферния възт.23 от Закона за местното самоуправление и местна- дух чрез закупуване и доставка на тролейбуси”, Прита администрация
оритетна ос 1 “Подобряване и развитие инфраструктурата за питейни и отпадъчни води и подобряване
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
качеството на атмосферния въздух на Оперативна
Р Е Ш И:
1. Текстът на точка 2 от Решение № 908/30.01.2014 програма “Околна среда 2007 – 2013”.
- Начин за обезпечаване на кредита:
г. на Общински съвет – Плевен се променя по следУчредяване на залог върху собствени средства по
ния начин: “Упълномощава Кмета на Община Плевен да подпише Запис на Заповед за сумата, посоче- банкови сметки, настоящи и бъдещи вземания на
на в т.1, в полза на Управляващия орган на Опера- “Тролейбусен транспорт”ЕООД.
2. Настоящото решение влиза в сила от датата на
тивна програма “Регионално развитие 2007 – 2013
приемането
му.
г.”, като срокът на задълженията се удължава до
Мотиви: Настоящото решение е прието на основа10.02.2016 г. – два месеца след изтичане на новия
срок за приключване на изпълнението на проекта.”. ние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМС2. В останалата си част Решение № 908/30.01.2014 МА, чл.17, ал.1, т.9 и т.10 от Наредба № 8 на Общинг. на Общински съвет – Плевен се запазва непроме- ски съвет – Плевен по предложение от Дамянка Владимирова – Вр.И.Д. Кмет на Община Плевен с вх.№
нено.
Мотиви: Настоящото решение е прието на осно- ОбС-1987/29.10.2014 г., на заседание на Общински
вание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от съвет – Плевен, проведено на 30.10.2014 г., Протокол
Закона за местното самоуправление и местната ад- № 51, точка 35 от дневния ред, и е подпечатано с офиминистрация по предложение от проф.д-р Димитър циалния печат на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№
ОбС-1584-1/21.10.2014 г., на заседание на Общин- Р Е Ш Е Н И Е № 1278 / 30.10.2014 г., гр. Плевен
ски съвет – Плевен, проведено на 30.10.2014 г.,
ОТНОСНО: Даване на съгласие за увеличаване
Протокол № 51, точка 33 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет на капитала и отразяване на настъпилите промени
в Учредителния акт на общинско дружество “Тро– Плевен.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов лейбусен транспорт”ЕООД във връзка с реализация-

ската собственост, чл.14, чл.76, т.2, чл.79, ал.1, чл.85,
ал.1, т.2 от Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен

Бр.10,
Ноември 2014 г.
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та на проект № DIR-51315001-1-195 “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 № DIR51315001-1-С004/11.11.2013 г., процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG161РО0005/13/1.50/01/35 “Мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на екологични превозни средства на градския
транспорт” – Компонент 4 “Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния
въздух чрез закупуване и доставка на тролейбуси”,
Приоритетна ос 1 “Подобряване и развитие инфраструктурата за питейни и отпадъчни води и подобряване качеството на атмосферния въздух на Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013”
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.148, ал.1, т.2 от Търговския закон, чл.137,
ал.1, т.1 и т.4 от Търговския закон, чл.17, ал.1, т.2 и т.3
от Наредба № 8 на Общински съвет – Плевен, както и
на основание т.3.2. (ii) от Бюлетин (ЕС) 9-1984 “Приложение на чл.87 и чл.88 на Договора, учредяващ Европейската икономическа общност относно вложения на държавни органи” и указанията на Министерство на финансите

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Увеличава капитала на “Тролейбусен
транспорт”ЕООД със сумата 6 421 278,00 (шест милиона четиристотин двадесет и една хиляди двеста седемдесет и осем) лева, чрез записване на нови 6
421 278 (шест милиона четиристотин двадесет и една хиляди двеста седемдесет и осем) дяла всеки един
на стойност 1 лев.
2. Приема промени в Учредителния акт на “Тролейбусен транспорт”ЕООД, приет с Решение №
54/29.01.2004 г., изменен с Решения № 161/26.02.2012
г., № 859/09.12.2013 г., № 1025/27.03.2014 г., № 1029/
24.04.2014 г., № 1206/25.09.2014 г. на Общински
съвет – Плевен, както следва:
2.1. В раздел V. “Капитал и дялове”, чл.12, ал.1
придобива следното съдържание: “Капиталът на Дружеството е 37 270 090,00 (тридесет и седем милиона
двеста и седемдесет хиляди и деветдесет) лева и е
разпределен на дялове.”.
2.2. В раздел V “Капитал и дялове”, чл.13 се променя и придобива следното съдържание: “Дяловете
са неделими и капиталът е разпределен в 37 270 090
(тридесет и седем милиона двеста и седемдесет хиляди и деветдесет) дяла по 1 (един) лев всеки един.”.
3. Настоящото решение влиза в сила от датата на
приемането му.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.148,
ал.1, т.2 от Търговския закон, чл.137, ал.1, т.1 и т.4
от Търговския закон, чл.17, ал.1, т.2 и т.3 от Наредба № 8 на Общински съвет – Плевен, както и на основание т.3.2. (ii) от Бюлетин (ЕС) 9-1984 “Приложение
на чл.87 и чл.88 на Договора, учредяващ Европейската икономическа общност относно вложения на държавни органи” и указанията на Министерство на финансите по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС1415-3/27.10.2014 г. и становище на Постоянната комисия по “Контрол по изпълнение на решенията на
Общинския съвет, установяване и предотвратяване
на конфликт на интереси и законосъобразност” от
27.10.2014 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 30.10.2014 г., Протокол № 51, точка
36 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1279 / 30.10.2014 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отчет относно изпълнение на бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2013 –
31.12.2013 година
На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.140,
ал.5 от Закона за публичните финанси и чл.53 от Наредба № 10 на Общински съвет – Плевен за условията
и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Утвърждава уточнения план по бюджета на Община Плевен за 2013 година по функции и дейности,
съгласно Единната бюджетна класификация към
31.12.2013 година, както следва:
- По прихода – 72 653 545 лева;
- По разхода – 72 653 545 лева.
(Съгласно приложенията)
2. Приема отчета за изпълнението на бюджета на
Община Плевен за 2013 година и утвърждава прихода в размер на 64 786 023 лева и разхода в размер на
64 786 023 лева, разпределени съгласно Единната бюджетна класификация.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.140, ал.5 от Закона за публичните финанси и чл.53 от Наредба № 10
на Общински съвет – Плевен за условията и реда за
съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение
и отчитане на бюджета на Община Плевен по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на
Община Плевен с вх.№ ОбС – 1808/19.06.2014 г., протокол от обществено обсъждане и становище на ПК
по “ИПФБ” от 27.10.2014 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 30.10.2014 г., Протокол № 51, точка 37 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов

КУЛТУРА

Бр.10,
Ноември 2014 г.

Новият директор на филхармонията Любомир Дяковски:
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Имаме подкрепата на общинското ръководство и ще се постараем
да направим нашите изяви интересни за плевенската публика

Като успешен определи старта
на творческия сезон за Плевенска
филхармония новият й директор
Любомир Дяковски. Той не скри
радостта си, че нашите музиканти бяха избрани да направят записите на песента на малката Крисия за детската Евровизия. Под
диригентската палка на маестро
Йордан Дафов изпълнението на
талантливото момиче беше записано в зала „Емил Димитров” на
читалище „Съгласие”. Инициативата беше осъществена съвместно с Евгени Димитров-Маестрото и с Българската национална
телевизия. „Песента вече се излъчва по медиите, а ние пожелаваме успех на малката изпълнителка”, каза Дяковски.
Талантливата Крисия иска посланието на „Планетата на
децата” да достигне до всички.
„След като чух за първи път музиката, написана от Евгени Димитров, аз си представих един приказен свят, в който се случват само добри неща. След това заедно
с Ивайло Вълчев написахме текста. В него говоря за моята мечта всички хора по света да бъдат
заедно, да бъдат добри, да се обичат едни други, да бъдат щастливи и свободни. Желанието е всички да живеем във вечен мир и сво-

Плевенска филхармония.
Гост-диригент беше маестро
Йордан Дафов, а солисти - Зорница Иларионова – цигулка и Петя Кавалова – виола. В програмата бяха включени Увертюра към
операта „Вълшебната флейта”,
Симфония концертанте за цигулка и виола в Ми бемол мажор и

бода”, споделя Крисия за създаването на проекта „Планетата на децата”, в който участие има и Плевенската филхармония.
Филхармонията успя да осъществи и две предсезонни изяви
- музикантите свириха с гости от
Филаделфийската филхармония,
като концертът се състоя в Драматичен театър „Иван Радоев”. Под
диригентството на Марк Джилиоти бяха изпълнени концерт за
виолончело и оркестър от Шуман, Симфония №8 на Дворжак и
Славянски танц №9. Солист беше
Джон Коен – виолончело.
Втората инициатива бе в завод
„Вапцаров”, където плевенските филхармоници заедно със Северняшкия ансамбъл за народни
песни и танци „Иван Вълев” изнесоха поздравителен концерт за
служителите на фирмата. „Необходимо беше да осъществим тези
изяви, тъй като имаше гостуващи
диригенти и солисти, към които
трябваше да бъдем коректни”, беше категоричен директорът.
С произведения на Моцарт беше открит официално
новият творчески сезон на

Концерт за цигулка и оркестър в
сол мажор.
Едно от отговорните участия
за музикантите бяха Лауреатските дни „Катя Попова”. Те бяха избрани да открият престижното
събитие, което беше в Драматичен театър „Иван Радоев” под диригентската палка на Деян Павлов. Филхармониците участваха
и в заключителния концерт, дирижиран от маестро Йордан Дафов.
Във връзка с предстоящите изяви на филхармонията вече има
подготвен репертоарен план, който беше обсъден с художествения
съвет и диригентите. Стана ясно, че ще продължат съвместните инициативи с Общински хор
„Гена Димитрова”. На среща с художествения ръководител и диригент Анелия Дечева бяха уточнени предстоящите изяви между
двата културни института до края
на годината.
Филхармониците представиха интересен концерт, посветен
на Деня на музиката, с който
зарадваха плевенските меломани. В проявата участваха Общински хор „Гена Димитрова” с дири-

гент Анелия Дечева, солисти Нона Кръстникова – сопран и Георги
Султанов – тенор. Под диригентската палка на Славей Тинчев бяха изпълнени арии и дуети из оперите „Кармен”, „Бал с маски”,
„Мадам Бътерфлай” и оперетата „Страната на усмивките”, както и хорове из оперите „Кармен”,
„Набуко” и „Трубадур”. Също така, публиката имаше удоволствие
да чуе Половецки танци из операта „Княз Игор” на Бородин, Валс
на цветята из балета „Лешникотрошачката” на Чайковски и Славянски танци от Дворжак.
Първото съвместно турне с общинския хор беше в Австрия, където музиканти и певци представиха оперния спектакъл „Бохеми” с диригент Найден Тодоров.
През октомври филхармонията имаше още няколко планувани изяви, сред които честването
на 40-годишнината от създаването на Медицински университет Плевен. Бе представен концертът
- спектакъл „Цигулката в киното”
на Плевенска филхармония със
солист Чавдар Вълков. По инициатива на директора на филхармонията, в програмата беше вклю-

края на октомври в зала „Емил
Димитров” на читалище „Съгласие”. Тримата тенори Константин Янков, Ивайло Михайлов солист на Пловдивската опера с
впечатляваща международна кариера, и Любомир Дяковски пяха за плевенчани под диригентството на маестро Деян Павлов.
В концерта участва и общинската хорова формация „Гена Димитрова” с диригент Анелия Дечева.
За публиката прозвучаха арии из
оперите „Риголето”, „Турандот”,
„Трубадур”, оперетата „Страната на усмивките”, руски, испански, италиански песни и канцонети. Сред тях са „Калинка”, „O,
sole mio”, „Granada”, Химнът на
Ливърпул, Валс номер 2 от Шостакович.
В рамките на този концерт
най-голямата изненада беше валсът на сър Антъни Хопкинс, изпълнен за първи път в нашата
страна именно в Плевен. Произведението е създадено преди 50
години от холивудския актьор и
носител на „Оскар”.
Плевенските музиканти вече
приключиха и подготовка за новата поредица от образователни концерти, наречени „Карнавал на животните”. Изпълнителите представят музикална приказка по произведения на Камий
Сен-Санс. В програмата са включени откъси, посветени на различни животни, по време на чието изпълнение децата имат възможност да се запознаят с различни музикални инструменти.
Водещ е Асен Антонов, образователните концерти са общо 13 и
продължават до края на ноември.
В момента пък част от инструменталистите са на двуседмично турне до Франция, където
представят операта „Вълшебната
флейта”.
Музикантите подготвят и концерт, посветен на слабо познат на
публиката наш съгражданин от
поколението на Христо Бръмбаров - проф. Михаил Попов. Той
е световноизвестен бас в периода преди Втората световна война и малко след това, бил е препо-

Деян Павлов.
По традиция филхармонията
ще представи и Коледен концерт,
с който ще поздрави плевенската
публика.
Новият директор благодари на
Община Плевен за това, което е
направила до момента за филхармонията. „Ние имаме подкрепата на общинското ръководство и
ще се постараем да направим нашите изяви интересни за плевенската публика. Договорът между Община Плевен и Министерството на културата вече е подписан и ще се изпълни техническата част по прехвърлянето на 28
щатни бройки на оркестрантите
от Общината към министерството. А общинската администрация
ще превежда всеки месец по една дванадесета част от субсидията, която тя е гласувала.
Попитаха ме дали съжалявам,
че съм се захванал с тази дейност. Отговорът ми е – не. Искам
да се преборя и да вдигнем нивото на оркестъра още по-високо, да върнем статута на откритата оперна сцена или казано
другояче - да добавим към профила на Плевенска филхармония възможността да правим оперетни и оперни заглавия. Ще се радвам, ако успеем да
продължим музикалния конкурс,
посветен на оперната ни прима
Гена Димитрова. В момента съм
в контакти с българин, който прави впечатляваща кариера като диригент в Германия. Казва се Йордан Камджалов и вече сме в преговори да осъществим един концерт с него, който след това да
повторим на Софийски музикални седмици”, сподели още Любомир Дяковски.
Той допълни, че в началото на сезона ще се направи специална рекламна кампания за
дейността на филхармониците.
Предвижда се да бъдат поставени няколко билборда, на които ще бъдат има рекламни материали за концертите и за предстоящите изяви. Тези билбордове ще бъдат само на филхармонията и хората ще знаят, че то-

чен концертът с участието на тримата тенори.
Същото изпълнение те направиха и за плевенската общественост. Представянето се състоя в

давател в консерваторията. В концерта, посветен на проф. Михаил
Попов, се предвижда да участват
ученици на неговата дъщеря Мая
Попова. Диригент ще е отново

ва е мястото, където винаги могат да бъдат информирани. Сред
новостите са и направените вече
специални визитни картички на
филхармонията.

Любомир Дяковски е роден на
1 март 1950 г. в Дупница. Завършва Национална музикална академия
„Проф. Панчо Владигеров” – София,
випуск 1973.
През 1972 г., още като студент,
е изпратен от Христо Бръмбаров,
заедно с още двама негови колеги,
да строят основите на плевенската опера. Един от тримата славянски тенори – Любомир Дяковски, Константин Янков и Григорий Полишчук. В репертоара си има над 50 оперни роли, както и теноровите солови партии в над 30 меси, оратории и
реквиеми – с най-големите български
хорове и симфонични оркестри. През
последните години пее предимно в Австрия, Германия и Швейцария.
Съпругата му Росица Дяковска е дъщеря на известния плевенски композитор, диригент и дългогодишен ръководител на Северняшкия ансамбъл маестро Иван Вълев. Дъщеря им е известната
певица Люси Дяковска, а синът им Александър е основен състезател в баскетболния „Спартак“ (Плевен).
През 2003 г. Любомир Дяковски е обявен за почетен гражданин
на Плевен, а през 2008 г. – и за почетен гражданин на Дупница.

БИЗНЕС

Бр.10,
Ноември 2014 г.

50 години фирмата е водеща в ниското строителство
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„Инжстрой” ЕООД изпълнява социалната дейност на
Общината за изграждането на Плевен като модерен град
„Инжстрой” ЕООД - гр. Плевен е общинско предприятие за
изграждане на обекти от ниското строителство. Основано е с
постановление на Министерския съвет, като предметът му
на дейност е благоустрояване и
ремонт. Дружеството е създадено като самостоятелно юридическо лице, със самостоятелни стопански сметки и уставен
капитал. Започва през 1964 г. с
годишен обем от 650 000 лв., за
да достигне през 2011 г. с обем
над 9 000 000 лв. „Инжстрой”
ЕООД е юридическо лице със
самостоятелен баланс, самофинансира се със собствени
средства, без да ползва заеми.
През настоящата 2014 година Общинското дружество
„Инжстрой” ЕООД отбелязва своя 50-годишен юбилей. За
половинвековното си съществуване предметът му на дейност не е променян. Фирмата продължава да се занимава
с ново строителство на улични канализационни, водопроводни и топлопроводни мрежи,
улични и тротоарни настилки и
газификация, основни и текущи ремонти на улични и тротоарни настилки, както и извършване на услуги със специализирана пътно-строителна техника на други фирми и
на населението.
За изпълнение на обектите
от предмета на дейност е изградена необходимата организационна структура. Към основната дейност – строително-монтажни работи, са изградени работнически екипи под
ръководството на технически
ръководители. Към помощната дейност - Пътно-строителни
машини и автотранспорт, фирмата е оборудвана със специализирана техника за извършване на строително-монтажни работи от ниското строителство. Техниката е съвременна и добре поддържана. „Инжстрой” разполага с 25 пътно-

Цветелин Цветанов, управител на „Инжстрой” – Плевен:

Поздравявам всички бивши и настоящи работници, служители и мениджърски екип на фирмата
с 50-годишния юбилей и желая на тях и семействата
им много здраве и успехи!
„През своята 50-годишна история Дружеството не
е променяло своя предмет на
дейност. То е специализирано в ново строителство на улични,
канализационни, водо-, газови и топлопроводни мрежи, улични
и тротоарни настилки. Вторият предмет на дейност на „Инжстрой” пък е основни и текущи ремонти на улични и тротоарни настилки и услуги със специализирана пътно-строителна
техника. Строително-монтажните работи се изпълняват от
осем екипа под ръководството на технически ръководители. Във
връзка с празника ще разположим билбордове, които ще представят нашата работа на жителите и гостите на града”.
строителни машини, 30 транспортни средства и малка специализирана техника. Разполага и със собствена сервизно-ремонтна база за обслужване на
специализираната пътно-строителна и автотранспортна техника.
Във връзка със затваряне на
целия производствен цикъл е
изградена собствена Асфалтобаза за производство на асфалтобетон.
Професионалният път на
фирмата започва с изграждането на цялата инженерна инфраструктура на жк „Сторгозия”,
а след това и на жк „Дружба”
и жк „Кайлъка”. Всички нови
улици, булеварди и алеи в Плевен са построени от колектива на фирмата. През целия си
период на съществуване „Инжстрой” ЕООД –Плевен със
своята работа изпълнява социалната дейност на Община Плевен за изграждането на
Плевен като модерен град.
За своя 50-годишен път найголемите постижения на фир-

мата са:
- Изпълнението на 15 км
водопровод от Крушовица само за една година като „Инжстрой” беше главен изпълнител и координираше работата на всички 20 строителни организации. С пуска на този важен за плевенчани водопровод,
вече повече от 30 години град
Плевен няма проблеми с водоснабдяването.
- Фирмата е започнала топлофицирането на град Плевен
през 1978 година, а през 90-те
години се стига до това градът
ни да е най-топлофицираният в
страната по процент от сградния фонд.
- През изминалите години
на активна дейност на фирмата са изградени основните канализационни колектори.
- Участие в изграждане на
тролейбусната мрежа на Плевен.
- През 1976 и 1977 г., във
връзка с отбелязването на
100-годишнината от Освобождението на Плевен от осман-

ско робство, предприятието изгражда 53 дка декоративна настилка, участва в изграждането на Водната каскада, която и
днес е емблема за града ни.
- От 2004 г. „Инжстрой”
ЕООД - Плевен е изпълнител
на строителна част ГРМ – регион Мизия
- Фирмата участва в изграждане на обекти от инженерната инфраструктура на Русия
- гр. Староконстантиново, гр.
Звенигород, гр. Орешково и гр.
Оренбург
- През последните години са
изпълнявани обекти, възложени или спечелени чрез търгове
от Община Плевен, Изпълнителна агенция „Пътища” - София, ВиК-Плевен, ТЕЦ-Плевен, на други общини и други инвеститори. През последните години фирмата работи
по 4-годишен договор за изпълнение на текущи ремонти
на уличната мрежа на Община

Плевен, изгради по европейски проект велоалеята в града, основен ремонт на четвъртокласната пътна мрежа, изпълни вертикалната планировка на завода за кабели на „Нексанс”, възложено бе на фирмата чрез пряко договаряне ремонта на стария и новия мост
над река Вит при село Ясен и
вертикална планировка на пречиствателната станция в Луковит. Към момента „Инжстрой”
ЕООД е изпълнила над 90% от
строителната програма на Община Плевен.
По повод своята 50-годишнина дружеството бе наградено със статуетка „Строителна
корона” и получи грамота за
съществен принос в изграждането на съвременната инфраструктура на град Плевен. Отличието бе присъдено в конкурса на Камарата на строителите в България и областното й
председателство.

Община Плевен
ОБЯВА
за обществена поръчка

Община Плевен, пл. Възраждане
№ 2, тел./факс 064 881-296, 881-200
(централа) съгласно Решение №
РД-10-1671 от 03.11.2014 година на
Кмета на Община Плевен, открива
процедура за възлагане на обществена при следните условия:
1. Предмет на обществената поръчка: „Осигуряване на мерки за
информираност и публичност по
проект: „Предоставяне на социални услуги в общността в 6 центъра
за настаняване от семеен тип за деца и младежи, изведени от специализирани институции””
2. Вид на процедурата – ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА.
3.1. Възложителят предоставя
пълен достъп до документацията на
интернет страницата „Профил на
купувача” на Община Плевен: http://
eservices.pleven.bg/procurement.
aspx?ProviderID=422ce1ea7 f a 8 - 4 7 0 8 - 9 a f 4 be7f4d708f14&Guid=87bfb6bdd60e-4015-ac30-2306ea97081e
3.2. Възложителят предоставя
документацията и на хартиен носител на всяко лице, поискало това. Желаещите да закупят документацията за настоящата обществена
поръчка могат да я получат в Цен-

търа за Административно обслужване на граждани на община Плевен, на адрес гр. Плевен - 5800,
пл. „Възраждане” № 4, от 8.30 до
17.00 часа всеки работен ден до
08.12.2014 г. Документацията за
участие на хартиен носител се предоставя на лицето след представяне
на документ за плащане в размер на
5,00 лв. с ДДС .
3.3. При поискване от заинтересовано лице, възложителят изпраща документацията за негова сметка, на посочен от него адрес, след
заплащането й в размер на 5,00 лв.
с ДДС.
4. В случай, че участник желае
предоставяне на документ на хартиен носител, той заплаща посочената в обявлението цена на каса
или по банкова сметка на Община
Плевен:
Банка: ИНВЕСТБАНК АД ,
IBAN: BG73 IORT 7380 8438 1000
00
Код за вид плащане: 44 70 00,
BIС: IORTBGSF
5.Оферти се подават в запечатан, непрозрачен плик в Център за
административно обслужване награждани на Община Плевен, пл.
Възраждане №4, до 17.00 часа на
08.12.2014 година.

СПОРТ
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Още един спонсор от тази година подпомага ОФК „Спартак”
За следващата година ще направим искане от 100 000 лв. от бюджета на Община Плевен за издръжката на отбора

В момента състоянието на
Общинския футболен клуб
(ОФК) „Спартак” – Плевен е
добро. Това каза специално за
вестник „Плевен” временно изпълняващият длъжността Председател на Управителния съвет
на клуба - Евгени Генов. През
тази година общината е осигурила от своя бюджет 70 000 лв.
за издръжка. Първоначално сумата, гласувана от Общинския
съвет, бе 50 000 лв., но след това бяха гласувани още 20 000 лв.
Средствата са изразходени за
изплащане на възнаграждения
на треньорите и футболистите,
както и за подготовката на състава за есенния полусезон на
Северозападната „В” Аматьорска футболна група.
„На този етап имаме голяма
финансова подкрепа от Величко Великов, чиято транспортна фирма ни осигурява безплатно превоза на мъжкия отбор до
градовете, където съставът играе по време на първенството.
Плюс мъжкия тим на „Спар-

так”, клубът има още седем детски и юношески формации, които участват в първенства за техните възрасти. Те също пътуват с транспорт на този спонсор.
Осигурени са с договор и медицински екипи и охрана за срещите, които се провеждат в Плевен. Друг спомоществовател на
отбора е фирмата на Стефчо Доровски. Чрез нея се осигуряват
средства за възнагражденията.
Мъжкият отбор се спонсорира
и от Даниел Митов, който също
осигурява суми за издръжка на
състава”, обясни Евгени Генов.
Той допълни, че от края на
септември с подкрепата на Община Плевен е открито още едно помощно игрище, на което
ще тренират отборите на ОФК
„Спартак”. То се намира непосредствено до друга база – така
наречения „Балон”, където има
игрище с изкуствена трева. Новото игрище е затревено и дава възможност за тренировки на
естествен терен както на мъжкия състав, така и на детскоюношеските отбори. „Заради зачестили набези на домашни животни на терена и подадени няколко сигнала за паша на крави там, Община Плевен отпусна 5 500 лв. за ограда”, каза още
Генов. Той допълни, че в момента оградата предпазва игрището
от набези и от разрушаване на
тревното покритие.
От новия сезон ОФК „Спартак” има още един спонсор - това е фирмата „Метаком”. Представители на новия спонсор са
се свързали с членове на Управителния съвет и сами са изра-

зили желание да подпомагат финансово отбора, твърди Евгени
Генов. Фирмата ще осигури текущо финансиране за изплащане на възнагражденията на футболистите. А те се разпределят
под формата на награди за добре свършена работа. Сумите са

Свищов и загубата във Видин /
до редакционното приключване
на броя/.
„Досега ние, като Управителен съвет, съумяваме да осигурим необходимия бюджет на отбора и се надявам да е така до
края на тази календарна година.

още спонсори, но пък и отборът
ще има право да обвърже състезателите с професионални договори, а спонсорите ще получат и
възможност да рекламират своята дейност с пана на стадиона.
След влизането на отбора в „Б”
група ще трябва да започнем да

по-големи, когато футболистите ни играят като гости. Въпреки тези правила, разписани и в
документи на Българския футболен съюз, до момента отборът на „Спартак” се представя
отлично, като е записвал само
победи - както на собствен, така и на чужд терен. Изключение
прави единствено равенството в

Това пък ще съвпадне с края на
първия полусезон. За следващата година ще направим искане
от 100 000 лв. от бюджета на Община Плевен за издръжката на
отбора. Средствата ще са за пролетния полусезон и за евентуална подготовка за участие в „Б”
Професионална футболна група. Тогава ще са ни необходими

мислим по друг начин. Защото ще са необходими много повече средства, а общината няма
да има право да финансира пряко футболния отбор и ще трябва да инвестира в стадиона, който да отговори на изискванията
на първенството, както и в подобряване на базата”, допълни Евгени Генов.

Бойко Цветков, старши треньор на ОФК „Спартак”:

Доволен съм от представянето на отбора, но има какво още да работим

-Г-н Цветков, очертава се
да зимувате като водачи във
временното класиране на Северозападна „В” група, при
това най-добрият голмайстор
е от „Спартак”. Как го оценявате?
-Не са изиграни всички мачове, но така се очертава! Имаме
голмайстор в отбора – Стефан
Христов, който ще презимува
като водач в листата на голмайсторите, но не това ни е приоритет и цел. Футболистите трябва
да знаят, че играят за отбора, за
първото място в класирането на
групата.
-Това означава ли, че оценката Ви за играта на „Спартак” през изминалите кръгове
е положителна?
-Бих казал, че съм доволен,
но все още има много да се работи върху тактическата дисциплина. Един отбор се създава и
обиграва трудно. С течение на

времето ще изчистваме грешките, ще работим за отстраняването на слабости. Момчетата се стараят, това проличава от
резултатите, но в никакъв случай не се успокояваме с преднината, която имаме в класирането. Не бива да се главозамайваме – както ние като треньори,
така и футболистите! Във всеки
двубой трябва да сме максимално концентрирани и да постигаме онова, което сме начертали
като тактика и цели. Амбицията
ни е да играем в по-горната група, там изискванията ще са повисоки и ние трябва да сме подготвени за това!
-Водачеството в класирането означава ли, че нямате конкуренция в Северозападната
„В” група?
-Не е така! Има конкуренция, има добри отбори в групата. „Видима” /Раковски/, „Етър”
/В.Търново/, „Бдин” /Видин/

са все отбори, които в никакъв
случай не бива да подценяваме.
Подготвени сме добре, мотивирани сме и това ни отличава от
тях.
-Кои са слабостите, които
ви пречат?
-Неспазването на тактическата дисциплина във всеки
мач, което ни изигра лоша шега в двубоите в Свищов и в Червен бряг. Аз пак ще подчертая,
че изграждаме манталитет, стремим се да имаме стил на игра,
футболистите да се раздават на
терена.
-Какво е здравословното
състояние на футболистите?
-Имаме само един играч, който има здравословен проблем –
Тихомир Тодоров. Има разкъсване на абдуктора и до края на
сезона ще бъде извън терена.
Живот и здраве, по време на
зимната подготовка ще трябва
да се завърне в отбора. Но то-

Издава ОП ”Общински медиен център”

ва не е сериозен проблем - има и
други момчета, които трябва да
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доказват, че заслужават да бъдат
в отбора!
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С ЮБИЛЕЕН МЕСЕЦ НА НАУКАТА МЕДИЦИНСКИ
УНИВЕРСИТЕТ ПЛЕВЕН ОТБЕЛЯЗА 40-ГОДИШНИНАТА СИ
7 научни форума на национално и международно ниво, шествие и концерт бяха в програмата за честването

Почетната титла „Доктор хонорис
кауза” на плевенския Медицински
университет беше връчена на нобеловия лауреат за медицина и физиология проф. д-р Харалд цур Хаузен
и на проф. Кеничиро Хасуми, основател на фондацията за създаване и
прилагане на терапевтична противоракова ваксина. Това стана в юбилейния месец на науката, който бе
организиран по повод 40-годишнината от създаването на висшето училище.
За този период Медицинският
университет се развива във възходяща посока. Той израства от факултет
към Софийския университет до Медицински университет със седалище в Плевен, разказа ректорът проф.
д-р Славчо Томов. „Интересът към
висшето училище е голям не само
от страна на български студенти, но
и от чуждестранни. Това показва, че
университетът фигурира на картата на висшето медицинско образо-

вание в Европа и други континенти.
Академичното ръководство залага
и развива иновациите в обучението и науката. Поставен е като жалон
развитието на високите технологии
и роботизираната хирургия”, с гордост сподели ректорът.
В рамките на честванията се проведоха 7 научни форума на национално и международно ниво, както
и културни прояви. Университетът
отвори врати, за да посрещне своите
възпитаници, приятели и партньори
от страната и чужбина за участие в
юбилейния месец на науката.
От 8 до 11 октомври се състоя 12та международна медицинска научна конференция за студенти и млади лекари. След това общността и
представители на Българската академия на науките се включиха в поредицата от научни прояви с Ден на
науката - научна конференция на тема „Образование, иновации, наука триъгълник на знанието“.

ПРЕС СЪОБЩЕНИЕ
На 29 октомври 2014 г., от 11.00 часа в но ориентиране и координиране на секторЗала „Плевен” в Областна администрация ните политики на територията на обласПлевен се състоя Заседание на Област- тта. Заедно с Областната стратегия за рения съвет за развитие на Област Плевен. гионално развитие на Област Плевен предПо покана на Председателя на Областния ставляват основни документи в най-новосъвет за развитие – арх. Бойко Балтаков, то ни законодателство и дългоочакван инприсъстваха кметове на общините в облас- струмент за интегрирано планиране и устта, представители на общинските съвети, тойчиво пространствено, икономическо и
делегирани представители на областните социално развитие.
структури на представителните организаСхемата разглежда стратегическите
ции на работодателите и на работниците, и предимства и проблемите на област Плеслужителите на национално равнище.
вен, като набелязва визията и целите, към
В рамките на срещата беше представен които следва да бъде ориентирано бъдестратегическия проект с наименование щото развитие на областта, в контекста на
„Обща стратегия за устойчиво териториал- общоевропейското и националното просно развитие на трансграничния регион Ру- транствено планиране.
мъния-България”, финансиран от ПрограЗа целите на Регионалната схема за
мата за трансгранично сътрудничество Ру- пространствено развитие на Област Племъния – България 2007-2013, както и основ- вен беше разработено специализираните резултати от изпълнението на дей- но ГИС приложение достъпно на адрес:
ностите на Областна администрация Пле- http://84.43.190.202/oblast_pleven/. Докувен – разработения Геопространствен ана- ментите са налични на страницата на Облиз и Регионална схема за пространствено ластна администрация Плевен в раздел
развитие на Област Плевен 2013 – 2025 г.
„Програми и проекти”: http://www.plevenРегионалната схема за пространствено oblast.bg/.
развитие на Област Плевен е средносроСлед обсъждане, Областният съвет за
чен стратегически докуразвитие взе решение за примент, който дава насокиемане на Регионалната схема
те за устройство, управлеза пространствено развитие
ние и опазване на теритона Област Плевен – аналитичрията, като създава предна (геопространствен анализ)
поставки за пространствеи стратегическа част.
www.cbcromaniabulgaria.eu

Инвестираме във вашето бъдеще!

Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Събитието бе посветено на
145-годишнината от създаването на
БАН и 40-годишнината от основаването на Медицински университет -

на науката, за революционни решения и недостижими преди стандарти. Поздравявам всички организатори и участници в конференцията и
им пожелавам успех в общата воля
да творят науката на бъдещето!”, каза проф. Стойков.
МУ - Плевен работи съвместно
с БАН за създаване на Национална академична мрежа. Вече са учредени 14 центрове, а плевенският
е един сред първите, който е определил своя научно-изследователски
профил. Заедно с учени от Академията, висшето училище оборудва
уникална за страната фармако-физиологична лаборатория.
От 17 до 19 октомври се състоя и
7-мият Национален конгрес по фармакология, посветен на пътя от експеримента към клиниката. В рамките на този месец беше отделено място на различни инициативи на студентските организации на МУ-Плевен.
Първата в страната 3D лекция по
анатомия на човешкото тяло се проведе в зала „Амброаз Паре” на Телекомуникационния ендоскопски център на висшето учебно заведение.
Демонстрация на живо в триизмерен формат с роботизирана система
от последно поколение направи за
българските и чуждестранните сту-

Плевен. Със свои лекции се включиха видни български учени на академията, сред които проф. Гарабед
Минасян от Института за икономически изследвания; акад. Чавдар Руменин, директор на Института по
системно инженерство и роботика;
проф. Лъчезар Аврамов от Института по електроника и проф. Васил
Кавърджиков, директор на Института по механика. Триизмерната реалност в медицината беше представена от проф. д-р Григор Горчев и
проф. д-р Славчо Томов на специална 3D лекция.
Кметът на Община Плевен проф.
д-р Димитър Стойков приветства
гостите и участниците в конференцията.
„Не крия голямото си удовлетворение, че градът ни е домакин на
елита на родната научна мисъл с неговите най-нови открития и постижения. Несъмнено една от нашите
най-дълговечни и ценни традиции
е тази на доброто образование. Наш
общ дълг е не само да я продължаваме, не само да я изпълваме с ново съвременно съдържание, а и да я
отстояваме като един от най-важните приоритети на страната. Именно доброто образование е потенциалът за все по-смели крачки в света

денти проф. д-р Григор Горчев, модератор беше проф. Славчо Томов.
За втори път беше демонстрирана
хирургия на живо в 3D формат пред
участниците в срещата на Международна Изследователска Фондация „Хасуми” – България с домакин
МУ-Плевен. Фондацията проведе
ежегодната си среща във висшето
училище, за да запознае академичната общност с последните достижения в своята научна област.
Почетното звание „Доктор хонорис кауза” на Медицински университет беше присъдено първо на др Кеничиро Хасуми – за изключителните му научни постижения и
принос в областта на имунологията, имунологичната терапия на рака
и разработването на терапевтични
противоракови ваксини. В рамките
на срещата д-р Кеничиро Хасуми и
проф. Славчо Томов направиха ритуално посаждане на 2 японски вишни (сакура) по повод отношенията на конструктивно сътрудничество между Международна фондация
„Хасуми” и МУ-Плевен. Дръвчетата с вишнев цвят са символ на Япония и са специален подарък и жест
на благодарност към плевенската
академична общност в Годината на
юбилея.

„Търсене на инфекциозни причини за раковите заболявания при човека” беше темата на академичната
лекция, която представи пред плевенската аудитория проф. Харалд
цур Хаузен, носител на Нобелова
награда за медицина и специален
гост на Медицинския университет Плевен в рамките на юбилейния месец на науката. На официална церемония в зала „Магнум” ректорът на
университета проф. д-р Славчо Томов връчи на госта почетното звание „Доктор Хонорис Кауза”.
„Днес е изключителен ден за висшето ни училище, защото осъществяваме мечта на академичната общност да се срещне с Нобелов лауреат”, каза в словото си ректорът. „Професор цур Хаузен е безспорно име в световната наука, той
е вирусолог и от 2008 година носител на Нобелова награда. Откритието му, че човешкият папиломен вирус е пряко свързан с причините за
рака на шийката на матката и изработването на профилактична ваксина е революция в съвременната медицина”, каза още проф. Томов.
След церемонията проф. Харалд
цур Хаузен представи своята лекция. Изключително интересна се
оказа темата - както за студентите,
така и за техните преподаватели и
медици от различни плевенски заведения. Зала „Магнум” не успя да побере всички желаещи да присъстват,
заради това специални екрани бяха
поставени и във фоайето.
В празничната програма беше
включен и концерт-спектакъл „Цигулката в киното” на Плевенската филхармония със солист Чавдар
Вълков.
В рамките на честванията се проведе и юбилейна научна конференция „40 години МУ-Плевен”. В последния ден на октомври беше кулминацията на тържествата по повод
40-годишнината на Медицинския
университет в Плевен. Юбилейният
месец на науката приключи с шествие на академичната общност, което премина под съпровода на Общинския духов оркестър маршрута от Ректората до площад „Стефан
Стамболов”. В храм „Свети Николай” плевенският митрополит Игнатий отслужи молебен за здраве и
благополучие.
Официалната заключителна церемония по повод юбилея беше в
ДТ „Иван Радоев”. Празничната
програма включваше представяне
на филм за 40-годишната история
на висшето училище и удостояване с плакети за заслуги в развитието и утвърждаването на университета. Те бяха връчени на дългогодишни преподаватели и ръководители. Кулминацията на програмата беше празничният концерт
на Плевенска филхармония и тримата тенори Любомир Дяковски,
Константин Янков и Ивайло Михайлов.

