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Бр.12, Год. I, 7 януари 2015 г., разпространява се безплатно

Усилено тече изграждането
на контактната мрежа за
новите тролейбусни линии
Започна тестването на електронните информационни табла по спирките

Ползващите
тролейбусен
транспорт в Плевен ще имат
точна до минута информация
кога ще пристигне нужното им
превозно средство. Това става
благодарение на монтираните
вече и тествани електронни информационни табла на основните тролейбусни спирки в града.
Таблата са включени в компонент „Система за управление и

контрол на масовия градски обществен транспорт” от проекта „Интегриран градски транспорт на Плевен”, чието изпълнение напредва. На следващ етап в
тролейбусите ще бъде поставена допълнителна техника, с помощта на която по електронен
път информацията за пристигащи на спирките превозни средства ще бъде предавана до таб-

лата и изписвана на тях. По-голяма част от новите електронни
устройства се захранват от съществуващи табла за улично осветление и за светофарни уредби, които са общинска собственост.
От 2012 година Община Плевен изпълнява Проект „Интегриран градски транспорт на
Плевен” с финансовата подкре-

па на оперативна програма „Регионално развитие”.
Част от основните компоненти на проекта предвиждат осъществяване на инвестиционни
интервенции в транспортната
инфраструктура на града.
По компонент „Облагородяване на спирките на масовия
градски обществен транспорт”
е планирано извършването на
следните дейности: нови стойки със знаци ще бъдат монтирани на 84 спирки; изпълнението
на проекта включва и поставяне
на нови знаци със скоби на 43 от
съществуващите спирки. Предвидено е и преместването на поудобно място на стойки и знаци на 6 спирки: „Автогара” пред
Автогара Плевен, „Медицински университет” на бул.„Христо Ботев”, блок 315 (посока център) на бул.„България” срещу
бл. 315, ВиК (посока моста) на
ул.„Сан Стефано”, Община Плевен (посока жп гара) и ТДД (посока жп гара) на ул.„Дойран” №
37. Нови стойки с табели с разписанието на движение и маршрут на тролейбусите ще има на
41 спирки в Плевен.
За повишаване безопасността на чакащите, предстои да бъдат направени и подобрения и
по част от тях ще бъдат изградени уширения за спиране, т. нар.
„джобове”:
Изграждане на нови „джобове”:
1.Спирка: „Блок 313” (посока обръщател) в жк „Дружба” до
бл. 313.
Продължава на стр.3

Уважаеми колеги,
Желая ви здраве, щастие и
професионални успехи през
Новата 2015 година!
Запазете хуманността и се
грижете за пациентите си!
д-р Атанас Гарев
Директор на РЗИ Плевен

УВАЖАЕМИ ПЛЕВЕНЧАНИ,
Искам да споделя с вас добрата
новина, че вече е сключен договорът за изграждане на новото депо
за тролейбуси, което ще се намира
в жк „Дружба”.
Това стана възможно, след отхвърлената жалба в Комисията за
защита на конкуренцията и приключеното дело във Върховния административен съд, заведено от
участник в обществената поръчка
за избор на изпълнител на пълен
инженеринг за проектиране и изграждане на ново тролейбусно депо с капацитет 70 места за домуване на машини.
В тази връзка беше подписан последният договор за извършване на
строителство в рамките на Проект
„Интегриран градски транспорт на
Плевен”, финансиран от Оперативна
програма „Регионално развитие”.
Спечелилата фирма Обединение
„Стройдепо-Плевен” – гр.София ще изпълни обекта за десет месеца.
Инвестиционната интервенция
е на стойност 6 959 886 лв. с ДДС.
Теренът, на който ще се изгради депото за тролейбуси е с площ
почти 14 декара и се намира в източния край на II-ри микрорайон
на ж.к. „Дружба”, на ъгъла между
улиците „Александър Малинов” и
„Трите бора”.
Подходът към бъдещата площадка на депото е от изток, откъм
ул. „Александър Малинов”, по която минава трасето на тролеи №5
и №8, и това позволява безпрепятствено излизане и прибиране на
превозните средства с нулев пробег.
Със средства от Световната
банка, в края на 2014-та Община
Плевен закупи нов трансформиран автобус с дванадесет места за
седящи пътници, оборудван с автоматична рампа за хора с двигателни затруднения. Новата придобивка е по Проект „Днес инвестираме
в бъдещето на децата” на стойност
1 644 753 лв. Бусът обезпечава пълна мобилност на персонала от специалисти и осигурява непосредствен достъп на потребителите до
социалната услуга.
В рамките на проекта беше
извършен основен ремонт на
двуетажния корпус „Д” от ОДЗ
„Снежанка”, в резултат на което бяха разкрити две нови градински
групи за 50 деца. В общото дворно пространство на сградния комплекс бяха изградени четири многофункционални детски площадки
със съоръжения.
В Градската градина беше изграден Регионален център за ранна интервенция на уврежданията, който
ще предоставя социални услуги на
деца в риск на възраст от 0 до 7 години и на техните семейства.
Проф. д-р Димитър Стойков дмн
Кмет на Община Плевен
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ПРОЕКТ „КОМПЕТЕНТНА И ЕФЕКТИВНА
АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН”
Общинската администрация
има изключително важна и отговорна задача за постигането на
устойчиво развитие и подобряване на средата и качеството на живот в общината, тъй като компетентното и ефективно изпълнение на задълженията на общинската администрация е предпоставка за развитие на икономиката, бизнеса и за по-добро взаимодействие с гражданите. Динамичната среда, в която се осъществява работния процес на служителите на общината и все по-високите изисквания към тях, изискват постоянно обновяване и
задълбочаване на техните знания както в специфични, така и в
ключови компетенции.
С начална пресконференция,
проведена на 26.11.2014 г. в Заседателната зала в Община Плевен,
бе информирана широката общественост за параметрите и целите на проекта, а именно:
Проектът е с продължителност 12 месеца, считано от
07.08.2014 г., на стойност 169
955, 56 лв. със 100% безвъзмездно финансиране.
Изпълнява се по Договор с Управляващия орган на Оперативна
програма „Административен капацитет” 2007-2013 г. по Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14,
Подприоритет 2.2 „Компетентна
и ефективна държавна администрация”, Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”.
Общата цел на проекта е насочена към повишаване на капацитета и ефективността на администрацията в Община Плевен.
Дейностите по проекта са насочени към усъвършенстване на общинската администрация и качествено, ефективно и ефикасно

тиран достъп;
Разбиране за рисковете и
тяхното управление - експерти,
изпитващи рискове в своята дейност;
Процедури за предоставяне на услуги и тяхното моделиране - експерти, чиято дейност е
свързана с управление на данни,
услуги и работни процеси.
Предстои провеждането на
още едно обучение от Каталога
на ИПА за 2014 г. на тема:
Управление на промяната и организационното развитие
- служители на ръководни позиции;
Дейност 2: Провеждане на
специализирани обучения - Предвидено е провеждането на 5 специализирани обучения и 250 обучени служители по специално из-

обслужване на гражданите и бизнеса.
Специфичните цели са ориентирани към:
1. Провеждане на специализирани обучения с цел повишаване на компетенциите на Oбщината;
2. Провеждане на обучения за подобряване на ключовите компетенции.
Основните дейности за изпълнение са:
Дейност. 1. Провеждане на
обучения, подбрани от Каталога
на ИПА за 2014г. - До момента са
проведени 3 от заложените 4 обучения от Каталога за 2014 г. на
Института по публична администрация и са обучени 45 служители на теми:
Прилагане на Закона за
защита на класифицираната информация - служители с ръководни и експертни функции в адми-

нистрацията, които имат отговорности по защита на класифицираната информация от нерегламен-

Община Плевен

ОБЯВА

Община Плевен съгласно Решение № РД-10-1698 от 05.11.2014 година на Кмета на Община Плевен,
открива процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия:
1. Предмет на обществената поръчка: „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАД ЗА ИНВЕСТИЦИОННО СЪОТВЕТСТВИЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА
ОБЕКТ: „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на село Ясен, община Плевен
(етап I)” от проект „Интегриран воден цикъл Плевен-Долна Митрополия” съгласно Договорните условия
на ФИДИК (FIDIC) за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно –
монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от изпълнителя (Жълта книга) и
изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите му нормативни актове“
2. Вид на процедурата – ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
3.1. Документацията за участие се публикува в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на публикуването на обявлението.
3.2. Възложителят предоставя пълен достъп до нея на интернет страницата „Профил на купувача” на Община Плевен: http://www.pleven.bg/профил-на-купувача/обществени-поръчки.html.
3.3. Възложителят предоставя документацията на хартиен носител на всяко лице, поискало това. Желаещите да
закупят документацията за настоящата обществена поръчка могат да я получат в Центъра за Административно
обслужване на граждани на община Плевен, на адрес гр. Плевен - 5800, пл. „Възраждане” № 4, от 8.30 до 16.00 часа всеки работен ден до 12.01.2015 г. Документацията за участие на хартиен носител се предоставя на лицето след представяне на документ за плащане в размер на 10,00 лв. с ДДС .
3.4. При поискване от заинтересовано лице, възложителят изпраща документацията за негова сметка, на посочен от него адрес, след заплащането й в размер на 10,00 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 16.30 часа на 12.01.2015 година.

браните теми:
Конфиденциалност и информационна сигурност - ръководители и експерти от общинските
администрации, чиято дейност е
свързана с управление на информация, услуги и работни процеси;
Ораторски и презентационни
умения - ръководители и експерти;
Управление на конфликтни ситуации - ръководители и
експерти;
Комуникация с потребителите на външни - изграждане
на доверие в публичните институции: ръководители и експерти;
Правен режим на регулиране на информационните технологии - ръководители и експерти.
Подбраните теми включват
обучения, които не са заложени в
каталога на ИПА, но ще допринесат за обогатяване на знанията и
уменията на служителите в ключови области, което ще доведе до
повишаване на административния капацитет на общината. Темите са съобразени с изискванията в Насоките за кандидатстване,
част от Документите за информация към настоящата процедура.
Беше дадена възможност на всеки служител да посочи обученията, които биха били полезни в неговата работа.
Дейност 3: Осигуряване на работни материали - Предложените
материали са пряко свързани целите на проекта по отношение на
обученията и ежедневните задължения на служителите. Тяхната
употреба удължава във времето

ефекта на информираност и отношение към проекта и възможностите на ОПАК. Предвидените материали индиректно създава
повишена организираност с проекта.
Дейност 4: Осигуряване на
логистика - Цялостната организация на тази дейност има за цел
осигуряване на качествена среда
за провеждане на предвидените
обучения. В рамките на тази дейност ще бъде осигурена логистиката за обучения на служителите,
които са извън Каталога на ИПА.
Предварително ще бъде определено точното място, броят хора
за всяко от обученията, необходимият транспорт
Дейност 5. Дейности по Управление на проекта - Ефективната
работа на екипа по управление на
проекта има ключово значение за
успешното му изпълнение. Членовете на екипа по управление на
проекта са служители на Община Плевен, чиито отговорностите
текат по време на цялостното изпълнение на проекта.
Дейност 6. Дейности за информация и публичност - Тази
дейност е от ключово значение за
прозрачността на проекта и е едно от задълженията на бенефициентите по настоящата процедура.
В изпълнението на тази дейност
бе проведена Начална пресконференция с цел да се информира обществеността за същността на проекта, за това как протича той, за неговото финансиране,
а на финалната пресконференция
ще се отчетат резултатите от проекта пред обществеността. Ще се
удовлетворят изискванията за информация и публичност, заложени в Приложение 13 „Задължения на бенефициента за осигуряване на информация и публичност”, част от Документите за информация.
Обученията в настоящия проект за подбрани така, че да допълват и надграждат придобитите умения на служителите в Общината от обученията, проведени по проект „Повече знания за
по-качествено административно
обслужване”, който се изпълни в
периода 10.05.2013 – 10.05.2014 г.
По този начин ще се повиши
квалификацията на служителите
и техните ключови компетентности. Провеждането на всички тези обучения ще създаде трайни и
полезни знания, които служителите в администрацията ще използват активно при изпълнение
на своите служебни задължения,
ще повиши тяхната активност и
мотивация за работа, което ще
доведе до видими резултати - побързо и ефективно изпълнение на
задълженията, мотивация, инициативност и активност, вземане на адекватни решения в сложни ситуации, което ще доведе до
позитивни резултати в цялостната работа на администрацията и
ще има мултипликационен ефект
върху работата на всички служители. А добрата администрация е
едно от изначалните условия за
постигане на икономическо развитие, осигуряващо нарастващ
жизнен стандарт.
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Усилено тече изграждането на контактната...
Продължение от стр. 1
2.Спирка: „Плевенска епопея”
(посока Кайлъка) на бул. „Христо Ботев”.
3.Спирка: „Дружба 1” ( посока
център) в жк „Дружба” до бл. 111.
4.Спирка: „Дружба 1а”(посока

2”.
27.Спирка: „Ортопедия” (посока Русе) на бул.„Русе”.
28.Спирка: ПГ по машиностроене (посока „Балканстрой”) на ул.
„Гривишко шосе” срещу ПГ.
29.Спирка: ПГ по машиностро-

обръщател) в жк „Дружба” срещу
магазин „Лайф”.
5.Спирка: „Бл. 315” (посока обръщател) в жк „Дружба” до бл.
315.
6.Спирка: „Бл. 315” (посока център) в жк „Дружба” срещу бл.
315.
7.Спирка: „Момин геран” (посока център) в жк „Дружба” до бл.
332.
8.Спирка: „Бл. 335” ( посока
център) в жк „Дружба” до бл. 335.
9.Спирка: „Бл. 335” (посока обръщател) в жк „Дружба” срещу
бл. 335.
10.Спирка: „Дружба 3” (посока
център) в жк „Дружба” бл. 134.
11.Спирка: „Дружба 2” (посока
център) в жк „Дружба” бл. 124.
12.Спирка: „Подстанция” (посока обръщател) в жк „Дружба”.
13.Спирка: „Китайска стена”
(посока център) на ул.„Сан Стефано” при бл.12.
14.Спирка: „ТДД” (посока център) на ул. „Дойран”.
15.Спирка: „Македонска чешма” (посока II-ра база) на ул. „Хаджи Димитър”.
16.Спирка: „Втора клинична база” (посока обръщател) на ул. „Ген.
Владимир Вазов” преди кръстовището с ул. „Мария Кюри”.
17.Спирка: „Втора клинична база” (посока център) на ул. „Ген.
Владимир Вазов” преди кръстовището с ул. „Мария Кюри”.
18.Спирка: „ЛВТ” (посока
с.Ясен) в жк „Сторгозия” при ПГ
по лозарство.
19.Спирка: „Дунавия” (посока
София) на ул. „Сторгозия” преди кръстовището с ул. „Цар Самуил”.
20.Спирка: „ПМЗ” (посока Домостроителен комбинат) на бул.
„Георги Кочев”.
21.Спирка: „ПМЗ” (посока център) на бул. „Георги Кочев”.
22.Спирка: „ОКС” (посока Домостроителен комбинат) на бул.
„Георги Кочев”.
23.Спирка: „ОКС” (посока център) на бул. „Георги Кочев”.
24.Спирка: „ОКС 2” (посока с.
Опанец) на бул. „Българска авиация”.
25.Спирка: „ОКС 2” (посока
център) на бул. „Българска авиация”.
26.Спирка № 146 „Хлебозавод

ене (посока център) на ул. „Гривишко шосе” до ПГ.

ка център) на ул. „Гривишко шосе”.
12.Спирка: „Вапцаров” (посока
център) на ул.„Гривишко шосе”.
13.Спирка: „Трите бора” (посока център) в жк„Дружба” на бул.
„България”.
14.Спирка: „БТР” (посока център) на ул. „Г.М. Димитров” до
предприятието.
Изместване на спирки:
1.Спирка: „ТДД” (посока жп гара) на ул. „Дойран” при кръстовището с ул. „Д-р Заменхов”.
2.Спирка: „ОКС 2” (посока център) на бул. „Българска авиация”
при кръгово с бул. „Георги Кочев”.
Във връзка с подобряване на организацията на движение, по проекта е включено и изграждане на
38 пешеходни пътеки на възлови места, където има интензивно
движение на хора.
Освен това, с нови ще бъдат подменени тротоарите на следните
спирки:
1.Спирка: „Бл. 315” (посока обръщател) в жк „Дружба” до бл.
315.

димир Вазов” срещу входа за военната база.
13.Спирка: „Втора клинична база” (посока обръщател) на
ул. „Ген. Владимир Вазов” пред
кръстовището с ул. „Мария Кюри”.
14.Спирка: „Дунавия” (посока
център) на ул. „Сторгозия” след
кръстовището с ул. „Цар Самуил”.
15.Спирка: „Полима” (посока
център) на ул. „Гривишко шосе”
до завода.
16.Спирка: „ПГ по машиностроене”/ПГМ/ на ул. „Гривишко шосе”.
17.Спирка: „Балаклия” (посока център) на ул. „Ген л-т Атанас
Стефанов”.
18.Спирка: „Трите бора” (посока център) в жк „Дружба” на ул.
„Трите бора”.
На 20 от спирките на обществения транспорт в Плевен ще бъдат
монтирани стълбове и ще бъде
изградено ел. осветление.
Изграждане на помещения за отдих и тоалетни на крайни спирки:
1.Крайна спирка: „ЛВТ” в жк
„Сторгозия” на обръщател при

30.Спирка: „Автоцентър” (посока ж.к.„Кайлъка”) на бул. „Христо Ботев” до бл. 26
Подобрения в геометрия на
спирков „джоб”:
1.Спирка: „Дружба 1а” (посока
център) в жк „Дружба” до магазин „Лайф”.
2.Спирка: „Бл. 324” (посока център) в жк „Дружба” срещу бл. 324.
3.Спирка: „Подстанция” (посока център) в жк „Дружба”.
4. Спирка: Община Плевен - до
сградата на общината.
5.Спирка: „Иван Вазов” (посока жк „Дружба”) на ул. „Иван Вазов” до ПГ по облекло и текстил.
6.Спирка: „Иван Вазов” (посока жп гара) на ул.„Иван Вазов” до
Прогимназия „Цветан Спасов”.
7.Спирка: „ДКЦ 1” на ул. „Дойран” до ДКЦ 1.
8.Спирка: „ДКЦ 1” на ул. „Дойран” срещу ДКЦ 1.
9.Спирка: „ПГ по автотранспорт” в жк „Сторгозия” до ПГ.
10.Спирка: „Сторгозия бл. 61” в
жк „Сторгозия” пред бл. 61.
11.Спирка: „Мони МСД” (посо-

2.Спирка: „Бл. 335” (посока център) в жк „Дружба” до бл. 335.
3.Спирка: „Бл. 335” (посока обръщател) в жк „Дружба” срещу
бл. 335.
4.Спирка: „Подстанция” (посока център) в жк „Дружба”.
5.Спирка: „Подстанция” (посока обръщател) в жк „Дружба”.
6.Спирка: „Дружба 2” (посока
обръщател) в жк „Дружба” срещу
бл. 123.
7.Спирка: „Автоцентър” на бул.
„Христо Ботев” до бл. 26 от жк
„Мара Денчева”.
8.Спирка: „Трафопост Ильо войвода” (посока жк „Кайлъка”).
9.Спирка: „Трафопост Ильо войвода” (посока център) до гробищния парк.
10.Спирка: „Магазин „Лайф”
(посока Втора база) на ул. „Хаджи Димитър” след кръстовището
с ул. „Цар Самуил”.
11.Спирка: „Магазин „Лайф”
(посока център) на ул. „Хаджи
Димитър”.
12.Спирка: „Бивше ШЗО” (посока обръщател) на ул. „Ген. Вла-

„ПГ по лозарство”,
2.Крайна спирка: „Бл. 324” в жк
„Дружба” на кръгово кръстовище
на бул. „България” с бул. „Александър Малинов”.
По компонент „Реконструкция
на съществуващата и изграждане
на нова контактна мрежа ” е планирано извършването на следните дейности:
Ремонт на съществуващата тролейбусната контактна мрежа
1.Преустройство на контактна
мрежа, стълбове и фундаменти на
ул. „Трети март”
2.Модернизация и монтаж на автоматични стрелки:
●Кръстовище на бул. „Русе” с
бул. „Христо Ботев”.
●Кръстовище на бул. „Данаил
Попов” с ул. „Гренадирска”.
●Кръстовище на ул. „Александър Батенберг” с ул. „Гренадирска”.
●Кръстовище на ул. „Иван Вазов” с бул. „Димитър Константинов”.
● Предгаров площад „Иван
Миндиликов”.

3.Рехабилитация на контактната мрежа:
●Участък № 1 – Трасе по бул.
„Данаил Попов” (4 120 м).
● Участък № 2 – Трасе „Саня”
(5 800 м).
4.Рехабилитация на токоизправителни станции:
● ТИС 1 – в жк „Мара Денчева”.
● ТИС 2 – в жк „Дружба”.
От есента на 2014 год. започнаха
и дейностите по разширяване на
тролейбусната мрежа. На новите
4 нови маршрута, с обща дължина 6 681 м, започна изграждането
на контактната мрежа.
Новите участъци са следните:
Участък №1 започва двупосочно
от кръстовището на бул. „Георги
Кочев” и бул. „Русе” и завършва
при кръстовището на бул. „България” и ул. „Св. Климент Охридски”. Маршрутът му обхваща бул.
„Европа” и ул. „Св. Климент Охридски”, в посока към жк „Дружба ІІІ”.
Участък №3 започва двупосочно от кръстовището на ул. „Сан
Стефано” и ул. „Стоян Заимов” и
завършва на обръщало при ІІ-ра
Клинична база на ул. „Ген. Владимир Вазов”. Маршрутът му обхваща ул. „Стоян Заимов”, ул. „Хаджи Димитър” (покрай ЦДГ „Пролет”), ул. „Ген. Владимир Вазов”
(покрай Стадион „Белите орли”)
и завършва на обръщало при ІІ-ра
Клинична база. В обратната посока връзката между ул. „Хаджи Димитър” и ул. „Стоян Заимов” се
осъществява по ул. „Пирот”.
Участък №5 започва от кръстовището на бул. „Христо Ботев”
и ул. „Сан Стефано” и завършва
при кръстовището на бул. „Христо Ботев” и ул. „3-ти март”. Маршрутът му обхваща бул. „Христо
Ботев”, покрай Гробищния парк и
ЦДГ „Надежда”, до кръстовището с ул. „3-ти март”.
Участък №6 започва еднопосочно от кръстовището на ул. „Сан
Стефано” и бул. „Христо Ботев”
и завършва при кръстовището на
ул. „Райски кът” и ул. „Сан Стефано”. Участъкът покрива жк
„Мара Денчева” и жк „Кайлъка”. Маршрутът му обхваща бул.
„Христо Ботев”, ул. „Ильо Войвода”, покрай двата гробищни парка и по ул. „Райски кът” до пресичането й с ул. „Сан Стефано”.
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Решиха къде да е мястото за паметник на Данаил Попов
Инициаторите на идеята за
създаване на паметния знак на
Данаил Попов, съгласувано с
архитектите, вече са избрали
мястото за поставянето му. Той
ще бъде ситуиран в градинката
между бившето кино „Освобождение” и жилищния блок. Така
паметникът ще е достъпен и ще
бъде на видно място, покрай което ежедневно минават много
хора, ще има и достатъчно пространство да се провеждат мероприятия. Данаил Попов е деец
на Националноосвободителното движение от Възраждането,
дясна ръка на Левски. Църквата
„Св. Параскева” е строена през
1871 година и е паметник от тази епоха. Така тя се вписва като
естествен фон на паметника, характеризиращ епохата, в която е
живял съратникът на Апостола.
По процедура предложението трябва да се разгледа на ко-

мисия на Общински съвет и
след това да бъде внесено за гласуване на сесия на местния парламент.
По идея на почетния председател на Общинския комитет
„Васил Левски” – Васил Копчев в Плевен се търсеше място за изграждане на барелеф на
сподвижника на Апостола Данаил Попов. Намерението е от
близо три години, но от пролетта на тази, по повод 175 години
от рождението на сподвижника
и дясна ръка на Левски, е създаден инициативен комитет. В него влизат представители на Регионалния исторически музей,
Ротари клуб и от местния комитет, организиращ походите „По
стъпките на Апостола от Плевен
до Карлово”, деца и участници в
походите, които да съберат средства за изграждане на паметната плоча и барелеф на известния

плевенчанин.
„Първоначално за място на
барелефа с паметна плоча беше
предложена градинката до гарата. Но се оказа, че ако паметникът е с лице към жп гарата ще
е с гръб към града, а и на това
място не преминават много мла-

ди хора, към които ще е насочен паметния знак”, обясни др Галина Цветкова, заместникпредседател на Общинския комитет „Васил Левски” и един
от инициаторите за създаване
на паметната плоча с барелеф
и за събирането на средствата
за нейното изграждане. И допълни, че другото предложение
е било именно за площадчето
до бившето кино „Освобождение”. Последната идея беше паметната плоча и барелеф на Данаил Попов е да бъде поставена срещу Дома на книгата, където има възможност да се оформи комплекс, в който да се
включва Библиотеката и църквата „Свети Николай”.
Д-р Цветкова допълни, че е
разговаряно с архитекти и специалисти от различни области
като са стигнали до заключението, че към мемориала тряб-

ва да се подходи по съвременен начин и да не се изгражда
стандартен паметник или барелеф, а мемориалът да е от голям камък, на който да се постави пластично изображение
от месинг на Данаил Попов.
На самия камък пък да е издялано името. „Разговаряли сме и
със скулптори, които да изградят образа. Искаше ни се до 1
януари 2015 година, когато се
навършват 175 години от рождението на Данаил Попов, да
открием паметника. Макар и
да започнах още през юли да
действам в това направление,
се оказа, че трябва да се спазят доста формалности. Пък и
в първия ден след Нова година
надали ще се съберат плевенчани, които искат да откриват
паметник. Затова сега мислим
за откриване на 19 февруари”,
уточни д-р Галина Цветкова.

Данаил Попов - един от главните
стълбове на революционното дело
Той пръв подкрепя морално и материално Левски при
основаване на комитетската организация в страната ни
Данаил Христов Попов е изтъкнат представител на национално-освободителното движение от периода на Възраждането, всепризнат пръв съидейник
и деен съратник на Васил Левски при изграждане на Вътрешната революционна организация.
Роден на 1 януари 1840 г. в
Плевен в многолюдното семейството на поп Хино. Завършва
плевенското взаимно и класно
училище. Мечтата му е да продължи образованието си и се
отдаде на „народополезна дейност”. По-нататъшните си знания получава чрез самообразование. Като словослагател в
българската печатница Романов-Расидеску в Букурещ, а и
по-късно, той овладява перфектно няколко чужди езика – френски, немски, гръцки, румънски,
руски. С неудовлетворения си
стремеж към нови знания, Данаил Попов придобива солидни за
времето си образованост и обща култура. През 1863 г. се установява в Турну Мъгуреле, където живее и работи като търговец
до смъртта си на 12 април 1909
г. Тук той създава и семейство,
след като се оттегля от активната си революционна дейност.
Изследователи на живота и
делото на Данаил Попов определят четири основни етапа в
революционно-патриотичната
му дейност: 1859 –1862 г.; 1863
– 1868 – времето на ТБЦК и четничеството; 1869 – 1873 г. – изграждане на Вътрешната революционна организация и 1873 –
1878 г. – времето от гибелта на

Васил Левски до Освобождението.
С решаващо значение е срещата му с Георги Раковски още
по времето, когато работи в букурещката печатница. И м е н н о
под покровителството на Раковски младият Данаил прави първата си народополезна изява –
посреща на пристанището в Галац завръщащите се от Русия изселници от Видинско и Ломско
и улеснява тяхното придвижване по родните места. Раковски
му подарява лично по един екземпляр от „Горски пътник” и
„Българска старина”, които Данаил пази до края на живота си.
Оттук насетне Данаил Попов се
посвещава изцяло на борбата за
освобождението на България, в
която кауза включва почти цялото си семейство в Плевен – братята си Анастас и Кирица, сестра си Катерина, майка си Лица.
През втория период от дейността си Данаил Попов е вече активен член на ТБЦК в Турну Мъгуреле. Това е и времето
на подготовка и преминаване в
България на четите на Филип
Тотю, Хаджи Димитър и Стефан Караджа. Документи и сведения сочат, че Данаил Попов е
бил лично познат с тези войводи
и е подпомагал материално техните действия.
Най-значителна е дейността на Данаил Попов през периода на изграждането на Вътрешната революционна организация от Васил Левски. Именно тогава той се проявява като първи съидейник и деен съратник на Апостола, един от ви-

дните ръководители и организатори на революционното движение не само вън от България, но
преди всичко вътре в страната.
Той всеотдайно възприема новите идеи на Апостола за стратегията и характера на българското национално-освободително движение, за „самостоятелно действие” на целия български народ. Данаил Попов пръв
подкрепя морално и материално Левски при основаване на комитетската организация в страната ни. По негова препоръка
през май 1869 г. Васил Левски
идва в Плевен и основава първия в страната местен революционен комитет, с който поставя
начало на изграждането на ВРО.
Чрез Данаил Попов Левски поддържа връзка с патриотично настроената българска емиграция
във Влашко. Почти цялата поща
на Левски преминава през Данаил, който единствен има право
да чете писмата, да взима копия
от тях, да ги допълва или коригира. Това изключително доверие Данаил заслужава благодарение на дълбоките му убеждения в новите идеи на Апостола.
Оценявайки това, Левски търси помощта му в идейната борба срещу старите войводи и част
от емиграцията. Попов изпълнява още многобройни задължения при изграждането на ВРО.
Той активно участва при обсъждане проекта за устав на организацията. Важна е и ролята му
при създаване главния канал на
революционната организация,
който свързва БРЦК – Букурещ
с центъра на ВРО в Ловеч. Знай-

но е, че чрез канала Апостола се
свързва с емиграцията в Румъния, по него се пренасят комитетската поща, оръжие и агитационни материали, преминават
редица комитетски дейци.
Попов участва активно и в
решаването на най- трудния въпрос – закупуване на оръжие
и нелегалното му пренасяне в
България. От Белгия той купува
пушки за Васил Левски и Ангел
Кънчев. Подпомага също комитетите от Ловеч, Тетевен и др. за
снабдяване с оръжие и боеприпаси
Гибелта на Васил Левски носи промяна в революционната дейност на Данаил Попов.
Той не прекъсва отношенията
си с организацията, но вече не
е водеща фигура, както по времето на Левски. Верен на своите принципи обаче, той продължава да участва в събиране на средства за организацията, в снабдяването и с оръжие,
да се бори за премахване на разногласията и за единодействие
в БРЦК. Значително е неговото
участие и при подготовката на
Ботевата чета. Лично от него са
закупени 24 белгийски пушки.
Той въоръжава, екипира и поддържа 12 четници в Турну Мъгуреле до заминаването им с кораба „Радецки”.
Народополезната дейност
на Данаил Попов не е свързана само с революционните борби на българите и продължава
до края на живота му. Макар и
извън родината, той не спира
да работи за „интереса български”. Непосредствено след ги-

белта на Васил Левски той се
включва активно в движението за оказване помощ на заточените революционни дейци в
Диарбекир и други турски затвори. Той помага на ученолюбиви българчета да продължат обучението си в престижни чуждестранни училища. Данаил Попов се изявява и като дарител на ценни „народни
реликви” – документи, книги,
снимки, вещи от възрожденската епоха, които предоставя
безвъзмездно на различни институции – Народната библиотека в София, дружество „Съгласие” в Плевен и др.
Всеотдайната патриотична
дейност на Данаил Попов е високо оценена от Васил Левски,
от много негови съвременници,
както и от бъдещите му изследователи. „Рядко са ония непоколебими, предани на отечествените интереси сърца – отбелязва Димитър Страшимиров, които биха могли да се сравнят с
него. Той пръв е подпомогнал и
морално, и материално Левски
в първите стъпки на агитацията. През всичкото време до и после Освобождението той остава
един от главните стълбове на революционното дело вън от България”.
Достойните дела и живот на
Данаил Попов заслужено му отреждат първо място сред видните плевенски граждани през последните две столетия.
Олга Петрова, рък. отдел
„История на България ХV - ХІХ в.”
Регионален исторически
музей - Плевен

РЕØЕНИß НА ОБЩИНСКИ СÚВЕТ - ПЛЕВЕН

Бр.12,
7 януари 2015 г.

5

ÎÁÙÈÍÑÊÈ ÑÚÂÅÒ - ÏËÅÂÅÍ
РЕØЕНИß ОТ ÄЕКЕМВРИÉСКАТА СЕСИß

Р е Ш е н и е № 1312 / 18.12.2014 г., гр. Плевен
ОТнОСнО: Промени в състава на постоянните
комисии на Общинския съвет
На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация
ОбщинСКи СЪвеТ – Плевен
Р е Ш и:

І. Изменя Решение № 716/29.08.2013 г. (изм. с Решения № 765/26.09.2013 г., № 1240/25.09.2014 г., №
1246/30.10.2014 г.) на Общински съвет – Плевен, както следва:
1. В т.ІІІ.1. вместо Ралица Трилкова Добрева избира за член на Постоянната комисия по “Екология и
устройство на територията” Албена Георгиева Тотева.
2. В т.ІІІ.3. вместо Ралица Трилкова Добрева избира за заместник председател на Постоянната комисия по “Екология и устройство на територията” Албена Георгиева Тотева.
3. В т. VІ.1. вместо Ралица Трилкова Добрева избира за член на Постоянната комисия по “Общинска
собственост, приватизация и концесии” Владислав
Димитров Монов.
4. В т.ІХ.1. вместо Владислав Димитров Монов избира за член на Постоянната комисия по “Обществен ред и сигурност” Станислав Маринчев Иванов.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация по предложение
от Мартин Тодоров Митев – Председател на групата общински съветници от ПП “ГЕРБ” с вх.№ ОбС2049-2/05.12.2014 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 18.12.2014 г., Протокол №
53, точка 2 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 № 1313 / 18.12.2014 г., гр. Плевен
ОТнОСнО: Избиране на Кмет на Кметство Коиловци, Община Плевен
На основание чл.42, ал.5 във връзка с ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
ОбщинСКи СЪвеТ – Плевен
Р е Ш и:

Избира Даниела Йорданова Петкова за Кмет на
Кметство Коиловци, Община Плевен.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.42, ал.5 във връзка с ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация по
предложение Дарин Ангелов – Председател на Общински съвет - Плевен с вх.№ ОбС-2051/08.12.2014
г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 18.12.2014 г., Протокол № 53, 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 № 1314 / 18.12.2014 г., гр. Плевен
ОТнОСнО: Възлагане на Кмета на Община Плевен да представлява Община Плевен в заседание на
Общо събрание на Асоциация по ВиК – Плевен
На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите
ОбщинСКи СЪвеТ – Плевен
Р е Ш и:

1. Упълномощава и възлага на Кмета на Община
Плевен проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н., да представлява Община Плевен в заседанието на Общото
събрание на Асоциация по ВиК Плевен, насрочено
за 18.12.2014 г., като гласува по точките от дневния
ред, както следва:
1.1. Приемане на бюджет на Асоциацията – да гласува “за” приемане на решението;
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на настоящото Решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във
връзка с чл.198е, ал.3 и ал.5 от ЗВ по предложение
Дарин Ангелов – Председател на Общински съвет - Плевен с вх.№ ОбС-2066/09.12.2014 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на
18.12.2014 г., Протокол № 53, точка 4 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 № 1315 / 18.12.2014 г., гр. Плевен
ОТнОСнО: Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 7 за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост, 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:

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, както следва:
§ 1. В глава втора „Придобиване на имоти и вещи” чл.8, ал.1 и ал.2 се променят и придобиват след-

ната редакция:
„чл.8. (1) В Община Плевен се създават и поддържат следните публични регистри, по образци, утвърдени от министъра на регионалното развитие и министъра на правосъдието:
а) главен регистър за публичната общинска собственост, в който са включени всички съставени актове за публична общинска собственост;
б) главен регистър за частната общинска собственост, в който са включени всички съставени актове за
частна общинска собственост;
в) регистър за разпоредителните сделки с имоти,
общинска собственост, в който се вписват данни за:
решението на Общински съвет за разпореждане с общински имоти, данните по АОС, видовете на разпоредителните сделки, пазарната оценка, данъчната
оценка, оценката, определена от Общински съвет и
крайната цена на сделката, начинът на разпореждане,
насрещната страна на сделката и други данни, определени в конкретното решение на Общински съвет за
дадена разпоредителна сделка;
г) регистър на приетите дарения по реда на чл.7,
ал.1 от настоящата Наредба.
(2) Създаването, актуализирането и предоставянето на услуги от регистрите, както и включването им
в компютърни информационни системи, осъществяващи връзка с кадастъра и имотния регистър се извършва под общото ръководство и контрол на Кмета на Общината.“
§ 2. В глава трета „Управление на имоти и вещи
общинска собственост”, раздел втори „ Управление
и отдаване под наем на имоти – частна общинска
собственост“ в разпоредбата на чл.16 се добавя нова ал.6 със следното съдържание:
„Чл.16. (6) Предоставените имоти за нуждите на
общинските ръководства на политически партии и на
общинските ръководства на синдикалните организации не могат да се пренаемат, не могат да се преотстъпват за ползване и не могат да се ползват съвместно по договор с трети лица, освен в случаите, предвидени в закон.”
§3. В глава трета „Управление на имоти и вещи
общинска собственост”, раздел трети „Управление
на земеделски земи, гори и земи от горския фонд –
общинска собственост” чл.28, ал.4 се изменя, както
следва:
“Чл.28. (4) Сключените наемни договори след изтичане на договорения срок могат да бъдат продължени при заявено писмено желание от наемателя, освен ако:
1. наемателят не приеме предлаганото от наемодателя изменение на размера на наемната цена за продължаване срока на договора;
2. решението на Общинска служба “Земеделие и
гори” /ОСЗГ/ за възстановяване на общинската земя
се отмени или измени по реда на чл.14, ал.6 и ал.7 от
ЗСПЗЗ и това засяга отдадената под наем земя;
3. наемодателят иска да внесе промени в условието на ползването на земята, които не се приемат от
наемателя;
4. земята не се използва по предназначение.
5. наемателят не е изпълнявал задълженията си по
договора по съответния начин и в срок.”
§4. В глава четвърта „Разпореждане с общински
недвижими имоти и движими вещи - частна общинска собственост”, раздел първи „Общи разпоредби”,
чл. 44 се променя като се допълва нова ал. 6 със следното съдържание:
„Чл. 44. (6) Движими вещи - частна общинска собственост, които са останали непродадени след провеждането на публичен търг или публично оповестен
конкурс могат да бъдат предоставени безвъзмездно
по балансова стойност на учебни, научни, културни,
здравни или спортни заведения и организации.”
§5. В глава пета „Условия и ред за провеждане на
публични търгове и публично оповестени конкурси”,
раздел първи „Общи разпоредби”, в чл.76, в началото
на т.2 се добавят думите „имоти или” и същата придобива следното съдържание:
„т.2 имоти или части от имоти, публична общинска собственост”
§6. В глава пета „Условия и ред за провеждане на
публични търгове и публично оповестени конкурси”,
раздел първи „Общи разпоредби”, чл.80, ал.1 се променя и придобива следното съдържание:
„Чл.80. (1) Комисията за провеждане на публичния
търг или публично оповестения конкурс е в състав
от три до пет члена, между които председател, правоспособен юрист и общински съветник, определен
по азбучен ред на фамилно име. Със заповедта за назначаване състава на комисията, се определят и резервни членове, от които един общински съветник
по азбучен ред на фамилно име, които заместват титулярите при тяхно отсъствие. При отсъствие на резервния член-общински съветник, той се замества от
друг резервен член, който не е общински съветник.”
§7. В глава пета „Условия и ред за провеждане на
публични търгове и публично оповестени конкурси”,
раздел първи „Общи разпоредби”, в чл.80, се създава
нова ал.4 със следното съдържание:
“Чл.80. (4) Когато по обективни причини член на
комисията не може да изпълнява задълженията си и
не може да бъде заместен от резервен член, кмета на
общината или оправомощено от него лице издава заповед за определяне на нов член.”
§8. В глава пета „Условия и ред за провеждане на
публични търгове и публично оповестени конкурси”, раздел първи „Общи разпоредби”, се създава
нов чл.80а. със следното съдържание:
„Чл. 80а. (1) Членовете на комисията за провеждане на публичния търг или публично оповестения

конкурс могат да бъдат лица, в състав съгласно чл.80, лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.”
които декларират, че:
ІІ. Измененията на Наредбата влизат в сила 7 дни
нямат материален интерес от класирането на опре- след публикуването им в местен вестник и на интернет страницата на Общински съвет – Плевен.
делен участник;
Мотиви: Настоящото решение е прието на осноне са „свързани лица” с участник в процедурата вание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закоили с членове на негови управителни или контрол- на за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.2 от Закона за общинската собствени органи;
ност, чл.11, ал.3, чл. 26 от Закона за нормативните акнямат частен интерес по смисъла на Закона за пре- тове, при спазване изискванията на чл. 28 от Закона
дотвратяване и установяване конфликт на интереси за нормативните актове и чл. 75, 76, 77 и 79 от Административно-процесуалния кодекс по предложение
от класиране на определен участник;
от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Об(2) Членовете на комисията са длъжни да пазят в щина Плевен с вх.№ ОбС -2001-1/03.12.2014 г. и статайна обстоятелствата, които са узнали във връзка новища на ПК по “КИРОСУПКИЗ” от 15.12.2014 г. и
ПК по “ОСПК” от 16.12.2014 г., на заседание на Обсъс своята работа в комисията.
(3) Членовете на комисията подписват и предста- щински съвет – Плевен, проведено на 18.12.2014 г.,
вят декларация за съответствие на обстоятелствата Протокол № 53, точка 5 от дневния ред, и е подпечапо ал.1 и за спазване изискванията по ал.2 в деня на тано с официалния печат на Общински съвет – Плезаседанието, определен за провеждане на публичния вен.
търг или публично оповестения конкурс след запоПредседател на Общински Съвет - Плевен: Дарин ангелов
знаване със списъка на участниците и на всеки етап
от процедурата, когато настъпи или бъде установена Р е Ш е н и е № 1316 / 18.12.2014 г., гр. Плевен
промяна в декларираните обстоятелства.”
ОТнОСнО: Приемане на Наредба за овладяване
§9. В глава пета „Условия и ред за провеждане на популацията на безстопанствените кучета на тепублични търгове и публично оповестени конкурси”, риторията на Община Плевен
раздел ІІ „Условия и ред за провеждане на публичНа основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
ни търгове” в чл. 83 се променя като се добавят нови т.23 от Закона за местното самоуправление и местал.6 и ал.7 със следното съдържание:
ната администрация и чл.40, ал.5 от Закона за защи“Чл. 83. (6) Не могат да участват в процедурата на та на животните
публичния търг и се отстраняват участници, които са
ОбщинСКи СЪвеТ – Плевен
свързани лица с Кмета на общината или със служиР е Ш и:
тели на ръководна длъжност в общината.
1. Приема Наредба за овладяване популацията на
(7) Свързани лица не може да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура на публичен безстопанствените кучета на територията на Община Плевен.
търг.”
2. Наредбата за овладяване популацията на безсто§10. В глава пета „Условия и ред за провеждане на
публични търгове и публично оповестени конкурси”, панствените кучета на територията на Община Плераздел ІІ „Условия и ред за провеждане на публични вен влиза в сила 7 дни след публикуването й в местъргове” в чл. 84 се променя разпоредбата на ал.4 със тен вестник и на интернет страницата на Общински
съвет – Плевен.
следното съдържание:
Мотиви: Настоящото решение е прието на осно„Чл. 84. (4) Ако на публичния търг се яви само
един участник или в резултат на отстраняване оста- вание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Зане само един участник, Кметът на общината прекра- кона за местното самоуправление и местната адмитява търга или насрочва нов или обявява за спечелил нистрация и чл.40, ал.5 от Закона за защита на жиединствения участник при предложена цена, не по- вотните по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбСниска от първоначалната тръжна цена.
§11. В глава пета „Условия и ред за провеждане на 1993/05.11.2014 г. и становища на ПК по “КИРОпублични търгове и публично оповестени конкурси”, СУПКИЗ” от 24.11.2014 г. и “ЕУТ” от 24.11.2014 г. и
раздел ІІ „Условия и ред за провеждане на публични 16.12.2014 г., на заседание на Общински съвет – Плетъргове” чл. 89, ал.7 се променя и придобива следно- вен, проведено на 27.11.2014 г., Протокол № 52, точка 7 от дневния ред, и е подпечатано с официалния
то съдържание:
„Чл. 89. (7) При постъпила само една оферта, Кме- печат на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински Съвет - Плевен: Дарин ангелов
тът на общината прекратява търга и насрочва нов
или обявява за спечелил участника, ако е допуснат
до участие и ценовото му предложение е не по-ниско Приложение към Решение № 1316/ 18.12.2014 г., гр.
от началната тръжна цена.”
Плевен на Общински съвет – Плевен
§12. В глава пета „Условия и ред за провеждане на
наРеДба
публични търгове и публично оповестени конкурси”, за овладяване популацията на безстопанствените
раздел ІІ „Условия и ред за провеждане на публични
кучета на територията на Община Плевен
търгове” чл. 92, ал.1 се променя и придобива следноГлава ПЪРва
то съдържание:
Раздел I
„чл.92. (1) След закриването на публичния търг деОбщи ПОлОЖениЯ
позитите на неспечелилите и отстранените участниЧл. 1. Настоящата наредба регламентира реда и усци, се освобождават по разпореждане на председате- ловията за овладяване на популацията на безстопанля на комисията. Депозитите на класираните на пър- ствени кучета на територията на Община Плевен.
во и второ място участници, на неявилите се или неЧл.2. Наредбата следва мерките, включени в „Проподали предложение, както и в другите случаи, пред- грама за овладяване популацията на безстопанствевидени в тази глава от Наредбата, не се възстановя- ните кучета на територията на Община Плевен”, кават.“
саещи дейностите с безстопанствените кучета.
§13. В глава пета „Условия и ред за провеждане на
Чл.3. Настоящата наредба регламентира взаимоотпублични търгове и публично оповестени конкурси”, ношенията между институциите, неправителственираздел ІІ „Условия и ред за провеждане на публични те организации за защита на животните, собственитъргове” чл. 95, ал.5 се променя и придобива следно- ците на животни – домашни любимци и останалите
то съдържание:
жители на Община Плевен.
„Чл. 95. (5) В случая по ал.4, Кметът на общината
Раздел II
може да покани за сключване на договор в опреде- иЗиСКваниЯ КЪМ ГРаЖДани, УПЪлнОлен срок класиран участник, предложил следваща по
МОщениТе лиЦа и инСТиТУЦии ПО
размер цена или да прекрати процедурата.”
ОвлаДЯване ПОПУлаЦиЯТа нA беЗСТО§14. В глава пета „Условия и ред за провеждане на
ПанСТвениТе КУЧеТа
публични търгове и публично оповестени конкурси”,
Чл.4. (1) Дейностите по ограничаване на популараздел ІІ „Условия и ред за провеждане на публич- цията на безстопанствените кучета се извършват съно оповестени конкурси” се създават нови чл.101а. и образно приетата от Общински съвет - Плевен „Прочл.101б. със следното съдържание:
грама за овладяване популацията на безстопанстве„Чл.101а. Не могат да участват в процедурата на ните кучета на територията на Община Плевен”.
публично оповестения конкурс и се отстраняват
(2) Овладяването на популацията от безстопанучастници, които са свързани лица с Кмета на общи- ствени кучета на територията на Община Плевен е
ната или със служители на ръководна длъжност в об- комплекс от мерки за контрол и блокиране на ражщината.“
даемостта, който включва – улов; регистрация; кас„Чл.101б. Свързани лица не може да бъдат самос- трация; обезпаразитяване; ваксинация; маркировка;
тоятелни участници в една и съща процедура на пуб- настаняване в приют, връщане по местата на залавялично оповестен конкурс.”
не или одомашняване; информационни кампании це§15. В §1. от Допълнителни разпоредби, се създава лящи не допускане на контакти на домашни с безстонова точка 7 със следното съдържание:
панствени кучета водещи до потомство.
„т.7 „Свързани лица” са:
(3) Кметът на общината организира изпълнениеа) роднини по права линия без ограничение;
то на програмата по ал. 1 и ежегодно внася отчет за
б) роднини по съребрена линия до четвърта сте- нейното изпълнение пред изпълнителния директор
пен включително;
на Българската агенция по безопасност на храните и
в) роднини по сватовство - до втора степен вклю- пред Общински съвет - Плевен.
чително;
Чл.5. (1) Общината, частни лица и неправителг) съпрузи или лица, които се намират във факти- ствени организации за защита на животните, могат
ческо съжителство;
да изграждат и стопанисват самостоятелно или съвд) съдружници;
местно приюти и кастрационни центрове, съгласно
е) лицата, едното от които участва в управлението чл. 41, ал. 2 и ал. 5 от Закона за защита на животнина дружеството на другото;
те и Наредба № 41/10.12.2008 г. за изискванията към
ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предна сто от дяловете или акциите, издадени с право на лагат животни - домашни любимци с цел търговия,
глас в дружеството.
към пансиони и приюти за животни.
Не са свързани лица дружество, чийто капитал е
(2) Уловът и настаняването на безстопанствените
100 на сто държавна или общинска собственост, и животни в приютите по ал. 1 се извършва от общин-

РЕØЕНИß НА ОБЩИНСКИ СÚВЕТ - ПЛЕВЕН
ска или външна специализирана структура/организация, оправомощена за целта от кмета на общината.
Чл.6. (1) Заловено при посочените по горе обстоятелства животно домашен любимец се връща на собственика му след представяне на ветеринарно медицински паспорт на животното, документи за регистрация и платена годишна такса за съответната календарна година.
(2) При повторно залавяне на домашно куче, което е било вече освобождавано по реда на ал. 1, ако
не е кастрирано се кастрира, а на собственика се налага глоба.
(3) Собственикът получава животното след представяне на ветеринарно медицински паспорт на животното, документи за регистрация и платена годишна такса за съответната календарна година и доказателства за платена глоба.
(4) В случай, че собственик откаже да получи животното си обратно, кастрираното куче се маркира по
надлежния ред, настанява се в приют, предлага се за
одомашняване или се връща на мястото на залавянето му, като се вписва в Регистъра на безстопанствените животни.
Чл.7. (1) Кучетата от кастрационните центрове или
настанените в приют се предоставят безвъзмездно на
лица, които желаят да ги отглеждат като компаньони,
и се регистрират по чл. 174 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(2) Кучетата върнати по местата на залавянето им
са под надзора и грижите на общината, организациите за защита на животните или други лица, които
са подписали декларация за спазване изискванията
на чл. 49 и чл. 50 от Закона за защита на животните.
Чл.8. (1) Упълномощени от кмета на общината лица, осъществяват контрол за спазване изискванията
за защита на животните в приютите на територията на общината (общински, частни, на Организации
за защита на животните или Публично-частно партньорство).
(2) Контролът се извършва чрез периодични проверки, по жалби, молби и сигнали за нарушения на
правилата за защита на животните.
(3) Собствениците на приютите са длъжни да осигурят достъп на лицата по ал.1 до обектите и цялата
документация, необходима за осъществяване на проверката.
(4) Всеки който не допусне длъжностно лице от
контролните органи в обект подлежащ на контрол
или не представи на проверяващите документи или
информация, с което възпрепятства проверка, подлежи на санкция.
Чл.9. Забранява се :
1. на живущи в сгради в режим на етажна собственост, и на собственици на други имоти, да допускат
безпрепятственото преминаване или пребиваване на
безстопанствени животни в съответните имоти.
2. на лица под чиито надзор и грижи са безстопанствени кучета (т.нар. лица по чл.47, ал.3 от Закона за
защита на животните) да връзват и обгрижват животните чрез изграждане на подслони, навеси, ограждения, къщички и др. в около блокови пространства и
други обществени места.
3. улов и обработка на безстопанствени животни
от лица, без необходимите за целта квалификации,
правомощия и разрешителни документи, разписани
в специализираното законодателство.
4. изнасянето на храна и вода за безстопанствените кучета на обществени места. Забраната не се отнася за лицата по чл. 47, ал. 3 от Закона за защита на
животните, но същите носят отговорност за поддържане чистотата на градската среда в района на обгрижване на кучето.
5. на собственици на некастрирани домашни кучета да допускат любимците си до контакти с безстопанствени животни водещи до заплодяване на последните.
6. на всички постоянно живущи, временно пребиваващи и гости, на Община Плевен нехуманно отношение и проява на жестокост, и насилие, над безстопанствени животни.
7. загробването на безстопанствени и домашни кучета на произволно избрани места.
Чл.10. Ръководителите на оторизирани частни
структури за улов и обработка на безстопанствени
животни и управителите на частни приюти за животни по чл. 101 Наредба № 41/10.12.2008 г. на Министерството на земеделието и храните във вр. с чл. 137,
ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност,
до 10-то число на календарния месец изпращат в общинската администрация данните от регистъра по
чл. 47, ал. 7 от ЗЗЖ, отнасящи се за преходния месец.
Чл.11. (1) Организации и лица по чл. 49 от ЗЗЖ
поели надзора и грижите за безстопанствени кучета,
върнати по местата на залавянето им, са длъжни да
представят в звено „Приют за безстопанствени животни” ежегодно заверен ветеринарно медицински
паспорт за извършените ваксинации на кучето. Данните от паспортите на кучетата се вписват в Регистъра за безстопанствените кучета.
(2) Неизпълнението на горната алинея се счита
за нарушение наказуемо с предвидените в наредбата санкции.
Глава вТОРа
Раздeл I
МеРКи ПРи аГРеСивнО ПОвеДение ОТ
СТРана на беЗСТОПанСТвени КУЧеТа
Чл.12. (1) При подаване на сигнал за животно с агресивно поведение, представляващо непосредствена опасност за живота и здравето на хора и животни, в срок до 48 часа се изпраща специализиран екип
за неговото залавяне и настаняване в приют. Сигнала следва да съдържа имената на подаващото го лице, място или периметър на пребиваване на животното, описание на животното с прояви на агресия (порода, окраска, наличие на външна маркировка (ушна
марка, нашийник или др.)
(2) Ако заловеното животно проявява признаци за
заразяване с бяс, собственикът на приюта или упълномощен от него служител го изолира в индивидуал-

на клетка и уведомява Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ).”
(3) След 14 дневна карантина, комисия по Закона
за защита на животните, извършва анализ на поведението на кучето и съставя протокол с констатации за
агресивно поведение или липса на такова. След приключване работата на комисията се процедира съгласно разпоредбите на Закона за ветеринарно медицинската дейност и Закона за защита на животните.
Чл.13. (1) При нападение от куче, с нанесени телесни повреди на човек или животно, пострадалият човек или собственикът на пострадалото животно, подава незабавно (не по–късно от 24 часа от нападението) писмен сигнал до Община Плевен, придружен с медицинско свидетелство. При устен сигнал и сигнал по телефон, същият се протоколира от
приелия го служител, като в него се посочват имената на подаващото сигнала лице, адрес и телефон
за обратна връзка. В този случай пострадалото лице следва да представи медицинските документи в
срок от 3 (три) дни от подаване на оплакването. Анонимни сигнали не се регистрират и не подлежат на
проверка.
(2) В сигнала задължително следва да са посочени
мястото, датата на инцидента и описание на животното извършило нападението (порода, окраска, наличие на външна маркировка (ушна марка, нашийник
или др.)
Чл.14. В случаи по чл.13, в срок до 48 часа от подаване на сигнала оторизирани екипи извършват акция за залавяне на животното извършило ухапване.
1. При ухапване, на човек или животно компаньон,
от безстопанствено куче, заловеното животно се настанява в приют, където комисия по Закона за защита на животните анализира поведението на кучето и
съставя протокол с констатации за агресивно поведение или липса на такова. След приключване работата на комисията се процедира съгласно разпоредбите на Закона за ветеринарно медицинската дейност и
Закона за защита на животните.
2. При ухапване, на човек или животно компаньон,
от домашно животно с известен собственик, (или чиито собственик е установим посредством нашийник
или друга маркировка на животното), собственикът
на кучето се уведомява за инцидента и санкционира
по реда на Наредба № 6 за регистрация и отглеждане
на кучета на територията на Община Плевен (Приета
с Решение № 1075/30.09.2010 г. на Общински съвет
– Плевен, изм. Решение № 1153/21.12.2010 г.). При
застрашаване живота на пострадалото лице или животно, установено със съответния медицински документ, и при доказана агресивност със съответния
протокол съставен по реда на предходната точка, кучето се отнема принудително и се подлага на евтаназия съгласно чл. 179 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
3. При ухапване, на човек или животно компаньон,
от домашно куче, чиито собственик и / или адрес на
отглеждане са неизвестни, и по кучето няма белези
по които същите да се установят, издирването се извършва със съдействието на ОДБХ-Плевен и съответното районно управление на полицията. След установяване на адреса и собственика се процедира по
реда на точка 2. Ако след щателна проверка и издирване собственика не се установи се процедира по реда на т.1.
Раздел ІІ
ОТГОвОРнОСТ За ТРУПОве на ЖивОТни
Чл.15. (1) Загробването на трупове на животни се
извършва само на места изрично посочени от Община Плевен (звено „Приют за безстопанствени животни”).
(2) Сигнали за трупове на кучета, находящи се на
улични платна, в междублокови пространства и други обществени места, се подават на горещия телефон
на Община Плевен, в отдел „Екология” на Община
Плевен, и в (звено) „Приют за безстопанствени животни”. Не се регистрират анонимни сигнали.
(3) В срок от 24 часа след приемане на сигнала
труповете се прибират от общински служители за
предаване на екарисаж.
(4) Прибраните трупове на кучета се идентифицират за собственост, и се предават на екарисаж. Ако
по налична по животното маркировка (татуировка,
микрочип, каишка с медальон) се установи, че животното е домашен любимец се предприемат мерки
за издирване на собственика и санкционирането му с
предвидените в наредбата наказания.
Глава ТРеТа
Раздел І
КОнТРОл
Чл.16. Контролни органи по смисъла на наредбата
са кметове и кметски наместници по населени места и упълномощени от кмета на общината длъжностни лица.
Чл.17. Контролните органи по чл.16 от настоящата
наредба, със съдействието на полицията и/или ОДБХ
Плевен, извършват проверки по постъпили писмени
молби, жалби и сигнали за нарушения на наредбата.
Анонимни сигнали не се проверяват.
Чл.18. (1) Административно-наказателно отговорни лица по тази наредба са:
1. преките извършители;
2. лицата представляващи съответния търговец,
учреждение или организация, които са наредили или
допуснали извършване на нарушението;
3. еднолични търговци и юридически лица.
4. домоуправители на домсъвети
(2) За нарушения извършени от малолетни или непълнолетни лица отговорност носят родителите, настойниците и попечителите на същите.
Чл.19. При установяване на нарушение нарушителите са длъжни да удостоверяват пред актосъставителя самоличността си.
Чл.20. Образуването на административно-наказателните производства, съставянето на актове, издаването, връчването и обжалването на наказателни
постановления, както и изпълнението на влезлите в
сила наказателни постановления, се извършва по ре-
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да на Закона за административните нарушения и наказания.
Чл.21. Актовете за установяване на нарушения се
съставят от длъжностни лица на Общината, определени със заповед на Кмета, от кметовете на кметства,
кметските наместници и от органите на съответните районни управления на полицията, Специализирано полицейско управление – Плевен към Дирекция
“Специализирани полицейски сили” или друг компетентен орган.
Чл.22. Наказателните постановления се издават от
Кмета на Община Плевен или оправомощен от него
заместник-кмет.
Чл.23. Наказващите органи могат да уведомяват
за наложените наказания обществеността чрез средствата за масово осведомяване.
Раздел ІІ
аДМиниСТРаТивнО-наКаЗаТелни РаЗПОРеДби
Чл.24. При нарушение на разпоредбите на тази наредба отговорните за нарушението лица се наказват
с глоба в размер от 50 до 300 лв. При повторно нарушение глобата е в размер от 300 до 5000 лв.
Чл.25. (1) При непосредствено констатиране на нарушение от контролен орган, на нарушителя се налага глоба с фиш, както следва:
- за хранене на безстопанствено куче – 10 лв.;
- за поставяне на подслони за безстопанствени животни извън частен имот – 10 лв.;
- за изнасяне на съдове за храна или вода на кучета извън частен имот – 10 лв.
(2) При оспорване на нарушението и отказ глобата да се плати за нарушението се съставя АУАН по
общия ред.
Чл.26. За всеки отделен случай на нарушение се
налагат посочените по-горе административни наказания. Конкретният размер се определя в зависимост
от степента на обществена опасност на деянието за
отделния случай.
Чл.27. Глобите събрани по реда на настоящата наредба се използват целево за изграждане и поддържане на специализирани обособени площадки за разхождане на домашни кучета; поставяне на указателни табели (забранителни, разрешителни) за разхождане на домашни кучета; за доставка и монтаж на
специализирани кошчета за кучешки екскременти;
за общински кампании по кастрация, обезпаразитяване, чипиране и др., за други дейности и мероприятия предвидени в Плана за овладяване на безстопанствените кучета на територията на Община Плевен.
ДОПЪлниТелни РаЗПОРеДби
§1. По смисъла на наредбата:
1. “Безстопанствени кучета” са кучетата родени
като такива; загубени или изоставени от своите собственици; необитаващи имот, ферма или специално
определено за тях място; движещи се свободно на територията на общината, които са неидентифицирани
(без микрочип или татуировъчен номер);.
2. “Овладяване на популацията” е научно обосновано регулиране на популацията на безстопанствените животни, което позволява контрол над броя им и
цели освобождаването на улиците от тях.
3. „Кастрация” - отстраняване на яйчниците и матката на женските животни и тестисите на мъжките;
4. „Евтаназия” е умъртвяване на животните без
болка и стрес с лицензиран лекарствен продукт.
5. „Агресивни кучета” са кучета, които проявяват
спонтанна неадекватна реакция, насочена срещу хора или животни, които в зависимост от силата и нейното естество би могла да доведе до нараняване или
причиняване на смърт. Куче „не е агресивно”, ако е
нападнало или ухапало при самозащита, защита на
стопанина или неговата собственост /респективно
човека, под чийто контрол се намира в момента/;
6. “Блокиране на раждаемостта” е спиране възпроизводството на популацията на безстопанствените
кучета.
7. „Приют за безстопанствени животни” е общински или частен обект, който разполага с подходящи
условия, за да осигури на безстопанствени животни ветеринарномедицинско обслужване, грижи, подслон и намиране на нов собственик.
8. “Животни-компаньони” са животни, които се отглеждат в домакинството или от интерес към животното, доколкото става въпрос за домашни животни
или опитомени животни от разред месоядни, гризачи, зайцеподобни, папагалови, чинкови, гълъбови и
животни от клас Риби.
ПРеХОДни и ЗаКлЮЧиТелни РаЗПОРеДби
§2. Настоящата наредба се приема на основание
чл. 40, ал. 5 от Закона за защита на животните.
§3. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Община Плевен.
§4. Наредбата е приета от Общински съвет Плевен
с Решение № 1316 /18.12.2014 г.

МА, чл.42, ал.2 от ЗОС и чл.3,ал.2 от Наредба № 18
на Общински съвет – Плевен по предложение от
проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община
Плевен с вх.№ ОбС-0622-8/04.12.2014 г. и становище
на ПК по “ОСПК” от 16.12.2014 г., на заседание на
Общински съвет – Плевен, проведено на 18.12.2014
г., Протокол № 53, точка 8 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет
– Плевен.

Р е Ш и:

ОбщинСКи СЪвеТ – Плевен
Р е Ш и:

Председател на Общински Съвет - Плевен: Дарин ангелов

Р е Ш е н и е № 1318 / 18.12.2014 г., гр. Плевен
ОТнОСнО: Сключване на втори анекс към договор № 474 от 23.09.2013 г. за кредит от “Фонд
за органите на местно самоуправление в България
– ФЛАГ”ЕАД, с цел удължаване срока по договора
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.10 от ЗМСМА, чл.4, т.1, чл.14, чл.15а и чл.17 от Закона за общинския дълг
ОбщинСКи СЪвеТ – Плевен
Р е Ш и:

1. Община Плевен да сключи анекс към договор № 474/23.09.2013 г. за кредит с “Фонд за органите на местното самоуправление в България –
ФЛАГ”ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект №
BG161PO001/3.1-03/2010/035 “Комплексен проект за
развитие на устойчив туризъм в регион Плевен” при
следните параметри:
- Максимален размер на дълга – 1 978 851,77 /Един
милион деветстотин седемдесет и осем хиляди осемстотин петдесет и един лева и 77 ст./ лева;
- Валута по дълга – BGN /български лева/;
- Условия за погасяване на дълга:
- Срок на погасяване – до 30.06.2015 г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части,
без такса за предсрочно погасяване;
- Източници за погасяване на главницата – чрез
плащанията от Оперативна програма “Регионално
развитие” и собствени бюджетни средства;
- Максимален лихвен процент – шестмесечен
EURIBOR плюс максимална надбавка от 5,078%;
- Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ
и Управляващата банка;
- Начин на обезпечаване на кредита:
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Плевен по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.1-03/2010/035, сключен между Община Плевен и Министерство на регионалното
развитие и благоустройство;
- Учредяване на залог върху собствени приходи на
Общината по чл.6 от Закона за общинския дълг.
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Плевен да подготви искане за сключване на анекс
към договор за кредит № 474/23.09.2013 г. и да го подаде пред ФЛАГ, да подпише анекс към договора за
кредит, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение
на решението по т.1.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.10 от
ЗМСМА, чл.4, т.1, чл.14, чл.15а 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-1080-2/08.12.2014 г. и становище на ПК по
“КИРОСУПКИЗ” и “ИПФБ” от 15.12.2014 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на
18.12.2014 г., Протокол № 53, точка 9 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 № 1319 / 18.12.2014 г., гр. Плевен
ОТнОСнО: Приемане на проект на Регионален
ИТС (интелигентни транспортни системи) план за
действие на Плевен за периода 2014 – 2020 г.
На основание чл.21, ал.2 и във връзка с чл.21, ал.1,
т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
ОбщинСКи СЪвеТ – Плевен
Р е Ш и:

1. Приема Регионален ИТС (интелигентни транспортни системи) план за действие на Плевен за периода 2014 – 2020 г.
2. Текстът на Плана за действие по т.1 е неразделна част от настоящото Решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 и във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС2052/04.12.2014 г. и становище на ПК по “ИПФБ” от
15.12.2014 г. и ПК по “ЕУТ” от 16.12.2014 г., на заПредседател на общински съвет – Плевен: Дарин ангелов седание на Общински съвет – Плевен, проведено на
Р е Ш е н и е № 1317 / 18.12.2014 г., гр. Плевен 18.12.2014 г., Протокол № 53, точка 10 от дневния
ред, и е подпечатано с официалния печат на ОбщинОТнОСнО: Изменение на Решение № ски съвет – Плевен.
766/26.09.2013 г. на Общински съвет – Плевен за опПредседател на Общински Съвет - Плевен: Дарин ангелов
ределяне броя, предназначението и местонахождеР е Ш е н и е № 1320 / 18.12.2014 г., гр. Плевен
нието на отделните видове общински жилища
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
ОТнОСнО: Кандидатстване на Община Плевен
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната с проекти за външно финансиране по Проект “Краадминистрация, чл.42, ал.2 от Закона за общинската сива България” 2015 г.
собственост и чл.3,ал.2 от Наредба № 18 на ОбщинНа основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
ски съвет – Плевен
т.23 от Закона за местното самоуправление и местнаОбщинСКи СЪвеТ – Плевен
та администрация
1. Изменя Решение № 766/26.09.2013 г. на Общински съвет – Плевен, съгласно приложените списъци,
както следва:
1.1 Общински жилища за настаняване под наем на
граждани с установени жилищни нужди – 603 броя;
1.2. Общински жилища за продажба – 26 броя;
1.3. Общински ведомствени жилища – 31 броя;
1.4. Общински резервни жилища – 6 броя.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМС-

1. Дава съгласие, Община Плевен да кандидатства с Проект “Ремонт на част от първи етаж на вход
“В” от жилищен блок на ул. “Даскал Димо” № 7 в гр.
Плевен, УПИ І, стр.кв. 352, за преместване на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца
с увреждания – Плевен, с цел разширяване на сградния фонд и повишаване функционалните възможности на социалната услуга” за привличане на фи-

РЕØЕНИß НА ОБЩИНСКИ СÚВЕТ - ПЛЕВЕН
нансови средства по Мярка 02 “Подобряване на социалната инфраструктура” на Проект “Красива България” 2015 г.
2. Дава съгласие, Община Плевен да осигури като
собствен финансов принос 50,00% от общия бюджет
на проекта по т.1, в размер не повече от 61 215,50 лв.
3. Дава съгласие да бъдат запазени постигнатите
резултати за срок от пет години след приключване
изпълнението на проекта по т.1, както и да не се променя предназначението на обекта или части от обекта на проектната интервенция.
4. Дава съгласие Община Плевен да кандидатства
с проект “Благоустрояване и естетизация на две детски заведения, УПИ ІІ, стр.кв.112 по плана на гр.
Плевен” за привличане на финансови средства по
Мярка 02 “Подобряване на социалната инфраструктура” на Проект “Красива България” 2015 г.
5. Дава съгласие, Община Плевен да осигури като
собствен финансов принос 50,00 % от общия бюджет
на проекта по т.4, в размер не повече от 94 693,50 лв.
6. Дава съгласие да бъдат запазени постигнатите
резултати за срок от пет години след приключване
изпълнението на проекта по т.4, както и да не се променя предназначението на обекта или части от обекта на проектната интервенция.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС2056/05.12.2014 г. и становища на ПК по “ИПФБ”
и “ЗСД” от 15.12.2014 г. и на ПК по “ОСМД” от
16.12.2014 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 18.12.2014 г., Протокол № 53, точка 11 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 № 1321 / 18.12.2014 г., гр. Плевен
ОТнОСнО: Тарифа за превоз на пътници от
“Тролейбусен транспорт” ЕООД за 2015 г.
На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 6.2 (б) т. /i/, от Договора за
обществен превоз на пътници с вътрешен оператор
“Тролейбусен транспорт”ЕООД
ОбщинСКи СЪвеТ – Плевен
Р е Ш и:

1. Приема Тарифа за превоз на пътници от “Тролейбусен транспорт”ЕООД за 2015 година, както
следва:
№
по
ред
І.
ІІ.

Вид на превозния документ

билет
Месечни абонаментни карти
1. Абонаментна карта за една
тролейбусна линия за граждани
2. Абонамента карта за една
тролейбусна линия за учащи
3. Абонамента карта за една
тролейбусна линия за лицата,
получаващи пенсия, съгласно Глава VІ
от Кодекса за социално осигуряване
(КСО), навършили възрастта по чл.68,
ал.1-3 от КСО до 65 години
4. Абонаментна карта за една линия
за инвалиди с нетрудоспособност над
71% и над 50% с увредени крайници
5. Абонаментна карта за всички
тролейбусни линии за граждани
6. Абонаментна карта за всички
тролейбусни линии за учащи
7. ½ абонаментна карта за учащи за
месеци във ваканция
8. Абонамента карта за всички
тролейбусни линии за лицата,
получаващи пенсия, съгласно Глава VІ
от Кодекса за социално осигуряване
(КСО), навършили възрастта по чл.68,
ал.1-3 от КСО до 65 години
9. ½ абонаментна карта за учащи
за месеци във ваканция за всички
тролейбусни линии
10. Абонамента карта за всички
тролейбусни линии за инвалиди с
нетрудоспособност над 71% и над
50% с увредени крайници
11. Възрастни граждани над 65 години
до 70 години за всички тролейбусни
линии
12. Възрастни граждани над 70 г. за
всички тролейбусни линии
ІІІ. Тримесечни абонаментни карти
1. Абонаментна карта за една
тролейбусна линия за граждани
2. Абонамента карта за една
тролейбусна линия за учащи
3. Абонамента карта за една
тролейбусна линия за лицата,
получаващи пенсия, съгласно Глава VІ
от Кодекса за социално осигуряване
(КСО), навършили възрастта по чл.68,
ал.1-3 от КСО до 65 години
4. Абонаментна карта за една линия
за инвалиди с нетрудоспособност над
71% и над 50% с увредени крайници
5. Абонаментна карта за всички
тролейбусни линии за граждани
6. Абонаментна карта за всички
тролейбусни линии за учащи
7. Абонамента карта за всички
тролейбусни линии за лицата,
получаващи пенсия, съгласно Глава VІ
от Кодекса за социално осигуряване
(КСО), навършили възрастта по чл.68,
ал.1-3 от КСО до 65 години
8. Възрастни граждани над 65 години
до 70 години за всички тролейбусни
линии
9. Възрастни граждани над 70 г. за
всички тролейбусни линии

Цена,
считано от
01.01.2015 г.
1.00 лв.
40.00 лв.
14.00 лв.

20.00 лв.

18.00 лв.
53.00 лв.
16.00 лв.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 6.2 (б) т. /i/, от Договора за обществен превоз на пътници с вътрешен оператор “Тролейбусен транспорт”ЕООД по предложение от проф.д-р
Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с
вх.№ ОбС-2035/08.12.2014 г. и становище от три поредни заседания на ПК по “ИПФБ” от месец декември 2014 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 18.12.2014 г., Протокол № 53, точка 12 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 № 1322 / 18.12.2014 г., гр. Плевен
ОТнОСнО: Приемане на План-сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането
на битови отпадъци и чистотата на територията
на Община Плевен и честотата на извозването на
съдовете през 2015 г.
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.66, ал.1 от Закона за местните
данъци и такси и чл.11 от Наредба № 17 на Общински съвет – Плевен за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен
ОбщинСКи СЪвеТ – Плевен
Р е Ш и:

1. Определя такса битови отпадъци за 2015 г. в размерите, приети с Решение № 875/19.12.2013 г. на Общински съвет – Плевен.
2. Приема План-сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходите за закупуване на съдове,
събиране и транспортиране на битови отпадъци, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на съществуващи депа за битови отпадъци и за поддържане на чистотата на територията на Община Плевен /Приложение № 1/.
3. Определя честота на извозване на съдовете за
битови отпадъци по видове на територията на Община Плевен през 2015 г., както следва:
- кофи 240 и 140 литра в гр. Плевен –7 дни;
- контейнери 1100 л в гр. Плевен – 1 ден;
- контейнери в индустриалните зони на гр. Плевен
–3.5 дни;
- контейнери в селата Беглеж, Брестовец, Буковлък, Гривица, Горталово, Опанец, Ясен, Коиловци, Къртожабене, Къшин, Ласкар, Николаево, Пелишат, Дисевица, Бохот, Бръшляница, Търнене, Върбица, Мечка, Радишево, Ралево, Тодорово, Тученица,
гр. Славяново –10 дни.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси
и чл.11 от Наредба № 17 на Общински съвет – Плевен за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Плевен по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС2059/08.12.2014 г. и становище на ПК по “ИПФБ” от
15.12.2014 г. и ПК по “ЕУТ” от 16.12.2014 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на
18.12.2014 г., Протокол № 53, точка 13 от дневния
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински Съвет - Плевен: Дарин ангелов

7.00 лв. Приложение № 1

към Решение № 1322/18.12.2014 г.
на Общински съвет - Плевен
План-СМеТКа За 2015 Г.
24.00 лв.
за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на Община Плевен
8.00 лв.

24.00 лв.
10.00 лв.
8.00 лв.

І. Приходи
1. Преходен остатък към 31.12.2014 г.
0.00 лв.
2. Приходи от такса битови отпадъци през 5 010 000 лв.
2015 г.
вСиЧКО ПРиХОДи: 5 010 000 лв.

ІІ Разходи
1. Осигуряване на съдове за съхранение
на битови отпадъци – контейнери, кофи
20 000 лв.
и др.
2. Събиране на битови отпадъци и
транспортирането им до депа или 3 236 500 лв.
други инсталации и съоръжения за
обезвреждането им
3. Почистване на улични платна,
площадите, алеите, парковете и др.
територии
от
населените
места, 1 753 500 лв.
предназначени за обществено ползване,
включително при зимни условия
вСиЧКО РаЗХОДи: 5 010 000 лв.

площ 52,907 дка по плана на землището на с. Бохот,
Община Плевен, в местността “Карабаша”
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 (десет) години имот – публична общинска собственост, представляващ язовир “Бохот-4”, съставляващ имот №
000212 с площ 52,907 дка, по плана на землището на
с. Бохот, Община Плевен, в местността “Карабаша”
актуван с АОС № 31520/13.12.1999 г.
2. Приема начална месечна цена за отдаване под
наем на имота по т.1 в размер на 100 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.№ ОбС-1294-2/05.12.2014 г.
и становища на ПК по “ИПФБ” от 15.12.2014 г. и ПК
по “ОСПК” от 16.12.2014 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 18.12.2014 г., Протокол № 53, 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 № 1324 / 18.12.2014 г., гр. Плевен
ОТнОСнО: Предоставяне безвъзмездно за управление на Министерството на младежта и спорта за нуждите на Регионално представителство
на ММС – гр. Плевен, част от нежилищен имот
– частна общинска собственост, находящ се на ІІ
етаж от Спортна зала “Спартак”,
актувана с АОС № 38134/02.11.2012 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 и чл.13, ал.2 от Наредба № 7/2005 год.
на ОбС - Плевен
ОбщинСКи СЪвеТ – Плевен
Р е Ш и:

1. Да се предостави безвъзмездно за управление на
Министерство на младежта и спорта за нуждите на
Регионално представителство на ММС – гр. Плевен,
част от нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ офис № 11 с площ 30 кв.м., находящ се на ІІ етаж с идентификатор 56722.659.248.1.3
от Спортна зала “Спартак”, находящ се на ул. “Кала
тепе” № 3, гр. Плевен за срок от 5 (пет) години, актуван с АОС № 38134/02.11.2012 г.
Консумативните разходи, свързани с текущото обслужване и поддръжка на имота, както и такса смет и
данък сгради за имота са за сметка на Министерството на младежта и спорта.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи
договор за безвъзмездно управление на имота по т.1 с
Министъра на младежта и спорта, 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 Закона за общинската собственост и чл.13, ал.2 от Наредба № 7/2005 год. на
ОбС – Плевен по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№
ОбС-2039/05.12.2014 г. и становища на ПК по “КИРОСУПКИЗ” от 15.12.2014 г. и ПК по “ОСПК” от
16.12.2014 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 18.12.2014 г., Протокол № 53, 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 № 1325 / 18.12.2014 г., гр. Плевен
ОТнОСнО: Разрешение за изработване на про110.00 лв.
ект за подробен устройствен план – план за за39.00 лв.
строяване за поземлен имот с идентификатор
56722.701.1202 в местността “Стража” в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобря60.00 лв.
ване на Задание за изработване на подробен устройствен план
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.11 от Закона за местното самоуправление и местІІІ
Разходи,
финансирани
с
други
източници
на
44.00 лв.
ната администрация, при спазване разпоредбите на
собствени бюджетни средства:
чл.17а, ал.1, т.1 и чл.18 от Закона за опазване на зе1. Отчисления по ЗУО
1 055 000 лв. меделските земи, на основание чл.124а, ал.1 и ал.7 и
149.00 лв.
1.1. Отчисления по чл.60 от ЗУО –
47 000 лв. чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията
закриване на депа
48.00 лв.

72.00 лв.

ОбщинСКи СЪвеТ – Плевен
1.2. Отчисления по чл.64 – изграждане на 1 008 000 лв.
Р е Ш и:
депа
1. Разрешава изработване на проект за Подробен
2. Неразплатени разходи за дейност 1 600 000 лв.
устройствен план – План за застрояване за поземлен
“Чистота” към 31.12.2014 г. /очаквани/
2 655 000 лв. имот с идентификатор 56722.701.1202 в местността
вСиЧКО:

“Стража” в землището на гр. Плевен и парцеларни
планове на елементите на техническата инфраструкР е Ш е н и е № 1323 / 18.12.2014 г., гр. Плевен тура, собственост на Ивайло Симеонов Евстатиев.
ОТнОСнО: Отдаване под наем на имот – пуб- При изработване на подробния устройствен план да
лична общинска собственост, представляващ язо- се спазват разпоредбите на чл.46, ал.2 от Наредба №
вир “Бохот – 4”, съставляващ имот № 000212 с 7 за правила и нормативи за устройство на отделните
ПРеДСеДаТел: Дарин ангелов

30.00 лв.
24.00 лв.

Бр.12,
7 януари 2015 г.

7

видове територии и устройствени зони.
2. Одобрява Заданието за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 56722.701.1202 в местността “Стража” в землището на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура, собственост на Ивайло Симеонов Евстатиев.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши необходимите правни и фактически действия, съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията, свързани с изпълнение на настоящото Решение.
Решенията по чл.124а от Закона за устройство на
територията не подлежат на оспорване, съгласно
чл.124б, ал.4.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, при спазване разпоредбите на чл.17а, ал.1,
т.1 и чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи, на основание чл.124а, ал.1 и ал.7 и чл.124б, ал.1
от Закона за устройство на територията по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет
на Община Плевен с вх.№ ОбС-2063/09.12.2014 г. и
становище на ПК по “ЕУТ” от 16.12.2014 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на
18.12.2014 г., Протокол № 53, точка 16 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 № 1326 / 18.12.2014 г., гр. Плевен
ОТнОСнО: Проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на
газопровод до поземлен имот 56722.382.668 в местността “Кожухарска чешма” 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.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 ползването 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
ОбщинСКи СЪвеТ – Плевен
Р е Ш и:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен
устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на
трасе на газопровод до поземлен имот 56722.382.668
в местността “Кожухарска чешма” в землището на
гр. Плевен, преминаващо през поземлени имоти:
561.434 с начин на трайно ползване – път от републиканската пътна мрежа – публична държавна собственост; 382.174 в местността “Кожухарска чешма”
в землището на гр. Плевен с начин на трайно ползване – “Селскостопански път” – публична общинска
собственост.
2. Дава съгласие на “Черноморска газова
компания”АД за прокарване на трасе на газопровод
до поземлен имот 56722.382.668 в местността “Кожухарска чешма” в землището на гр. Плевен, преминаващо през поземлен имот 382.174 в местността “Кожухарска чешма” в землището на гр. Плевен с
начин на трайно ползване – “Селскостопански път” –
публична общинска собственост.
3. Съгласието по т.2 се дава за срок от 5 (пет) години.
4. Одобрява заданието за изработване на Подробен
устройствен план по т.1.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице, да извърши необходимите правни и
фактически действия, в изпълнение на настоящото
Решение.
Решенията по чл.124а от Закона за устройство на
територията не подлежат на оспорване, съгласно
чл.124б, ал.4.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 от Закона за общинската собственост, на основание чл.124а, ал.1 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 ползването 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 по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№
ОбС-2062/09.12.2014 г. и становище на ПК по “ЕУТ”
от 16.12.2014 г., на заседание на Общински съвет –
Плевен, проведено на 18.12.2014 г., Протокол № 53,
точка 17 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 № 1327 / 18.12.2014 г., гр. Плевен
ОТнОСнО: Проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе
на газопровод до поземлени имоти 56722.701.39 и
56722.701.3199 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.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 ползването 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

РЕØЕНИß НА ОБЩИНСКИ СÚВЕТ - ПЛЕВЕН
ОбщинСКи СЪвеТ – Плевен
Р е Ш и:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на
техническата инфраструктура за прокарване на трасе на газопровод до поземлени имоти 56722.701.39
и 56722.701.3199 в местността “Стража” в землището на гр. Плевен, преминаващо през поземлен имот
701.2386 в местността “Стража”, землище гр. Плевен,
с начин на трайно ползване “ За селскостопански път”
– публична общинска собственост.
2. Дава съгласие на “Черноморска газова
компания”АД за прокарване на трасе на газопровод
до поземлени имоти 56722.701.39 и 56722.701.3199
в местността “Стража” в землището на гр. Плевен,
преминаващо през поземлен имот 701.2386 в местността “Стража”, землище гр. Плевен, с начин на
трайно ползване “ За селскостопански път” – публична общинска собственост.
3. Съгласието по т.2 се дава за срок от 5 (пет) години.
4. Одобрява заданието за изработване на Подробен
устройствен план по т.1.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице, да извърши необходимите правни и
фактически действия, в изпълнение на настоящото
Решение.
Решенията по чл.124а от Закона за устройство на
територията не подлежат на оспорване, съгласно
чл.124б, ал.4.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 от Закона за общинската собственост, на основание чл.124а, ал.1 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 ползването 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 по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№
ОбС-2061/09.12.2014 г. и становище на ПК по “ЕУТ”
от 16.12.2014 г., на заседание на Общински съвет –
Плевен, проведено на 18.12.2014 г., Протокол № 53,
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 № 1328 / 18.12.2014 г., гр. Плевен
ОТнОСнО: Проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на
газопровод до поземлен имот 56722.701.8 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.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 ползването 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
ОбщинСКи СЪвеТ – Плевен
Р е Ш и:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен
устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на
трасе на газопровод до поземлен имот 56722.701.8 в
местността “Стража” в землището на гр. Плевен, преминаващо през поземлен имот 701.2388 в местността “Стража”, землище гр. Плевен с начин на трайно
ползване - “За селскостопански път” – публична общинска собственост.
2. Дава съгласие на “Черноморска газова
компания”АД за прокарване на трасе на газопровод
до поземлен имот 56722.701.8 в местността “Стража”
в землището на гр. Плевен, преминаващо през поземлен имот 701.2388 в местността “Стража”, землище
гр. Плевен с начин на трайно ползване - “За селскостопански път” – публична общинска собственост.
3. Съгласието по т.2 се дава за срок от 5 (пет) години.
4. Одобрява заданието за изработване на Подробен
устройствен план по т.1.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да извърши необходимите правни и
фактически действия, в изпълнение на настоящото
Решение.
Решенията по чл.124а от Закона за устройство на
територията не подлежат на оспорване, съгласно
чл.124б, ал.4.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 от Закона за общинската собственост,
на основание чл.124а, ал.1 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 ползването 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 по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС2060/09.12.2014 г. и становище на ПК по “ЕУТ” от
16.12.2014 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 18.12.2014 г., Протокол № 53, точка
19 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 № 1329 / 18.12.2014 г., гр. Плевен
ОТнОСнО: Прекратяване на съсобственост
между Община Плевен и Валентина Христова Тодорова и Христофор Иванов Тодоров върху недвижим
имот, представляващ застроен урегулиран поземлен

имот – УПИ Х-308, кв.67 по плана на с. Брестовец,
Община Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.36, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за общинската собственост и чл.60, ал.4 от Наредба № 7
на ОбС - Плевен
ОбщинСКи СЪвеТ – Плевен
Р е Ш и:

1. Да се прекрати съсобствеността върху недвижим имот, находящ се в с. Брестовец, Община Плевен, представляващ застроен урегулиран поземлен
имот – УПИ Х-308, кв.67, целият с площ 670 кв.м.
чрез продажба на 3 кв.м. придаваема част – общинска собственост и изкупуване на 3 кв.м. отчуждаема
част – собственост на Валентина Христова Тодорова и Христофор Иванов Тодоров, като за изравняване на дяловете никоя от страните не дължи нищо на
другата страна.
2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да
сключи договор за прекратяване на съсобственост,
съгласно нормативните изисквания.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за общинската собственост и чл.60, ал.4 от наредба № 7 на
ОбС – Плевен по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№
ОбС-2041/01.12.2014 г. и становище на ПК по “КИРОСУПКИЗ” от 15.12.2014 г. и ПК по “ОСПК” от
16.12.2014 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 18.12.2014 г., Протокол № 53, точка
20 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 № 1330 / 18.12.2014 г., гр. Плевен
ОТнОСнО: Включване на допълнителен проект
за обновяване и модернизация на сградата на Драматично-куклен театър “Иван Радоев” Плевен в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Плевен (2014 – 2020 г.)
На основание чл.21, ал.2 и във връзка с чл.21, ал.1,
т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
ОбщинСКи СЪвеТ – Плевен
Р е Ш и:

Бр.12,
7 януари 2015 г.
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1/09.12.2014 г. и становища на ПК по “КИРОСУПКИЗ” от 15.12.2014 г. и ПК по “ОСПК” и ПК по “ОСМД” от 16.12.2014 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 18.12.2014 г., Протокол №
53, точка 22 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.

нование чл. 21, ал.2 във връзка с ал.1, т.14 от Закона за местното самоуправление и местната администрация по предложение от Дарин Ангелов – Председател на Общински съвет - Плевен с вх.№ ОбС2050/13.12.2014 г., на заседание на Общински съвет
– Плевен, проведено на 18.12.2014 г., Протокол № 53,
Председател на Общински Съвет - Плевен: Дарин ангелов точка 25 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.
Р е Ш е н и е № 1332 / 18.12.2014 г., гр. Плевен
Председател на Общински Съвет - Плевен: Дарин ангелов
ОТнОСнО: Изменение на Решение №
047/26.01.2012 г. на Общински съвет – Плевен, във Р е Ш е н и е № 1335 / 18.12.2014 г., гр. Плевен
връзка с необходимостта от анексиране на подпиОТнОСнО: Изменение и допълнение на Решение
саното от общините Плевен и Долна Митрополия № 1160/31.07.2014 г. на Общински съвет - Плевен
Споразумение за междуобщинско сътрудничестНа основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
во по подготовката и изпълнението на партньор- т.10 и т.23 от Закона за местното самоуправление и
ски проект “Интегриран воден цикъл Плевен – До- местната администрация и чл.17, ал.1, т.10 от Наредлна Митрополия”
ба № 8 на Общински съвет – Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
ОбщинСКи СЪвеТ – Плевен
т.23 от Закона за местното самоуправление и местнаР е Ш и:
та администрация
§1. Изменя Решение № 1160/31.07.2014 г. на ОбОбщинСКи СЪвеТ – Плевен
щински съвет – Плевен, както следва:
Р е Ш и:
1. Изменя текста на точка 1, както следва:
1. Изменя Решение № 047/26.01.2012 г. на Общин“1. Дава съгласие, “Тролейбусен транспорт”ЕООД
ски съвет – Плевен.
– Плевен да ползва Овърдрафт кредит в размер до 1
2. Променя текста на Споразумението за междуоб- 000 000,00 лв. за срок не по-късно от края на 2015 год.
щинско сътрудничество на Община Плевен и Общи- Максимален размер на дълга - 1 000 000,00 лв.
на Долна Митрополия по подготовката и изпълнени- (Един милион лева);
ето на партньорски проект “Интегриран воден цикъл
- Валута на кредита – BGN /лева;
Плевен – Долна Митрополия” съгласно Анекс – При- Вид на дълга – краткосрочен дълг;
ложение № 1, който става неразделна част от насто- Начин и срок на усвояване – в режим на овърящото Решение.
драфт;
3. Дава съгласие Кметът на Община Плевен да по- Цел на кредита – осигуряване на средства за въздпише Анекса по т.2.
становим ДДС, във връзка с плащания по проект
4. Анексът става неразделна част от Споразумение- “Интегриран градски транспорт на Плевен”, Договор
то за междуобщинско сътрудничество по т.2.
BG161PO001/1.5-03/2011/004, финансиран от Опера5. В останалата си част Решение 0 047/26.01.2012 тивна програма “Регионално развитие” /2007 – 2013/
г. на Общински съвет – Плевен, се запазва непроме- Условия за погасяване – не по-късно от 31.12.2015
нено.
г.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основа- Начин на обезпечаване на кредита – Учредяване
ние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Зако- на залог върху вземане по разплащателната сметка на
на за местното самоуправление и местната админи- “Тролейбусен транспорт”ЕООД Плевен, в обслужвастрация по предложение от проф.д-р Димитър Стой- щата банка в размер на 1 200 000,00 лв. /Един милион
ков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС- и двеста хиляди лева/.
0150-4/15.12.2014 г. и становище на ПК по “ЕУТ” от
2. Изменя текста на т.3, както следва:
16.12.2014 г., на заседание на Общински съвет – Пле“3. Задължава Управителя на “Тролейбусен
вен, проведено на 18.12.2014 г., Протокол № 53, точка транспорт”ЕООД – Плевен да подпише договора за
23 от дневния ред, и е подпечатано с официалния пе- кредит, договора за залог, както и да извърши всички
чат на Общински съвет – Плевен.
необходими правни и фактически действия, във връзПредседател на Общински Съвет - Плевен: Дарин ангелов ка с изпълнението на т.1 и т.2 от настоящото Решение.”
Р е Ш е н и е № 1333 / 18.12.2014 г., гр. Плевен
Мотиви: Настоящото решение е прието на основаОТнОСнО: Освобождаване от длъжност на уп- ние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.10 и т.23 от
равителя на “Инжстрой”ЕООД, гр. Плевен и изби- Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.17, ал.1, т.10 от Наредба № 8 на Обране на нов управител на Дружеството
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, щински съвет – Плевен по предложение от Дарин Ант.9 от Закона за местното самоуправление и местна- гелов - Председател на Общински съвет – Плевен с
та администрация, чл.137, ал.1, т.5 от Търговския за- вх.№ ОбС-1866-1/17.12.2014 г., на заседание на Обкон, чл.17, ал.1, т.1, чл.18, ал.2, т.1, чл.43, ал.1, т.2 от щински съвет – Плевен, проведено на 18.12.2014 г.,
Наредба № 8 на Общински съвет – Плевен за услови- Протокол № 53, точка 26 от дневния ред, и е подпечаята и реда за упражняване на правата на собственик тано с официалния печат на Общински съвет – Плеот Община Плевен върху общинската част от капита- вен.
Председател на Общински Съвет - Плевен: Дарин ангелов
ла на търговските дружества

1. Допълва описа в Раздел “Група проекти 6: Културна инфраструктура” на Програмата за реализация
на зоната на публични функции с висока обществена значимост към Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Плевен (2014 – 2020 г.) с
проект “Обновяване и модернизация на сградата на
Драматично-куклен театър “Иван Радоев” Плевен”
под № 6-6.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 и във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация по предложение от Дарин Ангелов – Председател на Общински съвет - Плевен с вх.№ ОбС2065/09.12.2014 г. и становище на ПК по “КВМД” от
ОбщинСКи СЪвеТ – Плевен
16.12.2014 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 18.12.2014 г., Протокол № 53, точка
Р е Ш и:
21 от дневния ред, и е подпечатано с официалния пе1. Освобождава от длъжност и не освобождава от
чат на Общински съвет – Плевен.
отговорност Цветелин Христов Цветанов – управиПредседател на Общински Съвет - Плевен: Дарин ангелов тел на “Инжстрой”ЕООД – Плевен по реда на 43,
т.2 от Наредба № 8 на Общински съвет – ПлеР е Ш е н и е № 1331 / 18.12.2014 г., гр. Плевен ал.1,
вен за условията и реда за упражняване на правата
ОТнОСнО: Учредяване на безвъзмездно право на на собственик от Община Плевен върху общинската
ползване на Общински футболен клуб “Спартак Пле- част от капитала на търговските дружества, считано
вен” върху недвижими, нежилищни имоти – частна от 19.12.2014 г.
2. Избира Валентина Вълчанова за управител на
общинска собственост, представляващи два броя
спортни имоти, находящи се на ул.”Колописта” № 7 “Инжстрой”ЕООД – гр.Плевен за срок от една годии № 9, гр.Плевен, актувани с АОС № 36315/05.10.2010 на.
3. Определя основно месечно възнаграждение на
г. и АОС №36316/05.10.2010 г.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, Управителя – 1500 (хиляда и петстотин) лева.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен да предт.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.4 и ал.6 от ЗОС и чл.62, приеме необходимите правни и фактически дейстал.3 и ал.4 от Наредба 7/2005 год. на Общински съ- вия във връзка с прекратяването на договора за възлагане управление с Цветелин Христов Цветанов и за
вет – Плевен
сключване на договор за възлагане управлението на
ОбщинСКи СЪвеТ – Плевен
Дружеството с новоизбрания управител.
Р е Ш и:
5. Възлага на новоизбрания управител да из1. Да се учреди безвъзмездно право на ползване на
върху недвижими, нежилищни имоти – частна об- върши необходимите правни и фактически дейстщинска собственост за срок от 10 години на “Общин- вия за вписване на промяната в управлението на
ски футболен клуб Спартак Плевен”, представлява- “Инжстрой”ЕООД – Плевен в Търговския регистър.
Мотиви: Настоящото решение е прието на оснощи, както следва:
вание
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.9 от Зако- Поземлен имот с идентификатор 56722.659.1048 с
площ 18 115 кв.м. с начин на трайно ползване : спорт- на за местното самоуправление и местната админино игрище, а по действащия план за регулация на страция, чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон, чл.17,
гр.Плевен УПИ ІХ, кв.841, отреден за тренировъч- ал.1, т.1, чл.18, ал.2, т.1, чл.43, ал.1, т.2 от Наредба №
но игрище, заедно със съществуващите временно за- 8 на Общински съвет – Плевен за условията и реда
пазени в имота два броя едноетажни паянтови сгра- за упражняване на правата на собственик от Община
ди, построени през 1960 год. – сграда с идентифика- Плевен върху общинската част от капитала на търговтор 56722.659.1048.1 със застроена площ 58 кв.м. и ските дружества по предложение от Дарин Ангелов
сграда с идентификатор 56722.659.1048.2 със застро- – Председател на Общински съвет - Плевен с вх.№
ена площ 57 кв.м., находящ се на ул. “Колописта” № ОбС-0048-6/17.12.2014 г., на заседание на Общински
съвет – Плевен, проведено на 18.12.2014 г., Протокол
7, гр. Плевен, актуван с АОС 36316/05.10.2010 год.
- Поземлен имот с идентификатор 56722.659.1047 № 53, точка 24 от дневния ред, и е подпечатано с офис площ 8443 кв.м. с начин на трайно ползване: спорт- циалния печат на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински Съвет - Плевен: Дарин ангелов
но игрище, а по действащия план за регулация на
гр.Плевен незастроен УПИ Х, кв.841, отреден за тре- Р е Ш е н и е № 1334 / 18.12.2014 г., гр. Плевен
нировъчно игрище, находящ се на ул. “Колописта” №
ОТнОСнО: Приемане на дарение
9, гр. Плевен, актуван с АОС № 36315/05.10.2010 год.
На основание чл. 21, ал.2 във връзка с ал.1, т.14 от
2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да
сключи с Председателя на “Общински футболен клуб Закона за местното самоуправление и местната адмиСпартак Плевен” договор за безвъзмездно право на нистрация
ОбщинСКи СЪвеТ – Плевен
ползване на имотите по т.1, съгласно действащите
разпоредби и условията по предходната точка.
Р е Ш и:
Мотиви: Настоящото решение е прието на осно1. Приема дарение на 10 броя звукова сигнализавание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от За- ция за светофарни уредби от “Лайънс клуб” – Плевен.
кона за местното самоуправление и местната адми2. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърнистрация, чл.39, ал.4 и ал.6 от ЗОС и чл.62, ал.3 и ши необходимите правни и фактически действия във
ал.4 от Наредба 7/2005 год. на Общински съвет – Пле- връзка с приемане на дарението и монтаж на звуковавен по предложение от Дарин Ангелов – Председа- та сигнализация на светофарни уредби в град Плевен.
тел на Общински съвет – Плевен с вх.№ ОбС-2064Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-

Р е Ш е н и е № 1336 / 18.12.2014 г., гр. Плевен
ОТнОСнО: Предоставяне на еднократна финансова помощ на Цеца Димитрова Нешева
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
ОбщинСКи СЪвеТ – Плевен
Р е Ш и:

1. Предоставя еднократна финансова помощ от
§4214 “Помощи по решение на Общинския съвет”,
дейност “Общинска администрация” по бюджета
на Община Плевен за 2014 година, в размер на 300
(триста) лева на Цеца Димитрова Нешева.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация по предложение от Постоянната комисия по “Здравеопазване и социални дейности” с вх.№ ОбС-2037-1/16.12.2014 г.,
на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 18.12.2014 г., Протокол № 53, 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 № 1337 / 18.12.2014 г., гр. Плевен
ОТнОСнО: Допълнение на програма за развитие
на “ДКЦ ІІ – Плевен”ЕООД за 2014 г.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.17,
ал.1, т.1, т.15 и чл.24, ал.1, т.12 от Наредба № 8 за условията и реда за упражняване правата на собственик
от Община Плевен върху общинската част от капитала на търговските дружества на ОбС-Плевен
ОбщинСКи СЪвеТ – Плевен
Р е Ш и:

1. Допълва бизнес-програмата на “ДКЦ
ІІ”ЕООД, град Плевен за 2014 г., утвърдена с Решение № 988/27.03.2014 г. и изменена с Решение №
1032/24.04.2014 г. на Общински съвет – Плевен, както следва:
“Рентгенов апарат /графия и скопия/ - 1 бл. Инвестицията да бъде направена със собствени средства в
размер на 66 000 лв. без ДДС.”
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.17, ал.1, т.1, т.15
и чл.24, ал.1, т.12 от Наредба № 8 за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Плевен върху общинската част от капитала на търговските дружества на ОбС-Плевен по предложение
от Постоянната комисия по “Здравеопазване и социални дейности” с вх.№ ОбС-2068-1/16.12.2014 г., на
заседание на Общински съвет – Плевен, проведено
на 18.12.2014 г., Протокол № 53, точка 28 от дневния
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински Съвет - Плевен: Дарин ангелов

СПОРТ

Бр.12,
7 януари 2015 г.

Тихомир Иванов надскочи конкуренцията
в тазгодишния Спортист на годината
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Треньорът му Георги Гетов взе за втори път приза „Треньор на годината” на Община Плевен

Лекоатлетът от плевенския лекоатлетически клуб „Спартак” Тихомир Иванов беше избран за
„Спортист на годината на Община
Плевен”. Възпитаникът на треньора Георги Гетов стана шампион на
България за мъже в зала и на открито. Спечели Балканската титла и се
класира на 7-о място при дебюта си
на Европейско първенство по лека атлетика, провело се в Цюрих. В
швейцарския град той постигна резултат 226 см.
Тихомир е национален състезател като личният му рекорд е 228
см. За състезателя по скок височина
тази година гласуваха единодушно
На 20 октомври в плевенското
спортно училище „Г. Бенковски”
официално беше поставено началото на проекта по програма „Еразъм+” на тема: „Младите граждани на Европа – нашето бъдеще.
Пътят на знанието, израстването
и осъзнаването”. В един и същи
ден всички училища–партньори
обявиха стартирането на общия
им проект, който събра ученици и
учители от 7 партниращи си държави: Полша, България, Хърватска, Финландия, Италия, Румъния
и Турция, информира ръководителят Пепа Борисова, преподавател
в училището. Около 700 ученици на възраст между 12 и 16 години и 120 учители ще вземат участие в групови срещи. Съвместната работа ще трае 2 години, като
за този срок са предвидени разнообразни дейности, методи и средства, с които ще се осъществят целите им. Проектът ще помогне на
учениците да израснат като съзнателни жители на Европа и да намерят своето място в обществото
чрез добро образование и разнообразие от езици. Училището трябва да стане мястото, където всеки
да се чувства защитен и оценен,
където ще има какво да даде на
цялото общество. В името на тази цел ще се придобият езикови
и комуникативни умения, умения
за работа в екип, за здравословно хранене, спортна култура, отговорност и увереност, както и знания за Европа.
Директорът на плевенското
спортно училище Петър Георгиев
обяви началото на проекта. Координаторът Пепа Борисова запозна
аудиторията с иновативния подход за обучение, който включва

всички 12 членове на специална комисия, определена със Заповед на
кмета на Община Плевен и оглавявана от зам.-кмета Стефан Петков.
Тазгодишната церемония определи останалите, класирани в десетката състезатели, да бъдат подредени по азбучен ред. Те са представители на 6 вида спорт. Сред отличените през тази година са Виктория Георгиева - лека атлетика с
треньор Пенко Козарски, Гергана
Витанова – карате с треньор Русалин Русалинов, Даниел Анков - лека атлетика с треньор Никола Николов, Детелин Далаклиев – бокс с
треньор Александър Владимиров,

Еми Атанасова – борба с треньор
Светослав Атанасов, Иван Димитров - таекуон-до с треньор Даниел Цаков, Петър Петров – карате с
треньор Милена Кирниколова, Рената Петкова - лека атлетика с треньор Галя Николова и тройка жени
- акробатика - Виолета Стефанова,
Силвия Пачункова, Христина Цочева с треньор Галя Паралийска.
Освен почетната десетка, бяха
връчени и плакети в други две категории.
Призове за „Най-перспективен
млад състезател” до 14 години спечелиха Александър Стефанов - скокове на батут с треньор Тони Русев,
Мартин Симеонов – гребане с треньор Олга Ленкова и Валентин Митев – шахмат с треньор Христинка
Илиева.
Трима са отличените и в категорията „Най-перспективен млад
състезател” до 18 години. Това са
Матилда Ангелова - лека атлетика с
треньор Георги Гетов, Ивет Горанова – карате с треньор Русалин Русалинов и Марк Томов – карате с треньор Милена Кирниколова.
За втора поред година приза за
„Треньор на годината” взe Георги Гетов от клуба по лека атлетика „Спартак” – Плевен, който е национален треньор на скок височина и треньор на националния състезател Тихомир Иванов. В Плевен той работи с 5 групи – общо 50
деца, юноши и девойки младша и
старша възраст, които през 2014-та
са спечелили 4 златни, 5 сребърни
и 12 бронзови медала. Треньор е в
Спортно училище „Георги Бенковски”.

В раздел „Ученически игри” с
приз на церемонията са удостоени 8 отбора, финалисти в държавните финали за 2014 година. Отбор на годината сред тях е шахматният тим на МГ „Гео Милев”, завоювал първо място във възрастова
група 8-10 клас. Водач на групата
е учителят по физическо възпитание Всеволод Капустянов. Отборът
е шампион за пета поред година.
На второ място в игрите за ученици тази година са лекоатлетите
от СОУ „Иван Вазов” – момчета 57 клас, които имат и 3 индивидуални награди. Преподавател на децата е Васко Вълков. Второ място в
игрите тази година имат и състезателите по тенис на маса от ГПЧЕ –
юноши 8-10 клас с учител Теодора
Стефанова.
Трето място през 2014 година
завоюваха лекоатлетите от СОУ
„Пейо Яворов” – момичета 5-7
клас, които също имат 3 индивидуални награди от игрите. Техен
ръководител е учителят Мариан
Георгиев. Бронзови медали от игрите за ученици тази година спечели и отборът по шахмат от ОУ
„Йордан Йовков” – 5-7 клас, чийто ръководител е Йордан Нинов.
Останалите три тима заемат съответно шести и седмо място в
крайното класиране.
Специална награда тази година бе връчена на атлета Йордан
Богданов. Той спечели 1-во място на Европейските летни игри
за хора с интелектуални затруднения, провели се в Антверпен. В
Белгия Богданов спечели и златен
медал в четворка по боче от прове-

дените игри на Спешъл Олимпикс.
За принос към плевенския
спорт през 2014 година отличие получи директорът на Спортно училище „Георги Бенковски” - Петър
Георгиев.
Възпоменателни плакети имаше и за юбилярите тази година
– футболистите Сашо Върбанов,
който навърши 75 години, за Павел
Челестинов – 70 години, шефът на
лекоатлетическия клуб „Спартак” Димитър Паргов – 70 години и баскетболната ни легенда Цветан Антов - 50 години.

кова разказаха с вълнение и за първото посещение по проекта в Полша. То е било организирано от 17
до 21 ноември. Освен учителите
, в групата са били включени ученичките Гергана Антова и Стефани Божинова. Лилия Беркова сподели, че след радушното посрещане от домакините в гр.Гдиня, където се намира партньорското училище, е имало перфектна организация, тъй като поляците имат много голям опит при организирането
на различни проекти. Първият работен ден е бил наситен с уроци по
химия, IT-технологии, музика, полски език. Мотото на срещата – иновации в науката и техниката, е оп-

ределило и съдържанието на различните дейности – запознаване с нови технологии, посещение
в най-големия бизнес-център, в
който се срещат младите хора, обменят мисли и иновации в различни области на науката като строителство, химия, електроника, ITтехнологии и реализират проекти. Голям интерес сред учениците
е предизвикало посещението в голямата зала, в която с помощта на
най-новите технологии са представени постиженията в науката.
Там те са прекарвали с удоволствие цял ден. Интересно преживяване е било и организираното обучение на езика на домакините. По
думите на Лилия Беркова, групата
от плевенското спортно училище
се е представила добре, като е усвоила успешно общо употребявани думи и изрази.
По проекта такова обучение
ще бъде организирано и при посещението на партньорите от 22
до 28 март 2015 г. в Плевен. Те ще
имат възможност да се запознаят
и да говорят български език. А ръководителят на проекта Пепа Борисова добави, че комуникацията между партньорите по проекта се осъществява на английски
език, което помага на учениците да го усъвършенстват и им дава самочувствие при използването му. Лилия Беркова разказа още,
че през март в Плевен ще бъде организирана втората работна среща
по проекта, която ще премине под
мотото „Европейските измерения
на спорта”. В програмата са включени организация на спортната
подготовка, посещения на тренировки, запознаване с успехите на
плевенското спортно училище.

”Young itizens of Europe - our
future. The path of knowing,
growing and understanding ”

електронното обучение от разстояние. По този начин ще се използват
материали онлайн за обменяне на
информация и знания между срещите. Така ще се оформя креативността на учениците, тяхната предприемчивост и начин на мислене.
Друг вид обучение е това чрез директно участие на децата в различни събития, като по този начин те
ще могат да развият когнитивните
си умения. Трета част от иновативния подход са обучителните виртуални обиколки, които ще се използват по време на IT-уроците в различните държави. Най-използвани
ще бъдат мултимедийните презентации при подготовката за и по вре-

ме на срещите. Интерес предизвика и филмът за спортното училище,
с който то се представя пред новите
си приятели.
След официалната церемония
беше открит кът на проекта, където бяха разположени националните знамена на партньорите и снимки на училищата. На картата на Европа деца от седми клас поставиха малки знаменца на местата на
градовете, които щe бъдат посещавани във връзка с различните дейности по проекта. Чрез мултимедийна презентация бяха представени партньорите. Преподавателите от спортното училище Пепа Борисова, Лилия Беркова и Рени Въл-
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Отличиха победителите в петия национален
конкурс на името на Петър Ковачев
На церемония в Арт център
Плевен, предшествана от литературно четене на творби на именития плевенски поет и писател Петър Ковачев, бяха обявени наградените в петото издание на едноименния национален конкурс. Журито, председателствано от проф.
дфн Светлозар Игов, определи победителите в различните категории сред 61 участници.
Първа награда за поезия тази
година не се присъжда, втората награда получи Роза Коцева от Бургас за „Казано на вятъра”, а трета Мариана Дафчева /Асеновград/ за
стиховете „На П. Ковачев”.
В категорията „Проза” наградата получи Кръстьо Раленков от
София за произведението си „Калъч”, а в категория „Драма” - Оля
Стоянова /София/, участваща със
„Свободна позиция”.
Първа награда не се присъжда

Есе
Като народ имаме древна история и сме измислили много неща - от
кльомбата и компютъра до киселото мляко и „българския чадър”. С някои от нещата се гордеем, най-вече
с тия, които светът преди нас е оценил, а с други - по-малко, примерно хич
– не докато не ги забележат по големия свят. Не сме като някои комшии
по географско и историческо съседство, които са измислили, създали, родили всичко по-сносно в световната
цивилизация: от Александър Македонски до наденицата - „да умреш за нея”.
Не, ние сме древни в произхода и още
по-древни в скромността си. Последните, дето не са били унизено срамливи, май са хан Аспарух и хан Крум, но
оттогава нацията генно се е модифицирала и хибридно е с манталитета на
улично пале, което много иска да стане нечий домашен любимец, поради което усърдно ма`а с опашка на всекиго. Ние държим патента за най-върлия
съществуващ национален нихилизъм,
скромно практикуван като убийствения в себеомразата си антидевиз „Абе,
българска работа!” и като отстояваното ни с много усърдие ниско национално самочувствие, чиято единствена амбиция е да заема челните позиции
в класациите за: най-беден народ в Европа, най-много векове в робство, найосвобождаван народ, най-депресирана
нация, най-… каквото негативно се сетите. Още от Байганьовото излагане
на Чикагското изложение (имаме и поранни излагвации, от времето на палеолита, но за тях не са запазени писмени
свидетелства), та още от Всемирното изложение, плюс десет-петнадесет
века преди него и още няколко след, ние
все се тупаме не по гърдите, а по раните. Пък гърдите ни космати. А краката ни – отдавна немити. Ризите все кирливи. В гардеробите –скелети.
Мине не мине (изборно) време или когато сеирът го позакъса откъм зрителски интерес и аудиторията пренасочи рейтинговото си внимание към
празните (си) портфейли, вадим скелетите и кирливите ризи и се опияняваме от смръднята на клоака, която се
носи над нашата мила родна страна
наместо миризмата на гюлово масло, спряно от производство поради:
реституция на гюлови градини, фалит
на розоварните, неусвоени еврофондове, съдебни дела на настоящите управляващи срещу бившите и на бившите срещу настоящите, корупционни
скандали или такива с кодово име „Калинка” (изберете измежду посочените

ха Албена Тодорова - Радионова /
Русе/ за „Ефектът на баничката” и
плевенчанката Екатерина Георги-

ева - Панова за „Празни мисли на
един празен магистрат”.
Проф. дфн Светлозар Игов

припомни, че за Петър Ковачев
интелектуалци като Богомил Райнов и Светлин Русев са били готови да отворят царските двери за
влизане в литературата. „Но самият Петьо знаеше, че в литературата не се влиза по царски пътища
и с превозни средства, а с взлом.
Той се уедини в своя Плевен, където много добре знаеше какви истински огорчения го очакват, които го и сполетяха. Именно
те калиха неговия талант. Не бих
казал, че си е отишъл нереализиран, защото малкото разкази и новели, които написа, са блестяща
българска проза - наистина на световно равнище. По-скоро бих го
сравнил не с Умберто Еко, който е
професор, а с автора на „Великия
Гетсби” или със Селинджър, които в онези години обновяваха световната проза”, каза проф. Игов.
На церемонията присъства синът на Петър Ковачев - Роберт, и
внуците на писателя.
Инициативата се организира
под патронажа на кмета на Община
Плевен проф. д-р Димитър Стойков.

Ефектът на баничката

правителствена криза, избори, поскъпва токът и баничките, безработица, дори закриват баничарницата … И
тъй нататък. Макар и доста изкрейзил, подобен сценарий не е невъзможен, дори изглежда някак преживявано
познат. Един определено лош начин да
разберем Ефекта на пеперудата.
Ние, българите, имаме националния
недостатък да се спъваме многократно в един и същ камък. Забравяме историята си и я повтаряме, пак я забравяме и пак я повтаряме. От време на време само менкаме пионките по шахматната дъска на българската политика.
Построим по пет апартамента и по
три холдинга на едните, изучим децата им в чужбина, устроим ги там, после другите - да уважим и тях за един
мандат, и техните деца да изучим;
сетне - пак първите, сменили си любовниците, трябва и новите да уредим в министерства и комисии.
Така на пеперудите ние не им търсим ефекта, ние пеперудите си ги …
пеперудим. Кой казва, че нов бардак
със стари „труженички” не ставал?
Ние, в родината на Хаоса, вечно строим живота нов с (или без) другаря Димитров (оня, от бодряшката соцагитка), но винаги със стария материал. Затова пътищата ни изкарват
има - няма месец от ремонт до ремонт, правителствата - колкото пътищата, но пък Мавзолеят на другаря Димитров не можа и с взривове да
падне. Като вечната ни носталгия по
миналото. Няма значение по кое минало, всяко българско минало неизменно е по-добро, или поне така изглежда на хората, от настоящето, от което и да е настояще. Не защото миналото, което и да е българско минало, е било добро, просто българското
настояще винаги е кофти. Ние сме си
ние и пренасяме през времето и пространството себе си. Единственото, което не успяваме да пренесем, е
разбирането, че сами си причиняваме
всичко, че повтарянето на една и съща грешка не я превръща в национално
достойнство, че когато на един не му
пука за България, това е заразно, а когато на всички започне да не им пука,
е като водородна бомба. Че когато си
ситуиран в тясното пространство
на някакви си 111 000 квадратни километра и един се надриска, отвън всички сърдим. Надеждите на всяко поредно правителство да реши проблема,
като ни изтреби до крак чрез реформи в здравеопазването, а каквото остане – да изгони с образователни, пенсионни, социални реформи или с цените на тока, парното и храната, засега не дават удовлетворителни резултати. Значителен напредък – да, но за

окончателна победа над народонаселението все още е рано да се говори.
Разбира се, опитите в тая посока
продължават.
Като народ не сме твърде набожни. Тъй де, родили сме богомилите, гледаме и на Бога свещици да палнем, ама
нали и те поскъпнаха, пък криза е и бедни сме, та не прекаляваме с прекадяването, да не опушим дявола, зер чие е
царството небесно е ясно, ама въпросът за земното още е спорен, още, дето се вика, не са приключили реституционните процеси, пък и досиета има
още недопрочетени, па и, мине не мине, избори … Но дори и ние богобоязливо вдигаме уплашен взор от сполитащия ни воден потоп, гледаме небето и
се питаме водата да ни пречисти, или
да ни удави ни е пратена. Бедствието
и бедата ни правят по-задружни, изваждат на повърхността ни доброто,
състрадателното и чистото у нас и
ни залъгват, че Бог и опрощението са
ни … на един есемес разстояние. От
друга страна, показват колко изоставени сами на себе си сме: когато държавата не може, не иска или я няма никаква, а Бог не може, не иска или го няма никакъв, остават мобилните оператори и лев и двайсет с ДДС.
Пороят е урок. Кризата е урок.
Правителствата ни – и те са ни за
урок. Но ние, като слаб ученик, уроци не учим. Всеки път се опитваме да
спасим момента. Ако може, да ни се
размине „изпитването”. Да препишем
домашното. Друг да ни е виновен или
някой да ни подскаже. Да ни опростят
двойката. В краен случай - да не я вписват в бележника или поне да не казват
на Европа.
Урокът, който все пропускаме да
научим, е за Ефекта на пеперудата.
Ние сме изборите, които сме направили и които правим в момента. И сме
взаимосвързани: „всички ние сме съседи, баджанаци и брат`чеди”. Само че,
дето викаше Хашек, не излизат нощем
джуджета да ни пикаят в млякото, ние
сами вършим тая работа. Даже и денем. Всеки от нас е на ръка разстояние от другия - и много повече! - като
удавници сме вкопчени един в друг. И
ако вместо да се натискаме един друг,
та всички да се удавим, започнем да
се мъчим всички да се спасим …, дори България ще стане хубаво място за
живеене. Нищо че е населена основно с
българи и всичко постоянно се променя. Тук само баничката изглежда вечна.
Макар и с влошено качество. Но всички я обичаме.
Крехкото равновесие на българския свят се крепи на… баничката.
Албена Тодорова - Радионова
Русе

и в обявената за първи път категория „Журналистика/есеистика”.
Две равностойни награди получи-

или добавете свои, все ще са верни).
Някой страничен наблюдател с
крехка жизнеустойчивост и чисто
академични познания върху Теория на
хаоса би обобщил, че това, нашето,
е хаос. Моля, моля, макар хаосът да
е естественото ни национално състояние и да оставяме впечатление,
че ние сме причинили Хаоса като цяло, със споменатата теория ние нямаме нищо общо. Може да е страничен ефект от постоянното пребиваване в хаос или генетична мутация, но
българинът не доземва много от философски прозрения, особено от такива, които му казват, че сам си е виновен за всичко. Системата на българското мислене не работи така. Българинът обича ДРУГ ДА ГО (пак изберете измежду посочените): освобождава (многократно), за да го пороби (задълго); управлява, задължително некадърно (даже, ако трябва, си внася некадърници от странство); поучава,
ограничава, санкционира от чужбина
- нашенецът си мре да му кажат едно неофициално Congratulations!, Очень
харашо! или Askolsun!, а официално да
го включат в някой критичен доклад,
защото и двете му дават усещането, че е забелязан (ако не значим), че
го има на световната карта.
Не е белег на най-високо IQ това,
сам да не се харесваш и цениш, да се
етикетираш като най-ниско качество
с неизличимата като дамга категория „Българска работа!”, да не можеш
да изчегърташ от семейната снимка и от манталитета си Бай Ганя, да
виждаш децата и внуците си само по
скайп и това да е хубаво, защото означава, че живеят нормално в някоя
нормална държава, и да не съзнаваш,
че цялата тая работа е като да, простете за сравнението, да правиш секс
сам със себе си, че и да викаш: „То аз не
исках, ама… ”.
Но на българина е безсмислено да му
обясняваш кой е и защо такъв е или дълбокомислени неща като например Ефекта на пеперудата: ако пеперуда размаха
крила в Пекин, това може да предизвика ураган в другия край на света, примерно в Ню Йорк. Преведено: всичко е
свързано и всички сме взаимосвързани. Дреме му на нашенеца за Пекин и
Ню Йорк. Дето се вика, така им се пада. Я да дойдат в България, да видят хубаво ли е, живее ли се. То от нас и бежанците бягат. Ако имаше как - и ние да
сме се изнесли. В смисъл - и малкото,
дето сме останали. Ама няма как. Хартисали сме тук „кат шъпа спартанци”

с примиреното отчаяние на осъдени да
бъдат обесени, които имат само един
въпрос: „Ние ли да си носим въжето,
или ще ни ги раздават служебно?”
Българинът пеперуди и всякакви
пеперудени ефекти не кльопа. На него
трябва да му се дават по-приземени
примери, по-възможност - нещо, свързано с ядене или с бой. От това нашенецът разбира. Затова Ефектът на пеперудата на български е … Ефектът на
баничката. Ей тъй, нагледно, просто,
като мръсен виц, и става за ядене.
Може и още по-нагледно. На един,
на някого си, му е криво сутринта. Може да е гледал телевизия вечерта, може да се е погледнал сутринта в огледалото, да се е усетил, че е … себе
си, тук и сега, и е понесъл цялата отчаяна безизходица на битието си към
близката баничарница. По принцип българинът още от възрожденско време
не си пада по поздравяването, особено на непознати, хеле пък, като му е
криво, та и сега човекът нито поздравява баничарката, нито й благодари за
мазничкото, нито й пожелава денят й
да е хубав. Откъде накъде - на него да
му е гадно, а на друг - хубаво. На жената, също страдаща от екзистенциалната криза да е себе си, тук и сега, й
става криво: все пак, станала е в три
да замеси закуските, да ги опече; опитва се да мисли за себе си не като
за мизерно наета работна сила, а като за човек, който храни другите (не
може да е жалък животът на човек,
който прави хляб, нали така?!). Докривява й на жената, гнило и горчиво й
става от хорската неблагодарност и
всеобщата скапаност и си го изкарва
(почти неволно) на следващия клиент.
Той пък – шофьор на автобус. Изнервен по рождение и без всякаква екзистенциалност. Рискованото изпреварване е начинът му да възстанови поне
в собственото си усещане вселенската справедливост. За статистиката
- двадесет жертви. Сред тях, да речем, децата на онзи, който сутринта
не е поздравил баничарката. И годеницата на млад мъж, отишъл на другия
край на света, примерно в Ню Йорк, да
изкара някой долар. Като научава трагичната вест, губи контрол и колата
с газови бутилки (или, ако искате – самолетът) се удря във важна правителствена сграда. И отиде: български
чадър, папата, трупът на Чарли Чаплин, кой изплюска английските лебеди и хакна сметките на милите американски бабета, Шенген и ще видите
България в Европа през крив макарон,

КУЛТУРА
Есе
Аз съм обикновен български магистрат. Вече 20 години. Видяла съм
доста в съдебните зали. Чула съм какво ли не. Прочела съм чудеса между кориците на делата. Нищо не може да ме
изненада. Или почти нищо. Не ме изненада и правната комисия на българския парламент. Още повече че съм
съгласна с нейния призив съдебната
власт да поеме солидарно тежестите на кризата заедно с всички други
в държавата.
Служебният ми телефон може да
ме свърже само с телефон в същия
град. Заради икономии. Правна литература, закони, коментари, монографии… Ако не си купиш сам, няма кой
да ти купи. О, излъгах. Добре, че преди
няколко години приеха нов ГПК, та служебно ни снабдиха с него, че и с един
коментар за разкош.
Години наред се качвах и слизах по
разпаднали се и натрошени стълби на
входа на съдебната палата като след

Разказ
Скандалът току-що е приключил.
Казано, извикано, изкрещяно е всичко най-лично и отвратително, което
двама, които са се обичали, могат да
си кажат.
Детето ги наблюдава, свито в
единия край на леглото.
Тегава тишина сега се наслоява като бавен, отровен дим.
Той знае, че трябва да си отиде и
го е заявил. Тя иска свободата си, а
той ревнува. Ревността му има своите основания в честите й закъснения през последния месец, в увъртанията и отклоняването на въпросите му, в дистанцията, на която тя го
държи. Най-накрая, вчера вечерта той
я видя прегърната с друг мъж в една
кола зад ъгъла на блока, паркирана така, че да няма видимост от балконите. Ала той се прибираше точно от
там и я видя.
Двамата живеят заедно от доста време, но нямат брак. Срещнали са
се в труден и за двамата момент и
са минавали, подкрепяйки се, през добри и лоши събития. Детето не е негово и всъщност взаимно не се харесват особено. Той е вглъбен, затворен
човек, а малкият е буен, жив, пакостлив, което често го дразни. Понякога, в пристъп на строгост, той го пошляпва зад врата. Не че има някакъв
ефект…
Телефонът й звъни. Тя отива в кухнята и говори кратко. Когато се връща, очите й блестят. Облича се трескаво, гримира се бързо, но грижливо и
хлапва външната врата, без да каже
дума. Дори винаги любопитното момче този път не я пита къде отива.
Той се разкъсва между примитивното желание да я настигне до асансьора и да я удари и цивилизования опит да запази самообладание. Установява, че културният пласт е отчайващо тънък и си го налага с усилие на волята. Всички теоретични постановки
от типа: „Ако обичате човека до себе си, радвайте се, когато е щастлив,
дори и без вас”, сега му звучат кухо и
неубедително. Струва му се, че човеч-
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Празни мисли на един празен магистрат
бомбардировки. От няколко дни ремонтът е факт. Настилките във фоайетата и по стълбите са захабени, но
няма пари да се изчистят. А това е
съд, а не бунище. И трябва да вдъхва
респект.
При всеки определен хонорар за някое вещо лице от бюджета на съда очаквам смразяваща реакция на счетоводителката и се чувствам като крадец. А законът го изисква от мен. Аз
съм магистрат. А не счетоводител.
Трудно ВСС разрешава назначаване на
служители на свободни длъжности. Защото няма средства. Аз пиша много
бързо. Още от времето, когато си пишехме решенията на пишещи машини. Всъщност още в гимназията взех
категория по машинопис. Все по-често си мисля, че мога едновременно да
правораздавам , и да пиша протокола.
Така и така съм в залата, освен да говоря, мога и да пиша.
Сградата се пука по шевовете и се

преграждат фоайетата, за да се направят помещения. За канцеларските материали, тоалетната хартия и други
просто не си заслужава да се говори.
От години не ми е увеличавана заплатата и не съм получавала бонуси. Както се оказва, на доста места това се
е случвало и се случва и сега. Но всички
се занимават с моите евентуални бонуси. И незаслужени, пак според всички.
Аз съм обикновен човек. По съвместителство – магистрат. Имам
два кредита, двама студенти в български университети, няколко болежки, един апартамент, една кола, нямам дори айфон, но и мен ме спохождат ежедневни грижи за куп неща. Но
винаги съм била на мнението, че има
и по-страшно.
Законодателят ми е забранил да
правя каквото и да било освен да си
гледам делата и да си пиша решенията. И така е редно. Изпълнявам отговорна държавна функция и не изпит-

вам угризения, че не получавам минимална работна заплата. Защото получавам само заплатата си. Защото така е редно. Но по тази причина
държавата има редица задължения. И
трябва да ги изпълнява.
Аз изпълнявам моите. От години преживявам всякакви съдебни реформи, нямам забавени преписки, статистическите ми показатели са отлични, честно и почтено разглеждам
делата си по закон и вътрешно убеждение. Отговарям за това. И уча децата си, че в този живот човек живее
за едната чест. Нищо, че се чувствам
като изчезващ вид.
В замяна получавам единствено
последователно и непрестанно утвърждаване на обществено любимата теза за липса на правосъдие и гнилост на съдебната система. От всички. Независимо кой, колко и от какво
разбира. Това стана като темата за
мира по света в конкурсите за „Мис”.

На мен обаче не ми хрумва да откажа
на някого освобождаване от държавна такса, щом законът го позволява,
защото трябва да мисля и да осигуря собствените приходи на системата. Но пък май ми хрумва да дам акъл
как и от какво да икономисват в парламента, а имам мно-о-ого идеи. Защото всички солидарно трябва да поемем тежестите на кризата. Те го казаха и аз съм съгласна.
Знам, че и на други им е трудно. На
много им е страшно трудно. Основната им мисъл е за прехраната и покрива над главата. Шапка им свалям за издръжливостта. Но аз поемах, поемам
и ще поемам солидарно тежестите на
кризата. И през цялото време си вършех, върша и ще върша пак честно и
почтено работата си. И заслужавам
уважение. И има още доста колеги като мен. И е крайно време това да се
осъзнае. В замяна обещавам да уважавам всеки, който честно и почтено си
върши работата. Защото само тогава тази държава ще върви напред.
Екатерина Георгиева – Панова
Плевен

калъ ч

ва беше един вироглав респект, нехарактерен при истинско бащинство. С
майката близостта бе очевидна, но
респект нямаше. Тя го оставяше да
вилнее, без да му прави забележки, погълната от поредния разговор, а после
плащаше онова, което детето бе счупило, избъбряйки някакви неискрени извинения.
Понякога сервитьорката се чудеше какво свързва тези двамата. Впрочем те от доста време не бяха идвали
заедно. А сега дори детето беше някак необикновено кротко. „Става нещо с тия хора”, мисли сервитьорката
и надава ухо, за да чуе какво си говорят двамата …
-Какво ще правим после? – пита
момчето.
-Ще напазаруваме, ще си приготвим вечеря… Искаш ли? – отвръща
мъжът след кратко мълчание, през което гаси прекалено дълго цигарата си.
-И ще играем „Не се сърди, човече”!
Искаш ли? – пита на свой ред момчето.
-Може…
-Мама е страхливка! – казва внезапно детето. – Винаги, когато пресичам, се страхува, че ще ме блъсне кола.
-Тя ти е майка – казва самотният
тъжен мъж. – Обича те и се притеснява за теб.
Един ден, когато станеш баща, и
ти ще се страхуваш за детето си.
-Аз ще го защитавам! – казва
момчето.
Известно време двамата мълчат.
-Не искам да си ходиш! – казва детето.
-Налага се – отвръща мъжът. –
Понякога това е единственото възможно решение.
-Аз не харесвам чичо Николай! –
казва детето. – И ще ми е мъчно за
теб! – добавя неочаквано то и сякаш
го погалва право по нараненото сърце.
Той посяга внезапно и разрошва косата му.
Плащат сметката и си тръгват.
„С тъга можеш да спечелиш една
жена – мисли сервитьорката. – Но не
можеш да я задържиш…”
Тя не подозира, че преди няколко
дни, мъжът бе записал почти същата

мисъл в тефтера си.
Детето му помага да измият съдовете в препълнената мивка, да
сготвят и да подредят масата. Така
ги заварва майката, когато се прибира, надвесили глави, да играят „Не се
сърди, човече”.
-Виждам, че добре се справяте без
мен! – казва тя едновременно сговорчиво и предизвикателно.
-Учим се как да живеем добре без
жени – отвръща мъжът.

-И да се обичаме един друг, защото и двамата имаме нужда от обич!
–обажда се дръзко и някак възрастно
детето. – Хайде, трябва ти петица и
ще ме биеш! – обръща се то към мъжа и сякаш цялото му същество иска
той да изкара тази петица.
Мъжът хвърля. Зарчето се търкулва, спира се в стената на кутията
и застава на калъч.
Кръстьо Рангелов
София

ността е само мигновен проблясък
във всепоглъщащия мрак на скотщината. Надниква в себе си от неподозиран ъгъл и това, което вижда, го кара
да се изсмее горчиво и окончателно да
загуби вяра в, и без това, не особено
смисленото съществуване. Ироничното е, че през всичките години, прекарани заедно, тъкмо тя бе ревнивата
– с една понякога абсурдна и болезнена ревност. В такива моменти, той
се опитваше да разсее страховете й
с шеги, прегръдки и целувки. Ревността му се струваше смешна на фона на това, че с всяка изминала година
се бе влюбвал все повече в тази жена,
трогнат едновременно от нейната
всеотдайност и от прозрението, че с
нея той някак е себе си – завършен, цялостен, успокоен. А ето, само за месец, тя се бе превърнала в коренно различен, непознат и враждебен човек.
Срещна стреснатия поглед на детето и се измъква от мислите си.
-Хей! – смига му той невесело. –
Искаш ли да отидем до кафенето? Ще
пием сок и ще ядем пуканки…
Сервитьорката скучае. Няма клиенти, с изключение на самотния тъжен мъж и момчето. „Самотният тъжен мъж в кафенето”, така го нарече
тя в себе си, още в деня, когато той,
жената и детето влязоха за пръв път.
После разбра, че са се нанесли в един
от съседните блокове. Жената говореше много, непрекъснато обясняваше или разказваше нещо, а мъжът я
слушаше мълчаливо – кога с интерес,
кога с един странен, отнесен поглед.
Понякога той идваше сам, пиеше кафето си и си записваше нещо в един
тефтер, с все същия отнесен поглед.
От него просто лъхаше на някаква неопределима тъга.
Понякога жената идваше само с
детето. Сприятели се бързо с редовните посетители и, обратно на неконтактността на мъжа, споделяше с
тях всичко, което й хрумнеше.
Детето беше немирно, чаровно и
… досадно. Несъмнено не беше негово. То имаше респект от мъжа, но то-

Издава ОП ”Общински медиен център”

Стихотворения
Казано на вятъра ***
Вятър донася
лош превод
на разговор:
- Трите костенурки,
обърнати по гръб,
дали ще удържат земята?
- Добрата новина - така нелепа,
ужасът - така обикновен…
- И как без име съм живяла
досега? И как с това да остарея?
Разпада се реалността. Подреждам
неправилните парченца,
докато
вятърът
(в отсъствието си
по-цялостен, категоричен, смислен)
намира своя силует
в тръстиките.
Нито форма,
ни дух,
нито дума,
ни щрих…
неназовимото днес,
името си
ще открие утре.
Отвъд забравата
тъга като вятър
се спуска.
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Роза Боянова Коцева
Бургас

На П. Ковачев

На гроба ти едреят
незабравки.
Луната слиза в синьото
на пръсти.
Нашушнат шепот
плахо срича вятър.
И само некролог за вечност
кръстът е.
На гроба ти
покоят е в зелено.
Предпролетно
щурец опъва струни разлива
нелогично нежни гами
във ехо на класическа китара.
И после
тихо ляга по платното
рапсодия за влюбени калинки.
Пониква нежност в спомени
след длани.
Разсънен от очакване
пейзажът е.
Небесни незабравки
обич сричат
оттатък сивото
в крило но ангел,
където
некролог е само кръстът.
А ти…
стихотворение навярно си!
Мариана Дафчева
Асеновград

ИЗКУСТВО
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Северняшкият ансамбъл
отбеляза 55-годишен юбилей
Над 6 000 концерта и спектакли, записи в националните радио и телевизия
и в звукозаписни студиа у нас и по света в творческата му биография

С голям концерт Северняшкият ансамбъл за народни песни
и танци „Иван Вълев” отбеляза
своя 55-годишен юбилей. Проявата бе кулминация на програмата, с която беше отбелязан Денят на признателност на
гражданите на Плевен към загиналите за неговото Освобождение и 137-годишнината от Плевенската епопея – 10 декември.
Юбилейният концерт носеше
името „Духът на Мизия”, а то
не е избрано случайно. „Всеки
един от изпълнителите в ансамбъла носи духа на Мизия. Той е
генетично свързан с него, с бита
и културата на северняците, на
нашите изпълнители”, обясни
директорът на Северняшкия ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев” – доц. Георги
Хинов.
Концертът-спектакъл „Духът
на Мизия” представи утвърдени творби от репертоара на ансамбъла, но и напълно нови неща. Режисьор и хореограф-постановчик беше доц. Георги Хинов. Сред изпълненията бяха
„Полъх от Мизия”, „Северняшко настроение”, няколко народни песни, „Песни и танци от поречието на река Вит”, „Квартет
за гъдулки” от Генчо Генчев, емблематичната за академик Николай Кауфман акапелна песен
„Болна ми лежи” и на Иван Вълев – „Тъкала ли си, момина мале” и още други произведения.
Програмата бе разнообразна и
синкретично свързваща в себе
си различните северняшки мелодии и ритми.
„Искам да подчертая, че този спектакъл стана възможен
с изключителното съдействие
на ръководството на Община
Плевен и лично на проф. д-р
Димитър Стойков. Благодарение на доброто отношение към
ансамбъла, през тази година ние
получихме множество престижни награди – плакет на Народ-

ното събрание и на президента
на Република България, „Златен
век” на Министерството на културата, три златни и три сребърни лири, златна значка на Съюза
на музикалните и танцови дейци
и най-голямото отличие – „Кристално огърлие” на Съюза на музикалните и танцови дейци”, допълни доц. Хинов. Тези отличия
бяха връчени в края на големия
концерт, посветен на 55-годишния юбилей на ансамбъла.
Северняшкият
ансамбъл
е създаден през 1959 година
от Стоян Свиларов, Йото Йотов, Матей Петков и Иван Вълев. Първи негови хореографи
са Иван Иванов - Манги и Цвятко Василев, а корепетитори –
Денчо Василев и Ангел Шопов.
Плодородната и богата на фолклор Дунавска равнина се оказва благодатна почва и за развитието на ансамбъла. Концертните програми на състава през

първите години на неговото съществуване са базирани на основата на задълбоченото изучаване и творческо обогатяване
на песенния и танцов материал.
Той представя най- характерното за фолклорната област. С годините програмите на Северняшкия ансамбъл започват да
се изграждат като спектакли,
в които е заложен синтез между песен и танц. Така се създават преливащи се музикално –
хореографски картини, подчинени на обща сюжетна и драматургична идея.
Хорът е не само пеещ и пресъздаващ по блестящ начин акапелни песни от известни наши композитори и класици във
фолклорния жанр като маестро
Иван Вълев и академик Николай Кауфман, но и танцуващ в
масовите композиции. Това му
действие допълнително привлича вниманието на публиката и

специалистите. От своя страна
оркестърът звучи еднакво въздействащо и в съпровод, и като интерпретатор на инструментални произведения.
С годините в Северняшкия
ансамбъл са работили много
хореографи. На техния труд се
дължи и успехът на танцьорите. Хореографските композиции
представят и на моменти подчертават виртуозното майсторство на изпълнителите. Те пресъздават и усета на хореографите към автентичността на народните танци. За фолклорната достоверност на концертните изпълнения и създаване на неповторима атмосфера много допринасят и красивите и богати на
багри костюми, характерни не
само за северняшкия край.
Многолика е дейността на
Северняшкия ансамбъл, който от 2011 година носи името на своя основател и диригент в продължение на 31 години – Иван Вълев. В своята повече от половинвековна дейност в
творческата му биография остават огромен брой участия,
концерти и спектакли, записи в националните радио и телевизия, в звукозаписни студиа у нас и
по света. През 2004та година по повод
своята
45-годишнина, Северняшкият ансамбъл реализира
премиерния
спектакъл „Кристален извор”. За своята 50-годишнина
ансамбълът получи
плакет и грамота на
Министерството на
културата, почетен

диплом и почетния знак на Община Плевен. От Европейския
форум на експертите и академията за международно признати
лидери в науката и културата, на
Северняшкия ансамбъл е присъдена „Златна карта” за значим принос в развитието на европейската култура. Наградата е
обществено признание за престижното място на институцията
в културната карта на Европа и
в съхраняването на европейските културни ценности.
За изминалите 55 години ансамбълът изнася над 6
000 концерта, а публиката му
е многомилионна. Със своето
майсторство музикантите, певците и танцьорите печелят сърцата на публика от редица страни по света, сред които Франция, Русия, Германия, Швейцария, Гърция, Испания, Канада,
САЩ и дори на Канарските острови, Финландия и други страни. Изпълнения на Северняшкия ансамбъл са част от златния
ни музикален фонд.

