
За над 7,5 милиона лева 
е разчетена инвестиционна-
та програма на Община Пле-
вен за 2015 год., обяви кметът 
проф. д-р Димитър Стойков. 
От тях 1 033 424 лева е сума-
та от преходния остатък от це-

ОснОвен изтОчник на мащабни 
инвестиции в Община Плевен 
Остава реализацията на ПрОекти 
с еврОПейскО финансиране Врати отваря първата но-

воизградена за последните 
над двадесет години сграда 
на целодневна детска гра-
дина в централната град-
ска част на Плевен. Прага на 
„Приказен свят”, както на-
именува Общинският съвет 
филиала на ЦДГ „Щастливо 
детство”, прекрачва първа-
та група от 25 малчугани. Те 
напускат помещенията в жи-
лищен блок, където досе-
га се помещаваше част от 
„Щастливо детство”, за да 
имат тук нов просторен, мо-
дерен и уютен дом.

Всички можем да се поз-
дравим с поредното изпъл-
нено обещание в името на 
Плевен и неговите гражда-
ни, което е и поредна крачка 
в превръщането на града ни 
в по-добро място за живее-
не с всички необходими ус-
ловия  младите хора и техни-
те семейства да остават тук.

Новото детско заве-
дение има издадено 
Удостоверение за въвеж-
дане  в експлоатация от 
16.01.2015 г. 

Сградата е на два етажа 
със сутерен и е напълно обо-
рудвана с детски легла със 
спални комплекти, мебели 
в игралните зали, кухненски 
прибори и съдове, обзаве-
дени кухненски блок, перал-
но и гладачно помещения. 
В центъра на зданието има  
физкултурно-музикален са-
лон, предвиден е и лекар-
ски кабинет с изолационна. 
Осигурена е достъпна среда  
с построена рампа с наклон 
5 %, пътнически асансьор 
осигурява придвижване до 
всички нива. В двора са ситу-
ирани детски площадки, пи-
тейни фонтанки и зона за об-
служване.

Скоро ще бъдат сформи-
рани и останалите три групи 
с общо 75 деца, които ще по-
сещават „Приказен свят”.
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ПРОФЕСИОНАЛНО
ПОЧИСТВАНЕ

Магазини за парфюмерия и козметика
Перилни, почистващи препарати

Уреди и консумативи

за идома офиса

ЕДИНСТВЕНО В ГРАДА
АНТИБАКТЕРИАЛНО ПОЧИСТВАНЕ

на ул. ”Александър Стамболийски” 1
и бул. ”Русе” 35, тел.: 0878 991 801

левата субсидия за капитало-
ви разходи за 2014 година. Це-
левата субсидия за капиталови 
разходи от държавния бюджет 
за 2015 година е в размер на 
1 162 700 лева, разпределени 
за капиталови разходи без об-

щинска пътна мрежа и капита-
лови разходи за изграждане и 
основен ремонт на общинската 
пътна мрежа. 

3 272 300 лева е сумата за ка-
питалови разходи, финансира-
ни с приходи от постъпления от 

продажба на общински нефи-
нансови активи. Общо 1 871 967 
лева са предвидени за капитало-
ви разходи, финансирани с дру-
ги приходи, в т.ч. и преходни ос-
татъци.

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛЕВЕН
КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2015

ПРЕДВАРИТЕЛНИ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ

Предварителни
изпити

Специалности Предварителни
изпитни дати

БИОЛОГИЯ
Тест

04.04.2015 г.

БИОЛОГИЯ 05.04.2015 г.

ХИМИЯ 18.04.2015 г.

изпит

изпит

за специалностите на факултетите
„Здравни грижи”, „Обществено здраве”
и Медицинския колеж

за специалност „Медицина”

обявява повече места за
и

РЕХАБИЛИТАТОРИ
ПОМОЩНИК ФАРМАЦЕВТИ СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ

,

-

за новата учебна 2015/2016 година

организира висшето училище през м април
за специалност Медицина и за бакалавърските програми

.
„ ” :

Кандидатите участват в класирането с по-високата оценка
от двете изпитни сесии – предварителна и редовна.

„Учебен отдел”, тел: 064 / 884 130 и на сайта на МУ-ПлевенЗА ИНФОРМАЦИЯ: www.mu-pleven.bg

Медицински университет - Плевен Ви кани на Деня на кандидат-студента на 19 март 2015 г.!
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Всички многофамилни жилищни сгра-
ди, строени по индустриален способ:

�� ЕПЖС (едропанелно жилищно строи-
телство); 
�� ППП (пакетно повдигани плочи); 
�� ЕПК (едроплощен кофраж).

Минимален брой на апартаментите в 
сградата - 36 самостоятелни обекти с 
жилищно предназначение.

Обхват - всички 264 общини.

Стъпка 1
Етажната собственост регистрира Сдру-
жение на собствениците по реда на За-
кона за управление на етажната соб-
ственост (по образец) в съответната об-
щина/район и  регистър БУЛСТАТ.
Важно! За целите на програмата е не-

обходимо да се регистрира ЕДНО Сдру-
жение на собствениците за цялата сгра-
да, независимо от броя на входове-
те в нея. Избраният Управителен съвет 
действа от името на всички собствени-
ци в сградата.

Стъпка 2
Вземане на решение за обновяване на 
сградата (с минимум 67% собственост на 
идеални части от общите части в сгра-
дата). Даване на съгласие от името на 
всички собственици съответната общ-
гина да реализира всички дейности по 
сградата (по образец).
Важно! На етап изпълнение на дей-

ностите по сградата, следва да се оси-
гури достъп до всички самостоятелни 
обекти в нея.

НацИОНалНа прОграма За 
енергийна ефективност 

На мНОгОфамИлНИ жИлИщНИ СграДИ

100% безвъзмездна финансова помощ за допустимите сгради

Стъпка 3
Сдружението на собствениците подава 
заявление за кандидатстване (по обра-
зец) пред общината/района по местона-
хождение на сградата.
Стъпка 4
Общината осъществява прием на доку-
менти за кандидатстване, оценка, одо-
брение/отхвърляне.
Стъпка 5
При одобрение на сградата се сключ-
ва споразумение (по образец) между об-
щината, Сдружението на собствениците, 
Българската банка за развитие и пред-
ставител на държавата (областен упра-
вител).

Общината отговаря за избора на изпъл-
нители по реда на Закона за обществени-
те поръчки за осъществяване на отделните 
дейности по сградата на своята територия:

�� Извършване на техническо (конструк-
тивно) обследване и изготвяне на тех-
нически паспорт;
�� Извършване на обследване за енер-
гийна ефективност от лицензирани 
одитори и изготвяне на доклад с не-
обходимите енергоспестяващи мерки 
по сградата;
�� Проектиране и изпълнение на строи-
телно-монтажни работи;
�� Строителен и авторски надзор.

�� Дейности по конструктивно укрепва-
не на сградата;
�� Обновяване на общите части на сгра-
дата (покрив, фасада, стълбищна 
клетка и др.);

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

�� Мерки за енергийна ефективност:
�y топлоизолация и подмяна на догра-
ма (прозорци, врати и др.)
�y ремонт или подмяна на вътрешни 
инсталации и/или връзки към систе-
мите за топлоснабдяване и газоснаб-
дяване в общите части на сградата;
�y изграждане на инсталации за ВЕИ - 
соларни панели;
�y ремонт на електроинсталация в об-
щите части на сградата;
�y енергоефективни мерки в асансьор-
ите.

�� Закупуване на нови радиатори;
�� Закупуване на нови асансьори;
�� Вътрешно обзавеждане и оборудва-
не.

На сайта на Община Плевен са публи-
кувани Методически указания към Сдру-
женията на собствениците, както и необ-
ходимите образци за кандидатстване. Ут-
върден е нов график за провеждане на 
информационни срещи с граждани. Дати-
те през март са 10-и, 16-и, 24-и и 31-и от 
18:00 часа в зала „Катя Попова”.

Подробна информация, образци на не-
обходимите документи и съдействие за 
регистрация, и кандидатстване за финан-
сиране по Национална програма за енер-
гийна ефективност на многофамилни жи-
лищни сгради, можете да получите в

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
пл. Възраждане 2 
ет. 1, стая 19
тел.: 064/881 204
и на интернет адрес: 
www.pleven.bg
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та ще трябва да бъдат отпуснати 
по ОП „Околна среда”. „Най-ва-
жното за Плевен в този проект е 
рехабилитацията и разширени-
ето на пречиствателната стан-
ция, защото ако тя не отговаря 
на всички екологични изисква-
ния до края на 2016 година, об-
щината ще търпи жестоки санк-

ции. В този проект са предвиде-
ни 4,5 милиона лева за проекти-
ране на водопреносна и канали-
зационна мрежа на Плевен, кое-
то би било втори етап на проект 
за подмяна на водопреносната 
мрежа на града”, допълва проф. 
Стойков. 

В процес на подготовка е 
проект за ремонт на сградата 
на „Центъра за социална реха-
билитация и интеграция на де-
ца с увреждания” на ул. „Даскал 
Димо”. Начините за финансира-
не са или по Програма „Краси-
ва България”, където Община 
Плевен ще трябва да участва с 
50% от стойността на строител-
ните работи, или по друга про-
грама, която изисква по-малък 
процент на общинско финансо-
во участие. 

Подготвят се и работни 
проекти за 45 обекта в община 
Плевен, с които да се канди-
датства през новия програмен 
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Основен източник на мащабни инвестиции 
в Община Плевен остава реализацията
на проекти с европейско финансиране

 Увеличението за капиталови 
разходи на Община Плевен за та-
зи година е в размер на около 4 
750 000 лева. За жилищно стро-
ителство и благоустройство уве-
личението ще е в размер на 735 
000 лева.

Основен източник на мащаб-
ни инвестиции през тази година 
в Община Плевен остава реали-
зацията на проекти с европейско 
финансиране, продължи проф. 
Стойков. Очаква се до края на 
2015-та да приключи строи-
телството на депото за твърди 
битови отпадъци. Ще трябва 
да бъдат извършени и дейност-
ите по изграждането на пречис-
твателна станция и по укрепва-
не на появило се свлачище, кое-
то допълнително е оскъпило ра-
ботата. Това ще е и най-мащаб-
ният проект, който ще бъде за-
вършен през годината. Той над-
хвърля 29 милиона лева, допъл-
ни кметът.

Вторият по големина про-
ект ще е изграждането на 
тролейбусно депо в квартал 

„Дружба”. Договорът с фирма-
та изпълнител е подписан и до 
края на годината строителство-
то трябва да приключи. Инвес-
тиционната интервенция е на 
стойност 6 959 886 лева с ДДС. 
Новото тролейбусно депо е с ка-
пацитет 70 места за домуване 
на машини. Теренът, на който 
ще се изгради, е с площ почти 
14 декара и се намира в източ-
ния край на II-ри микрорайон 
на жк „Дружба”, на ъгъла меж-
ду улиците „Александър Мали-
нов” и „Трите бора”. Подходът 
към бъдещата площадка е от из-
ток, откъм ул. „Александър Ма-

линов”, по която минава трасе-
то на тролеи №5 и №8. Това поз-
волява безпрепятствено излиза-
не и прибиране на превозните 
средства с нулев пробег.

В ход е и ремонтът на съ-
ществуващата тролейбус-
на мрежа. Редом с работата по 
мрежата по проекта е предви-
дено и изграждането на четири 
нови тролейбусни линии с обща 
дължина 6 681 м, които ще свър-
жат „Девети квартал”, жк „Кай-
лъка” с града, както и ще бъ-
де изградена линия от квартал 
„Дружба” по бул. „Европа” към 
УМБАЛ „Д-р Георги Странски”  
и от квартал „Дружба” към Кай-
лъка. Общият бюджет на проек-
та за интегриран градски транс-
порт на Плевен е 23 322 246 ле-
ва, той се изпълнява по Опера-
тивна програма „Регионално 
развитие”.

Ще бъдат изградени инфор-
мационни табла, които са част 
от интелигентна система за уп-
равление на трафика. Предстои 
в тролейбусите да бъде поставе-
на допълнителна техника, с по-

мощта на която по електронен 
път информацията за пристига-
щи на спирките превозни сред-
ства ще бъде предавана до таб-
лата и изписвана на тях за удоб-
ство на чакащите. Освен това, 
ще бъдат обезопасени и спир-
ките на градския транспорт. То-
ва ще стане чрез вкарването им 
в безопасни ниши, които ще са 
извън платното. По пътя на но-
вите четири тролейбусни линии 
ще бъдат изградени също безо-
пасни спирки. Ще се изгради и 
нова велоалейна мрежа с обща 
дължина 9 429 м, която ще свър-
же всички квартали с парк „Кай-

лъка”. През тази година предстои 
да бъдат закупени и доставени 
още 10 нови тролейбуса за град-
ския транспорт в Плевен. Под-
готвена е тръжна документация 
за провеждане на обществена по-
ръчка за доставка. За закупуване-
то са осигурени 10 милиона лева 
извън проектния бюджет.

Вече е факт и втория етап 
на изграждането на площада на 
Плевен – Пеещия фонтан и Во-
дните огледала. След санкция 
на Общинския съвет е подписан 
договор за финансиране. Фи-
нансовият ресурс, който е пред-
виден за реализацията на проек-
та, е 900 000 лева, а средствата 
ще са по ОП „Регионално разви-
тие”.

Проект за 200 000 лева за из-
граждане на кула за видеонаб-
людение за предотвратяване на 
горски пожари, която ще е раз-
положена в землището на се-
ло Буковлък, ще бъде изпълнен 
през тази година. Договорът за 
финансирането е подписан и 
се подготвя процедура за избор 
на изпълнител. През тази годи-
на ще бъде изграден и „Бизнес-
инкубатор” на бул. „Христо Бо-
тев”. Откриването му ще стане 
възможно благодарение на про-
ект за Трансгранично сътрудни-
чество България – Румъния.

Най-големият проект, оба-
че, който Община Плевен оч-
аква най-после да стартира 
през тази година, е „Интег-
риран воден цикъл на Пле-
вен – Долна Митрополия”. То-
зи проект бе одобрен от Евро-
пейската комисия, а финансира-
нето му е получило одобрение 
от Световната банка. Спиране-
то на средствата по ОП „Окол-
на среда” през миналата годи-
на, за което вина имаше пре-
дходното правителство на Бъл-
гария, доведе до забавяне стар-
та на този проект и се очаква от 
юни средствата да бъдат разре-
шени и да започне работата. Об-
щият му индикативен бюджет 
е 155 510 277 лева, а средства-

период до 2020 година. Про-
ектната готовност е за 10 учеб-
ни заведения и детски градини 
в Плевен, зала „Катя Попова”, 
нов комплекс за социални услу-
ги, 8 обекта, част от пешеходна-
та зона, 18 улици, включително 
1 кръстовище, 2 пътни надлеза и 
5 моста на река Тученица.

Освен на средства от ЕС, 
през тази година за инвестици-
онната си програма Община 
Плевен ще разчита и на сред-
ства от държавата. Заявката е 
за втория транш от предвидени-
те 12 милиона лева за изграж-
дане на Многофункционална 
спортна зала, чийто първи етап 
почти приключи.

Макар, че Плевен е седми-
ят по големина град в Бълга-
рия, досега той няма действа-
ща голяма спортна зала, която 
да обслужва нуждите на жите-
лите в целия регион. С реали-
зирането на многофункционал-
ната спортна зала ще се осигу-
ри целогодишен достъп до ба-
за и съоръжения за масов спорт 
и ще се даде възможност на на-
селението на града и региона за 
участие в редица спортни, кул-
турни и други мероприятия. Те-
ренът е в зона с концентрация 
на спортни обекти – стадиони, 
игрища, зали.

Проект за изграждане на нов 
спортен комплекс на открито, 
който чака повече от 10 години, 
е депозиран в Министерство на 
спорта. Той е на стойност близо 
милион и половина.

В инвестиционната програма 
на Община Плевен са заложени 
и 1 700 000 лева за основен ре-
монт на улична мрежа в гр. Пле-
вен, за основен ремонт на улици 
в населени места пък са предви-
дени 500 000 лева.

След компанията „Нексанс”, 
разкриваща 600 работни мес-
та, през 2015 година се очакват 
още две крупни външни инвес-
тиции в Плевен. В резултат на 
едната от тях ще бъдат осигуре-
ни още 750 нови места, посочи 
още проф. Димитър Стойков. 

Продължение от стр.1
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Осигуряването на общин-
ски жилища е част от социална-
та функция на Община Плевен. 
Това изтъкна за медиите замест-
ник-председателят на Общин-
ски съвет – Плевен и председа-
тел на Комисията за решаване 
на жилищните нужди на граж-
даните към ОбС – Плевен - Пе-
тя Василева. 

През изминалата 2014 годи-
на общо 119 жители на община 
Плевен са подали молба за нас-
таняване в общински имот. Ко-
мисията, включваща общин-
ски съветници, представители 
на администрацията /в това чис-
ло юрист/, както и управителят 
и юрист от Общинско предпри-
ятие „Жилфонд”, е одобрила 60 
от молбите.  

Изискванията са кандидатите 
да имат месечен доход на член 
от семейството не по-голям от 

Имаме нов подход за получаване и 
закупуване на общинско жилище в Плевен

235 000 лв. ще инвестира Община Плевен и тази 
година за финансирането на културни прояви

Петя Василева, зам.-председател на Общинския съвет – Плевен и председател на 
Комисията за решаване на жилищните нужди на гражданите към ОбС – Плевен: 

тройния размер на минимална-
та работна заплата за страната; 
да нямат имот, годен за обитава-
не на територията на Републи-
ка България; задължително да 
имат постоянна и настояща ад-
ресна регистрация в Плевен и да 
представят данни за жилището, 
което в момента обитават. Одо-
брените за настаняване са по-
малко от 2013 година, но при-
чината за това е по-малкият ка-
пацитет на жилищния фонд. То-
ва се дължи на факта, че част от 
жилищата, които понастоящем 
влизат в него, са освидетелства-
ни като негодни за обитаване и 
са пред събаряне, както и на фа-
кта, че непрекъснато биват за-
купувани общински жилища от 
страна на техните обитатели. За-
това, според Наредба №18, каса-
еща реда за настаняване и заку-
пуване на общински жилища, те 
имат право да кандидатстват две 
години след настаняването им в 
такова жилище.

Намаляването на броя на об-
щинските жилища налага през 

миналата година специализи-
раната комисията към Общин-
ския съвет да възложи на От-
дел „Управление на общинската 
собственост” да анализира ка-
пацитета на общинския жили-
щен фонд с цел неговата опти-
мизация. В резултат на разглеж-
дането на този анализ е съста-
вен списък на всички общински 
жилища, влизащи в съответни-
те 4 категории: фонд „Жилища 
под наем”, фонд „Ведомствен”, 
фонд „Продажби” и фонд „Ре-
зервен”. Изискването за послед-
ния е общината да има минимум 
3 свободни жилища, в които да 
бъдат настанени семейства, ос-
танали без дом вследствие на 
бедствия и аварии. „В момен-
та във фонд „Резервен” Община 
Плевен има шест жилища, три 
от които са заети и три са сво-
бодни”, обясни Петя Василева. 
Тя допълни, че през тази година 
в града предстои събарянето на 
15 жилища, в които има наста-
нени семейства и те ще трябва 
да се преместят в годни за оби-

таване апартаменти. Във фонд 
„Под наем” има 603 жилища, в 
„Продажби” – 26. Фонд „Ведом-
ствен” е с 31 жилища.

Сред реформаторските ре-
шения на комисията бе и това 
имащите право да закупят об-
щинско жилище след двегодиш-
но обитаване на общински имот 
да закупят такова, но от фонд 
„Продажби”, а не непременно 
жилището от фонд „Под наем”, 
което са обитавали. Наистина, 
част от жилищата в този фонд 
подлежат на ремонт, но затова 
пък се предлагат на цени, по-ни-
ски от пазарните, и така се по-
лучава разумен баланс. „По то-
зи начин, вместо да инвести-
ра в поддръжка на целия жили-
щен фонд, чрез отделяне на по-
непривлекателни жилища във 
фонд „Продажби” общината ще 
освободи ресурс за поддържане 
в добро състояние на жилищата 
от фонд „Под наем”. Трябва да 
се отбележи, че под наем при-
оритетно се настаняват много-
детни семейства и самотни май-

ки, защото предприятие „Жил-
фонд” и комисията правят всич-
ко възможно да се изпълнява со-
циалната функция на общината. 
Още повече, че помагайки на се-
мейства с деца, противодейства-
ме на демографския срив, който 
е засегнал общината”, допълни 
Петя Василева. 

Тя изрази задоволството си 
от това, че комисията и Общи-
на Плевен са се справили със за-
дачата да преместят всички оби-
татели на небезизвестния блок 
„Тотлебен”, който бе обявен от 
компетентните институции за 
негоден за обитаване. След това 
блокът успешно беше продаден 
от общината. Обитателите на 
блока пък бяха разселени в раз-
лични части на града, което осу-
ети струпването на големи мал-
цинствени групи на едно място. 
„Тук трябва да се изтъкне ефек-
тивната работа на служители-
те от „Жилфонд” и лично на уп-
равителя на предприятието По-
лина Георгиева”, подчерта Петя 
Василева.

Само 18 проекта, от общо 66 
подадени в трите сесии през ми-
налата година, са били финан-
сирани по раздел 3 на Култур-
ния календар на Община Пле-
вен. Стойността на одобрени-
те проекти е била 53 000 лв. То-
ва съобщи зам.-председателя на 
Комисията по култура към Об-
щинския съвет – Плевен – Да-
ниела Гонкова. И допълни, че 
предвидените средства са би-
ли в размер на 74 000 лв., а ос-
татъкът няма да се прехвърля 
за следващата година, тъй като 
местните дейности не позволя-
ват да се прилага принципа на 
преходния остатък. Въпреки, че 
на първата сесия са кандидат-
ствали 27 проекта и от тях само 
три са били одобрените, на вто-
рата от 30 проекта са получили 
финансиране 11, нововъведени-
ето за съфинансиране на проек-
ти на културните институти е 
имало добро приложение, обяс-
нява Гонкова. И допълва, че на 
първата сесия си е проличало, 
че културните институти не мо-
гат да пишат проекти, а култур-
ните дейци не обичат да се за-
нимават със справки, заявления 
и други, изискващи се от про-
грамите, документи за канди-
датстване за финансиране. На 

трите сесии си е проличало и 
това, че който има опит с учас-
тието в различни проекти, мо-
же и бързо се справя с форму-
лярите за кандидатстване и по-
лучаване на изискуемите сред-
ства. Сред институтите, кои-
то имат повече от един одобрен 
проект, са Регионалния истори-
чески музей, получил средства 
за три мероприятия, читалище 
„Съгласие” и Арт център Пле-
вен.  Сред одобрените индиви-
дуални проекти са съфинанси-
ранията за издаването на книги-
те на Осман Мустафов, Христи-

на Комаревска, доц. д-р Свобо-
да Гюрова и каталога -“Избрани 
скулптурни паметници от Ре-
гионалния исторически музей 
в Плевен” на Теодора Коваче-
ва. Сред получилите финанси-
ране проекти са и тези за про-
веждането на литературни кон-
курси по повод 60 години на Ре-
гионалната библиотека „Христо 
Смирненски” и 145 годни на чи-
талище „Съгласие 1869”, както 
и изложбата „Скъпоценна укра-
са на икони”, балетният спекта-
къл “Приказка за Пепеляшка”, 
рок трилогията „Излез на зеле-

но” и издаването на компакт-
диск „60 години тригласен хор 
за македонски песни”.

И през 2015 година бюджетът 
за финансиране и съфинансира-
не на културни прояви в Общи-
на Плевен ще е в размер на 235 
000 лв., като за традиционни и 
протоколни прояви са предви-
дени 87 000 лв., а за провежда-
нето в Плевен на национални и 
международни събития – около 
70 000 лв.

„Уверена съм, че през 2015 
година програмата ще отбеле-

жи още по-добри резултати, за-
щото участниците вече имат оп-
ит и се надяваме да представят 
перфектни документи при кан-
дидатстване за финансиране та-
зи година”, изрази увереност 
Даниела Гонкова. Тя  информи-
ра още, че се очакват и проме-
ни в правилника, които  ще бъ-
дат внесени за гласуване в Об-
щинския съвет, но те ще се пра-
вят за изглаждане на някои не-
точности и да се облекчат в още 
по-голяма степен кандидатства-
щите културни институти.
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Р Е Ш Е Н И Е № 1372 / 26.02.2015 гр. Плевен
ОТНОСНО: Изпълнение на решения от № 

900/30.01.2014 г. до № 974/27.02.2014 г., мандат 2011 – 
2015 г. 

На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация и чл.24, т.5 и 
чл.75 от Правилника за организацията и дейността на Об-
щинския съвет, неговите комисии и  взаимодействието му 
с общинската администрация за мандат  2011-2015 година 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И: 

1. Приема за изпълнени и снема от отчет решения на 
Общински съвет – Плевен: от № 900/30.01.2014 г. до № 
974/27.02.2014 г., без решенията, изрично упоменати в т.2 
на Решението.

 2. Не приема за изпълнени и не снема от от-
чет решения № 906/ 30.01.2014 г., № 907/ 30.01.2014 
г., № 917/30.01.2014 г.; № 927/ 03.02.2014 г.; № 928/ 
03.02.2014 г.; № 935/03.02.2014 г.; № 955/27.02.2014 г.; № 
972/27.02.2014 г.

 3. Приема за сведение отчета на Постоянната коми-
сия по “Контрол по изпълнение на решенията на Общин-
ския съвет, установяване и предотвратяване на конфликт 
на интереси и законосъобразност” по изпълнение на ре-
шенията от № 900/30.01.2014 г. до № 974/27.02.2014 г., не-
разделна част от настоящото Решение.

 4. Задължава Кмета на Община Плевен да внесе ин-
формация за изпълнение на решенията по т.2 в срок до 
следващото заседание на ПК по “Контрол по изпълнение 
на решенията на Общинския съвет, установяване и пре-
дотвратяване на конфликт на интереси и законосъобраз-
ност” .

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.24, т.5 и чл.75 от Правил-
ника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и  взаимодействието му с общинската 
администрация за мандат 2011-2015 година по предложе-
ние от Постоянната комисия по “КИРОСУПКИЗ” с вх.№ 
ОбС-2033/20.01.2015 г., на заседание на Общински съ-
вет – Плевен,  проведено на 26.02.2015 г., Протокол № 56, 
точка 1 от дневния ред, и е подпечатано с официалния пе-
чат на Общински съвет – Плевен.

Председател на Общински Съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1373 / 26.02.2015 г., гр. Плевен 
ОТНОСНО: Даване на съгласие от Общински съвет – 

Плевен като упражняващ правата на едноличен собстве-
ник на капитала на “ДКЦ ІІ – Плевен”ЕООД за участие в 
учредяването по реда на Раздел ІІІ, чл.25 и сл. от Закона 
за управление на етажната собственост на Сдружение 
на собствениците, във връзка с усвояването на средства 
по “Национална програма за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради” на МРРБ на РБ 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И: 

1. Общински съвет - Плевен дава съгласие, като упраж-
няващ правата на едноличен собственик на капитала в ед-
ноличното дружество с ограничена отговорност “ДКЦ ІІ 
– Плевен”ЕООД на основание чл.17, ал.1, т.13, предл. по-
следно от Наредба № 8 на ОбС – Плевен за участие в уч-
редяването по реда на Раздел ІІІ, чл.25 и сл. от Закона за 
управление на етажната собственост на Сдружение на 
собствениците в жилищен блок, находящ се в гр. Плевен, 
кв. “Дружба”, бл.112, вх.В.

2. Упълномощава управителя на “ДКЦ ІІ – 
Плевен”ЕООД да сключи Споразумение за създаване на 
Сдружение на собствениците, съгласно чл.28, ал.1, във 
връзка чл.14, ал.2 от ЗУЕС.

Съгласно чл.25, ал.1 от ЗУЕС, Сдружението на собстве-
ниците в етажната собственост е юридическо лице, създа-
дено по реда на този закон.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация по предложение от проф.д-р Ди-
митър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ 
ОбС-2159/17.02.2015 г. и становища на ПК по “КИРО-
СУПКИЗ” от 23.02.2015 г. и ПК по “ОСПК” от 24.02.2015 
г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено 
на 26.02.2015 г., Протокол № 56, 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 № 1374 / 26.02.2015 г., гр. Плевен 
ОТНОСНО: Даване на съгласие от Общински съвет – 

Плевен за участие в учредяването по реда на Раздел ІІІ, 
чл.25 и сл. от Закона за управление на етажната соб-
ственост на Сдружение на собствениците, във връз-
ка с усвояването на средства по “Национална програма 
за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 
сгради” на МРРБ на РБ 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие, като упражняващ правата на собстве-
ник върху недвижими имоти – общинска собственост в 
многофамилни жилищни сгради в режим на етажна соб-
ственост, за участие в учредяването по реда на Раздел ІІІ, 
чл.25 и сл. от Закона за управление на етажната собстве-
ност на Сдружение на собствениците в многофамилни 
жилищни сгради.

2. Упълномощава директора на ОП “Жилфонд” да 
сключи Споразумение за създаване на Сдружение на соб-
ствениците, съгласно чл.28, ал.1, във връзка чл.14, ал.2 
от ЗУЕС. Съгласно чл.25, ал.1 от ЗУЕС, Сдружението на 
собствениците в етажната собственост е юридическо ли-
це, създадено по реда на този закон.

3. Упълномощава Директора на ОП “Жилфонд” – Пле-
вен да подписва декларации – приложение № 12 от Мето-
дическите указания на МРРБ по Национална програма за 
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгра-
ди, със съгласие да бъдат изпълнени предложените в ре-

зултат на техническото и енергийното обследване допус-
тими дейности за обновяване на сградата, съгласно пра-
вилата на Програмата, в т.ч. всички мерки, необходими 
за привеждане на сградата в съответствие с нормативни-
те минимални изисквания за енергийна ефективност, как-
то и за осигуряване на достъп до притежаваните от Об-
щина Плевен имоти.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация по предложение от проф.д-р Ди-
митър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ 
ОбС-2158/17.02.2015 г. и становища на ПК по “КИРО-
СУПКИЗ” от 23.02.2015 г. и ПК по “ОСПК” от 24.02.2015 
г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено 
на 26.02.2015 г., Протокол № 56, 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 № 1375 / 26.02.2015 г., гр. Плевен 
ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение и 

допълнение на Правилника за дейността на Общинското 
предприятие “Център за градска мобилност” 

На основание 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 
от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация, във връзка с чл. 51, ал. 1, във вр. с чл. 52, ал. 
3 и ал. 4 от Закона за общинската собственост, чл. 11, ал. 
3, чл. 26 от Закона за нормативните актове, при спазва-
не изискванията на чл. 28 от Закона за нормативните ак-
тове и чл. 75, 76, 77 и 79 от Административнопроцесуал-
ния кодекс 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И: 

І. Приема изменение и допълнение на Правилника за 
дейността на Общинското предприятие „Център за град-
ска мобилност”, както следва: 

§ 1. Чл. 1 се изменя, като придобива следното съдър-
жание: 

„Чл.1. Общинско предприятие /ОП/, наричано по-ната-
тък „предприятието“ е специализирано звено на Община 
Плевен за организация, управление и контрол на мобил-
ността, паркирането и масовия градски транспорт на те-
риторията на град Плевен като интегриран превозен про-
цес.” 

§ 2. Чл. 3, ал. 1 се изменя и допълва, като придобива 
следното съдържание: 

„Чл.3. (1) Предприятието осъществява управление, 
планиране, изграждане, ремонт и реконструкция на след-
ните технически съоръжения: 

- Спирки за градския транспорт, включително крайни-
те спирки и тяхното оборудване (стаи за почивка, тоалет-
ни, обекти за продажба на храни и напитки и пр.), посо-
чени по списък, утвърден от Кмета на Община Плевен в 
Приложение № 1; 

- Автогара – Плевен; 
- Автоматизираните системи за управление на движе-

нието – светофарни уредби, находящи се на територията 
на Община Плевен; 

- Паркинги – общинска собственост, съгласно Прило-
жение №3; 

- Зоните за платено и безплатно паркиране съгласно чл. 
99 от Закона да движението по пътищата; 

§ 3. Чл. 3, ал. 2 отпада. 
§ 4. Чл. 4 се изменя, като придобива следното съдър-

жание: 
„Чл. 4 Предприятието обхваща следните основни дей-

ности, както следва: 
- Организация, управление и контрол на мобилността и 

масовия градски транспорт на територията на гр. Плевен 
като интегриран превозен процес. 

- Издаване на превозни документи и реализация на 
приходите от превозната дейност, след като бъде реализи-
рана като законова и техническа възможност. 

- Единно планиране на експлоатационната дейност на 
масовия градски транспорт в Плевен, разписания за дви-
жение на превозните средства и оптимизиране на марш-
рути. 

- Експлоатация на информационноуправляващата сис-
тема за контрол и управление на трафика на базата на 
GPS - идентификация; 

- Експлоатацията на единна автоматизирана система за 
таксуване на пътниците, след като бъде реализирана като 
законова и техническа възможност; 

- Рекламно–информационно обслужване в обществе-
ния транспорт; 

- Поддръжка, транспорт и ново строителство на инфра-
структурата – спирки, спиркоуказващи знаци и навеси, 
крайни станции, автогара и автоспирки; 

- Контрол, поддръжка, ремонт и изграждане на свето-
фарните уредби;

- Изграждане, експлоатация и поддържане на паркин-
гите, гаражите и местата за паркиране в гр. Плевен – об-
щинска собственост; 

- Отдаване под наем на места за паркиране и обекти в 
Автогара – Плевен; 

- Дейности, свързани с обслужване на местата за пар-
киране; 

- Подготвя образуването на съдебни дела по неизпълне-
нието на договорни задължения и подготовка на докумен-
ти за прекратяване на наемни правоотношения съгласно 
законовите разпоредби.“ 

§ 5. Чл. 5. отпада. 
§ 6. Чл. 14 се изменя, като придобива следното съдър-

жание: 
„Чл. 14. Числеността на персонала на общинското пред-

приятие е 78 щатни бройки. Същата подлежи на утвър-
ждаване с приемане на съответния годишен бюджет на 
Община Плевен“. 

§ 7. Чл. 22 се изменя, като придобива следното съдър-
жание: 

„Чл.22. Предприятието прилага вътрешни правила за 
работна заплата, утвърдени от Директора на Общинското 
предприятие „Център за градска мобилност“. 

§ 8. Отменя Приложение № 2 „Списък на светофарни-
те уредби“ към Правилника за дейността на Общинското 
предприятие „Център за градска мобилност”. 

§ 9. Изменя Приложение № 3 към Правилника за дей-
ността на Общинското предприятие „Център за градска 
мобилност”, което придобива следната редакция: 

Приложение № 3
№ № 

акт
Дата 
акт

Соб-
стве-
ност

Адрес По регулация

1 37419 28.02.
2012 г. 

ЧАСТ-
НА 

жк Сторго-
зия  до бл. 
№ 28 

Паркинг по улич-
на регулация 

2 37420 28.02.
2012 г. 

ЧАСТ-
НА 

жк Сторго-
зия  до  бл. 
№ 34 

Паркинг по улич-
на регулация 

3 37505 17.05.
2012 г. 

ЧАСТ-
НА 

ул. "Ген. 
лейт. Ат. 
Стефанов" 

Паркинг по улич-
на регулация 

4 40637 07.10.
2014 г. 

ЧАСТ-
НА 

ул. "Вар-
дар" № 17 

Подземен гараж 
на две нива 

5 36539 21.12.
2010 г. 

ПУБ-
ЛИЧ-
НА 

До Център 
за работа с 
деца 

УПИ I-За пионер-
ски дом, изложбе-
на зала и озеленя-
ване, кв. 381 а 

§10.  Изменението на числеността на персонала във 
връзка със създаването на ново звено “Център за контрол 
на масовия градски транспорт” да бъде отразено в При-
ложение № 4.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във 
връзка с чл. 51, ал. 1, във вр. с чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от ЗОС, 
чл. 11, ал. 3, чл. 26 от ЗНА, при спазване изискванията на 
чл. 28 от ЗНА и чл. 75, 76, 77 и 79 от АПК по предложение 
от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община 
Плевен с вх.№ ОбС-0332-1/11.02.2015 г. и становище на 
ПК по “КИРОСУПКИЗ” от 23.01.2015 г., на заседание на 
Общински съвет – Плевен, проведено на 26.02.2015 г., 
Протокол № 56, 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 № 1376 / 26.02.2015 г., гр. Плевен 
ОТНОСНО: Необходимостта от внасяне на измене-

ния и допълнениУчредяване безвъзмездно право на ползва-
не на “Дентален  център І Плевен”ЕООД върху част от 
недвижим нежилищен имот – частна общинска собстве-
ност, представляващ помещения /съгласно приложение 
1/ в административната сграда – Стоматологична по-
ликлиника на бул. “Русе” № 1, гр. Плевен 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т.8 
от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация, чл.39, ал.4 от Закона за общинската собстве-
ност и чл.62, ал.3 от Наредба 7 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на 
Общински съвет – Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И: 

1. Да се учреди безвъзмездно право на ползване вър-
ху част от недвижим нежилищен имот - Стоматологич-
на поликлиника, с идентификатор 56722.660.661.1, на-
ходяща се на бул. ”Русе” № 1, гр.Плевен, частна общин-
ска собственост, съставляваща помещения /с номерация 
по проект, описани в приложение 1/, актувана с АОС № 
40797/12.12.2014 г., на „ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР І ПЛЕ-
ВЕН” ЕООД за срок от 5 (пет) години.

2. Консумативните разходи, свързани с текущото об-
служване и поддръжка на имота, както и такса битови от-
падъци и данък сгради за имота са за сметка на „ДЕНТА-
ЛЕН ЦЕНТЪР І ПЛЕВЕН” ЕООД.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомо-
щено от него длъжностно лице да сключи договор за без-
възмездно право на ползване на имота по т. 1, помещения, 
описани в приложение № 1, което е неразделна част от ре-
шението, съгласно действащите разпоредби и условията 
по предходната точка.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т.8 от Зако-
на за местното самоуправление и местната администра-
ция, чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост и 
чл.62, ал.3  от Наредба 7 „За реда за придобиване, упра-
вление и разпореждане с общинско имущество” на Об-
щински съвет – Плевен по предложение от проф.д-р Ди-
митър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ 
ОбС-2071/17.02.2015 г. и становища на ПК по “КИРО-
СУПКИЗ” от 23.02.2015 г. и ПК по “ОСПК” от 24.02.2015 
г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено 
на 26.02.2015 г., Протокол № 56, точка 5 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 № 1377 / 26.02.2015 г., гр. Плевен 
ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот – 

публична общинска собственост, представляваща поме-
щение с площ от 6,50 кв.м., находящо се в гр. Плевен, пл. 
“Иван Миндиликов” № 7, в сградата на Автогара – Пле-
вен, първи етаж 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 
от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собстве-
ност във връзка с чл.76, т.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от 
Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и раз-
пореждане с общинско имущество на Общински съвет - 
Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие Община Плевен да сключи дого-
вор за кр1. Да се отдаде под наем за срок от 5 (пет) го-
дини част от имот – публична общинска собственост, 
представляваща помещение с площ 6,50 кв.м., находящо 
се в гр. Плевен, пл. “Иван Миндиликов” № 7, в сграда-
та на Автогара – Плевен, първи етаж, актувана с АОС № 
36478/07.12.2010 г.

 2. Отдаването под наем на имота по т.1 да се извър-
ши чрез публичен търг с тайно наддаване чрез предва-
рително представяне на предложенията от участниците в 
Администрацията на Община Плевен.

 3. Отдаването под наем на имота по т.1 да стане при 
следните условия:

 - начална месечна наемна цена в размер на 80,00 ле-
ва/кв.м. без вкл.ДДС;

 - депозит за участие в търга – 160,00 лева.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи ко-

мисия, която да организира и проведе публичния търг за 
отдаване под наем на имота по т.1 от настоящото реше-
ние.

 5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправо-
мощено от него лице да сключи договор за наем със спе-
челилия участник съгласно резултатите от проведения 
търг.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация, чл.14, 
ал.7 от Закона за общинската собственост във връзка с 
чл.76, т.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба № 7 за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с об-
щинско имущество на Общински съвет - Плевен по пред-
ложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на 
Община Плевен с вх.№ ОбС-2147/17.02.2015 г. и станови-
ще на ПК по “ОСПК” от 24.02.2015 г., на заседание на Об-
щински съвет – Плевен, проведено на 26.02.2015 г., Про-
токол № 56, точка 6 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 № 1378 / 26.02.2015 г., гр. Плевен 
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 

1352/29.01.2015 г. Общински съвет – Плевен  
На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 

от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация и чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И: 

1. Допълва Решение № 1352/29.01.2015 г. на Общински 
съвет – Плевен с нова точка 1.1. със следния текст:

 “1.1. Приемане отчет за изпълнението бюджета на 
Асоциацията за 2014 год. – да гласува “за” приемането на 
решението.”

2. Досегашната точка 1.1. става точка 1.2. 
Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-

ние чл. 21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация 
и чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите  по предложе-
ние от Дарин Ангелов – Председател на Общински съвет 
- Плевен с вх.№ ОбС-0846-5/17.02.2015 г. на заседание 
на Общински съвет – Плевен, проведено на 26.02.2015 г., 
Протокол № 56, точка 8 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 № 1379 / 26.02.2015 г., гр. Плевен 
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за 

подробен устройствен план – план за застрояване за по-
землен имот 072002 в местността “Край село” в земли-
щето на с. Буковлък, парцеларни планове на елементите 
на техническата инфраструктура и одобряване на Зада-
ние 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 местната ад-
министрация, чл.18 от Закона за опазване на земеделски-
те земи, на основание чл. 124а, ал. 1 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 
1 от Закона за устройство на територията 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И: 

1. Разрешава изработване на проект за Подробен ус-
тройствен план – План за застрояване за поземлен имот 
072002 в местността “Край село” в землището на с. Бу-
ковлък, собственост на Георги Георгиев Цолов и Елка Ди-
митрова Димитрова и парцеларни планове на елементи-
те на техническата инфраструктура. При изработване на 
подробния устройствен план да се спазват разпоредбите 
на чл. 46, ал. 2 от Наредба № 7 за правила и нормативи 
за устройство на отделните видове територии и устрой-
ствени зони.  

2. Одобрява заданието за изработване на Подробния 
устройствен план по т. 1. 

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомо-
щено лице да извърши необходимите правни и фактиче-
ски действия, в изпълнение на настоящото Решение.

Решенията по чл. 124а от Закона за устройство на те-
риторията не подлежат на оспорване, съгласно чл. 124б, 
ал. 4.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от За-
кона за местното самоуправление и местната админи-
страция, чл.18 от Закона за опазване на земеделските зе-
ми, на основание чл. 124а, ал. 1 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 
от Закона за устройство на територията по предложение 
от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община 
Плевен с вх.№ ОбС-2153/17.02.2015 г. и становище на ПК 
по “ЕУТ” от 24.02.2015 г., на заседание на Общински съ-
вет – Плевен, проведено на 26.02.2015 г., Протокол № 56, 
точка 9 от дневния ред, и е подпечатано с официалния пе-
чат на Общински съвет – Плевен.

 Председател на Общински Съвет - Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е № 1380 / 26.02.2015 г., гр. Плевен 
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за 

подробен устройствен план – план за застрояване за по-
землени имоти 116001, 116002, 116003, 116004, 116005, 
116014, 116015, 116016, 116017, 116018, 116019, 116033 и 
116034 в местността “Ялията” в землището на с. Тър-
нене, парцеларни планове на елементите на техническа-
та инфраструктура и одобряване на Задание за изра-
ботване на подробен устройствен план 

На основание 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 
11 от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, на основание чл. 124а, ал. 1 и ал. 7 и чл. 
124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И: 

1. Разрешава изработване на проект за Подробен ус-
тройствен план – План за застрояване за поземлени имоти 
116001, 116002, 116003, 116004, 116005, 116014, 116015, 
116016, 116017, 116018, 116019, 116033 и 116034 в мест-
ността “Ялията” в землището на с. Търнене и парцеларни 
планове на елементите на техническата инфраструктура

2. Одобрява заданието за изработване на Подробен ус-
тройствен план по т. 1.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомо-
щено лице да извърши необходимите правни и фактиче-

Бр. 2 (14),  
9 март 2015 г. 



ски действия, в изпълнение на настоящото Решение.
Решенията по чл. 124а от Закона за устройство на те-

риторията не подлежат на оспорване, съгласно чл. 124б, 
ал. 4.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 11 от Зако-
на за местното самоуправление и местната администра-
ция, 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-2152/17.02.2015 г. и становище на ПК 
по “ЕУТ” от 24.02.2015 г., на заседание на Общински съ-
вет – Плевен, проведено на 26.02.2015 г., Протокол № 56, 
точка 10 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 № 1381 / 26.02.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на про-

ект за подробен устройствен план – парцеларен план 
на елементите на техническата инфраструктура за 
прокарване на трасе на пътна връзка до ПИ 026021 в 
местността “Герчов кантон”, землище с. Ясен, дава-
не на предварително съгласие за промяна на предназ-
начението на част от ПИ 000337 и одобряване на За-
дание за изработване на подробния устройствен план

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 
8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, при спазване разпоредбите на чл. 
17а, ал. 1, т. 1 и чл. 18 от Закона за опазване на земедел-
ските земи и чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на 
Закона за опазване на земеделските земи, чл. 8 от Зако-
на за общинската собственост, на основание чл. 124а, 
ал. 1 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на 
територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен ус-
тройствен план – Парцеларен план на елементите на 
техническата инфраструктура за прокарване на тра-
се на пътна връзка  до ПИ 026021 в местността Гер-
чов кантон, землище с. Ясен, собственост на „Българ-
ска енергийна компания” ООД, преминаващо през по-
землен имот 000377 – полски път, публична общинска 
собственост.

2. Дава предварително съгласие за промяна на пред-
назначението на част от поземлен имот 000377 – полски 
път, публична общинска собственост за прокарване на 
трасе на пътна връзка с трайна настилка до ПИ 026021 
в местността Герчов кантон, землище с. Ясен, собстве-
ност на „Българска енергийна компания” ООД.

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 оправо-

мощено лице да извърши необходимите правни и фак-
тически действия, в изпълнение на настоящото Реше-
ние.

Решенията по чл. 124 и  чл. 124а от Закона за устрой-
ство на територията не подлежат на оспорване, съглас-
но чл. 124б, ал. 4.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от 
Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация, при спазване разпоредбите на чл. 17а, ал. 1, 
т. 1 и чл. 18 от Закона за опазване на земеделските зе-
ми и чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона 
за опазване на земеделските земи, чл. 8 от Закона за об-
щинската собственост, на основание чл. 124а, ал. 1 и ал. 
7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територия-
та по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. 
– Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС-2151/17.02.2015 
г.и становище на ПК по “ЕУТ” от 24.02.2015 г., на за-
седание на Общински съвет – Плевен, проведено на 
26.02.2015 г., Протокол № 56, точка 11 от дневния ред, 
и е подпечатано с официалния печат на Общински съ-
вет – Плевен.

Председател на Общински Съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1382 / 26.02.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Подробен устройствен план – План 

за застрояване за имоти с номера 130001, 130002, 
130020, 130071, 130072, 130073, 130074, 130075 и 
130076, попадащи в стопанския двор на с. Радишево, 
местността “Под село”.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 
и т.11 от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация, чл.6, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за об-
щинска собственост, чл.2, чл.60, ал.1, т.3 от Наредба № 
7 на Общински съвет – Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема: Подробен Устройствен План - План 
за Застрояване за имоти с номера 130001, 130002, 
130020, 130071, 130072, 130073, 130074, 130075 и 
130076, попадащи в стопанския двор на с.Радишево, 
местността „Под село”

2. Обявява за частна общинска собственост 2 700 
кв.м. от общински имот с номер 130071, представляващ 
полски път (новообразувани имоти с номера 130077 
– площ 601 кв.м.; 130078 – площ 597 кв.м.; 130079 
– площ 262 кв.м.; 130080 – площ 476 кв.м.; 130081 – 
площ 649 кв.м.; 130082 – площ 115 кв.м.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да склю-
чи договор за прехвърляне на собственост чрез продаж-
ба на „Сортови семена 2002” ЕООД на 2 700 кв.м. от 
имот с номер 130071 – общинска собственост, на стой-
ност 11 300 (единадесет хиляди и триста) лева без ДДС, 
за образуване на имоти с нови номера както следва: № 
130084 с площ 4474 кв.м и № 130085 с площ 67 825 
кв.м., находящ се в стопанския двор на с.Радишево, 
местността „Под село”.

4. Възлага на Кмета на Община Плевен след сключ-
ване на договор по т.3 да одобри приетия Подробния 
устройствен план по т.1 по реда на Закона за устрой-
ство на територията.  

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от За-
кона за местното самоуправление и местната админи-
страция, чл.6, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинска 
собственост, чл.2, чл.60, ал.1, т.3 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-2155/17.02.2015 г. и становище на ПК по 
“ЕУТ” от 24.02.2015 г., на заседание на Общински съ-
вет – Плевен, проведено на 26.02.2015 г., Протокол № 
56, точка 12 от дневния ред, и е подпечатано с офици-
алния печат на Общински съвет – Плевен.

Председател на Общински Съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1383 / 26.02.2015 г., гр. Плевен 
ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот – публич-

на общинска собственост, представляващ язовир, със-
тавляващ имот № 000188 с площ 42.589 дка, по пла-
на на землището на село Николаево, Община Плевен. 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 
от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация и чл.14, ал.7 от Закона за общинската соб-
ственост, 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, представля-
ващ язовир, съставляващ имот № 000188 с площ 42.589 
дка, по плана на землището на село Николаево, Общи-
на Плевен.

2. Приема начална месечна цена за отдаване под на-
ем на имота по т.1 в размер на 91 лв./месец без вкл. 
ДДС.

3. Отдаването под наем на имота по т.1 да се извър-
ши по реда на Наредба № 7 на Общински съвет – Пле-
вен, чрез публичен търг с тайно наддаване чрез предва-
рително представяне на предложенията от участниците 
в Администрацията на Община Плевен и начална ме-
сечна 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 оправо-
мощено от него лице да сключи договора за наем със 
спечелилия участник.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние 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-2156/17.02.2015 г. и становище на ПК по 
“ОСПК” от 24.02.2015 г., на заседание на Общински съ-
вет – Плевен, проведено на 26.02.2015 г., Протокол № 
56, точка  13 от дневния ред, и е подпечатано с офици-
алния печат на Общински съвет – Плевен.

Председател на Общински Съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1384 / 26.02.2015 г., гр. Плевен 
ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот – пуб-

лична общинска собственост, представляващ язовир 
Беглеж, съставляващ имот № 069071 с площ 57,949 
дка по плана на землището на село Беглеж, Община 
Плевен, в местността “Горната елия” 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 
от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация и чл.14, ал.7 от Закона за общинската соб-
ственост, 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) годи-
ни имот – публична общинска собственост, предста-
вляващ язовир Беглеж, съставляващ имот № 069071 
с площ 57,949 дка, по плана на землището на село 
Беглеж, Община Плевен, в местността “Горната елия”.

2. Приема начална месечна цена за отдаване под на-
ем на имота по т.1 в размер на 124 лв./месец без вкл. 
ДДС.

3. Отдаването под наем на имота по т.1 да се извър-
ши по реда на Наредба № 7 на Общински съвет – Пле-
вен, чрез публичен търг с тайно наддаване чрез предва-
рително представяне на предложенията от участниците 
в Администрацията на Община Плевен и начална ме-
сечна 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 оправо-
мощено от него лице да сключи договора за наем със 
спечелилия участник.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона 
за местното самоуправление и местната администра-
ция 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-0702-5/17.02.2015 г. и становища 
на ПК по “ИПФБ” от 23.02.2015 г. и ПК по “ОСПК” от 
24.02.2015 г.,  на заседание на Общински съвет – Пле-
вен, проведено на 26.02.2015 г., Протокол № 56, 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 № 1351 / 29.01.2015 г., гр. Плевен 
ОТНОСНО: Съгласуване на Стратегически план 

за дейността на отдел “Вътрешен одит” на Община 
Плевен за периода 2015 – 2017 год. и Годишен план на 
отдел “Вътрешен одит” за 2015 г. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И: 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка 
с чл.27, ал.2 от ЗВОПС съгласува: 

1.Стратегически план за дейността на отдел “Вътре-
шен одит” при Община Плевен за периода 2015 – 2017 
г.; 

2. Годишен план за дейността на отдел “Вътрешен 
одит” при Община Плевен за 2015 г. 

3. Възлага на Кмета на Община Плевен последващи-
те съгласно закона действия. 

Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-
вание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, 
ал.2 от ЗВОПС по предложение от проф.д-р Димитър 

Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС-
2093/19.01.2015 г. и становище на ПК по “ИПФБ” от 
26.01.2015 г. на заседание на Общински съвет – Пле-
вен, проведено на 29.01.2015 г., Протокол № 54, 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 № 1385 / 26.02.2015 г., гр. Плевен 
ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот – пуб-

лична общинска собственост, представляващ язовир 
“Тученица – 1”, съставляващ имот № 000022 с площ 
124,651 дка, по плана на землището на село Тученица, 
Община Плевен, в местността “Барата” 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 
от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация и чл.14, ал.7 от Закона за общинската соб-
ственост, 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, представля-
ващ язовир Тученица - 1, съставляващ имот № 000022 с 
площ 124,651 дка, по плана на землището на село Туче-
ница, Община Плевен, в местността “Барата”.

 2. Приема начална месечна цена за отдаване под 
наем на имота по т.1 в размер на 265 лв./месец без вкл. 
ДДС.

 3. Отдаването под наем на имота по т.1 да се из-
върши по реда на Наредба № 7 на Общински съвет – 
Плевен, чрез публичен търг с тайно наддаване чрез 
предварително представяне на предложенията от учас-
тниците в Администрацията на Община Плевен и на-
чална месечна цена, съгласно т.2.

 4. Възлага на Кмета на Община Плевен да опреде-
ли депозита за участие, както и да назначи комисия, ко-
ято да организира и проведе търга.

 5. Възлага на Кмета на Община Плевен или опра-
вомощено от него лице да сключи договора за наем със 
спечелилия участник.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона 
за местното самоуправление и местната администра-
ция 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-0695-2/17.02.2015 г. и становища 
на ПК по “ИПФБ” от 23.02.2015 г. и ПК по “ОСПК” от 
24.02.2015 г., на заседание на Общински съвет – Пле-
вен, проведено на 26.02.2015 г., Протокол № 56, 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 № 1386 / 26.02.2015 г., гр. Плевен 

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за условия-
та, реда и критериите за съфинансиране на проекти 
в сферата на културата на територията на Община 
Плевен 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 ад-
министрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И: 

1. Приема Правилник за условията, реда и критерии-
те за съфинансиране на проекти в сферата на култура-
та на територията на Община Плевен за 2015 г., който е 
неразделна част от настоящото Решение.

2. Правилникът влиза в сила 7 дни след публикуване-
то му в местния печат. 

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние 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.№ ОбС-1641-2/24.02.2015 
г. и становище на Постоянната комисия по “КВМД” от 
25.02.2015 г., на заседание на Общински съвет – Пле-
вен, проведено на 26.02.2015 г., Протокол № 56, точка 
16 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат 
на Общински съвет – Плевен.

 Председател на Общински Съвет - Плевен: Дарин Ангелов
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН

ПРАВИЛНИК
ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ 

ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ В СФЕРА-
ТА НА КУЛТУРАТА  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБ-

ЩИНА ПЛЕВЕН
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този Правилник се определят условията, ре-

да и критериите за предоставяне на финансови сред-
ства от бюджета на Община Плевен за реализиране на 
културни проекти на територията на Община Плевен, 
които се организират от организации и артисти на сво-
бодна практика, съгласно Решение № 1371/11.02.2015 г. 
на Общински съвет-Плевен.

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

1.подпомагане на културни институти, творчески 
формации, индивидуални професионални творци, 
сдружения и организации – в това число и организа-
ции с нестопанска цел в създаването, разпространение-
то и промотирането на произведения от различните ви-
дове изкуства;

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

3. стимулиране развитието на гражданската инициа-
тива в областта на културата и изкуството;

4. стимулиране въвеждането на иновативни практи-
ки в създаването и разпространението на културния 
продукт;

5. стимулиране въвеждането на съвременни образо-
вателни практики, насочени към развитието на аудито-
рии в областта на културата;

6. насърчаване международните контакти и обмен в 
областта на културата и изкуството, на територията на 
Община Плевен.

Чл. 3. Годишният размер на средствата за подкрепа 
на проекти в областта на изкуството и културата се оп-
ределя и приема ежегодно от Общински съвет с бюдже-
та на Община Плевен. Финансовите средства се пре-
доставят след провеждане на конкурс, проведен по ре-
да и при условията на този Правилник, като до учас-
тие се допускат проекти, допринасящи за осъществява-
не на една и/или няколко от следните цели:

1. създаване, съхраняване и разпространение на про-
изведения на изкуството и културата;

2. промотиране на културни продукти;
3. образователни и обучителни инициативи в облас-

тта на изкуството и културата;
4. проекти, представляващи или използващи експе-

риментални форми в изкуствата;
5. артистични проекти в нестандартни пространства 

или иновативна интерпретация на познати такива;
6. културен обмен на национално и международно 

ниво, на територията на Община Плевен.
ІІ. УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГА-

НЕ
Чл. 4. По реда на този Правилник, Община Плевен 

подпомага осъществяването на културни проекти, кои-
то отговарят на следните условия:

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

2. Организатор, който е културна организация, по 
смисъла на Закона за закрила и развитие на култура-
та или индивидуален артист на свободна практика, за 
развиване на културна дейност на територията на Об-
щина Плевен.

3. Организаторът участва в реализирането на проек-
та с не по-малко от 30% от стойността му. 

4. Предоставените от общината средства ще се раз-
ходват за:

а. възнаграждения на екипи по реализацията на про-
екта;

б. изработване на рекламни и информационни мате-
риали;

в. административни разходи, но не повече от 5% от 
общия бюджет на проекта;

г. транспортни и командировъчни разходи;
д. наем на зали и оборудване;
е. други, присъщи за реализацията на проекта раз-

ходи.
Чл. 5. (1) До участие не се допускат проекти, пода-

дени от лица, които:
1. са в ликвидация или са в производство по несъс-

тоятелност;
2. имат финансови задължения към държавата или 

Община Плевен, установени с влязъл в сила акт на ком-
петентен орган, освен ако компетентен орган е допус-
нал разсрочване на задълженията;

3. са осъдени с влязла в сила присъда за престъпле-
ние против собствеността, освен ако са реабилитирани;

4. са подпомагани за същия проект по други програ-
ми на Общината и/или друг финансиращ орган, освен в 
случаите на мултиплицирани издания на мащабни про-
екти;

5. не са изпълнили условия по предходно финанси-
ране.

(2) Изискванията по ал.1, т. 3 се отнасят и за лицата, 
представляващи кандидатстващата организация.

Чл. 6. По реда на този Правилник не се финансират 
дейности, свързани с:

1. индивидуални проекти за обучение и специализа-
ция;

2. закупуване на дълготрайни материални активи и 
оборудване, които не са необходими за пряката реали-
зация на проекта;

3. данъци и такси извън пряко възникналите от дей-
ностите по проекта;

4. банкови такси и разходи, свързани с гаранции;
5. разходи, извършени преди сключването на догово-

ра за реализацията на проекта.
Чл. 7. (1) Размерът на финансовото подпомагане за 

проект е не повече от 70 % от общата му стойност, с из-
ключение на случаите, посочени в чл.4, т.3.

(2) Размерът на финансовото подпомагане от стра-
на на Община Плевен не може да надвишава 5000 лв.

Чл. 8. Всяка организация или индивидуален артист 
могат да кандидатстват само до два проекта в една се-
сия.

ІІІ. ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ, РАЗ-
ГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИТЕ

Чл. 9. Организационно-административното обслуж-
ване на Програмата се извършва от отдел „Образование 
и култура” при Община Плевен.

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

1. Заявление за кандидатстване и попълнен образец 
на Бюджет на проекта;

2. Доказателства, удостоверяващи обстоятелствата 
по чл. 4, т. 2 от настоящия Правилник;

3. Декларация и други документи, удостоверяващи 
осигурено съфинансиране, в случай, че има такова;

4. Декларация с приложени  други документи, удос-
товеряващи липсата на обстоятелства по чл. 5 ал.1;

5. Писма за подкрепа от партньорски организации 
или специалисти в областта на изкуствата и културата, 
в случай, че има такива;

6. Допълнителна информация по проекта, за която не 
е предвидено място във Формуляра за кандидатстване;

7. Други документи, по преценка на кандидата.
Чл. 11. Документите за кандидатстване се подават в 

Центъра за административно обслужване на граждани-
те на Община Плевен.

Чл. 12. Сесиите за приемане на проекти се осъщест-
вяват, както следва:

1. Сесия 1 – краен срок за подаване на документи – 
31 март. Краен срок за разглеждане на предложенията 
– 20 април. Срок за изпълнение на проектите – 15 сеп-
тември.

2. Сесия 2 - краен срок за подаване на документи – 31 
юли. Краен срок за разглеждане на предложенията – 20 
август. Срок за изпълнение на проектите – 31 декември. 

3. Сесия 3 – краен срок за подаване на документите 
– 15 ноември. Краен срок за разглеждане на предложе-
нията – 5 декември. Краен срок за изпълнения на про-
ектите – 31 март.

Чл. 13. Орган на управление на целевите средства е 
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ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ.
Чл. 14. (1) Експертната комисия се състои от 9 чле-

на и се назначава със заповед на Кмета на Община Пле-
вен. 

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

(3) В състава на експертната комисия се включват:
1. Председател на Експертната комисия – Заместник 

кмет;
2. Трима общински съветника, като двама от члено-

вете са излъчени на ПК по „Култура, вероизповедания 
и международна дейност” и един от ПК по „Икономи-
ка, проекти, финанси и бюджет” при Общински съвет 
- Плевен.

3.Трима представители, излъчени от Общинска ад-
министрация на Община Плевен: един от отдел „Обра-
зование и култура”, един от Дирекция „Европроекти” и 
един от отдел ПНО.

4. Един външен консултант - представител на твор-
чески съюз, правителствена организация или професи-
онален творец на свободна практика от Плевен.

5. Един експерт - специалист в сферата на изкуства-
та, културата, културния мениджмънт, културната по-
литика от национална величина.

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

(5) Постоянният състав на експертната комисия опо-
вестява изборът на външни консултанти и експерти при 
обявяване на всяка проектна сесия.

(6) По предложение на Експертната комисия Кметът 
може да назначи допълнителни експерти за оценка на 
специфични области в проектните предложения.

(7) Поканените за участие в комисията експерти ня-
мат право да участват с проект в сесията, която оце-
няват.

(8) Поканените външни експерти не могат да бъдат 
членове на комисията в две или повече последовател-
ни сесии.

Чл. 15. (1) Членове на експертната комисията и при-
влечените външни експерти за оценка на проектите не 
могат да бъдат лица, които са:

1. съдружници, членове на управителни или кон-
тролни органи на юридически лица, подали докумен-
ти за участие в процедурата;

2. свързани лица или такива, които имат родствени 
отношения по права или съребрена линия;

3. при които е налице конфликт на интереси.
(2) За наличието или липсата на обстоятелства по 

ал.1 членовете на експертната комисията подписват де-
кларация след получаване на списъка с участниците и 
на всеки етап от процедурата, в случай, че настъпи про-
мяна в декларираните обстоятелства.

(3) Членовете на комисията и консултантите са длъж-
ни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали 
във връзка със своята работа в комисията.

Чл. 16.  (1) Експертната комисия:
1. заседава при кворум 2/3 от общия състав на коми-

сията и взема решения с обикновено мнозинство.
2. приема и представя в Общински съвет годишния 

отчет за финансираните  проекти.
3. взема решения с обикновено мнозинство по всич-

ки други възникнали, но нерешени в настоящия Пра-
вилник въпроси;

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

Чл. 17. (1) Класирането на проектите се извършва в 
срок до 20 дни след крайния срок за подаване на про-
ектите.

(2) Класирането на проектите се извършва съгласно 
одобрената и обявена методика за оценяване на проек-
тите.

Чл. 18. (1) Комисията изготвя протокол с писмено 
становище за всяко проектно предложение на база кри-
териите, приети с този Правилник.

(2) В Протокола се отразява резултатът от извърше-
ната оценка, критериите за класирането на предложе-
ните проекти, както и мотивите за корекции или редук-
ции на бюджетите на проектите, когато такива са из-
вършвани.

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

(4) Протоколът се подписва от всички членове на 
Експертната комисия.

Чл. 19. В срок до 3 дни от заседанието, комисия-
та представя на Кмета на Община Плевен протокола с 
класирането на проектните предложения.

Чл. 20. Списъкът с одобрените за финансиране про-
екти се публикува на страницата на Община Плевен.

Чл. 21. В срок до 10 дни след обявяването на резул-
татите, всеки кандидат може да се запознае с Таблицата 
за оценка на своето проектно предложение и/или ста-
новището на комисията по своето проектно предложе-
ние.

Чл. 22. В срок до 10 дни след обявяването на резул-
татите, Кметът на Община Плевен сключва договори с 
организациите или артистите, чиито проектни предло-
жения са одобрени за финансиране по програмата.

 ІV. КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ-
ТЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА

Чл. 23. Оценката на проектните предложения се из-
вършва по следните критерии:

КРИТЕРИИ Максимален 
брой точки

Технически критерии  
Организационна и техническа обезпече-
ност /човешки ресурс, техника, инфра-
структура и др./

 5

Постижимост на поставените цели 10
План за реализация на проекта  5

Художествени критерии  
Оригинална творческа концепция и ху-
дожествена стойност

10

Достъпност и прогнозируем интерес 20

Чл. 24. Всеки член на комисията оценява индивиду-
ално кандидатстващите проекти по таблицата с крите-
рии, като максималният брой точки за един проект мо-
же да бъде 50. За одобрен да се счита проект, получил 

минимум 60% от максималния брой точки.
Чл. 25. Общата сума за финансиране на проекти, ут-

върдена с бюджета на Община Плевен за текущата го-
дина, се разпределя от експертната комисия по реда на 
класирането на проектите, съобразно  заявените от кан-
дидатите бюджети.

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

Чл. 27. Всяка организация, която е одобрена за фи-
нансиране е задължена да отпечата логото на Община 
Плевен във всички рекламни материали по проекта и 
да изпише „Проектът е финансиран със съдействието 
на Община Плевен”.
V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРА-
НЕ НА ПРОЕКТ, МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТ

Чл. 28. Условията за финансово подпомагане от Об-
щина Плевен по реда на този Правилник и тяхното от-
читане се уреждат с договора.

Чл. 29. Получателят на финансирането:
1. отговаря за цялостното изпълнение на проекта;
2. отговаря за добросъвестното изпълнение и неза-

бавно информира Председателя на Експертната коми-
сия за възникнали злоупотреби и/или съществени про-
мени на проектното предложение;

3. по ясен начин указва, че финансирането на про-
екта се осъществява с подкрепата на Община Плевен;

4. участва в приемането на дейностите по проекта;
5. съдейства за извършването на проучвания за ре-

зултатите от изпълнението на проекта.
Чл. 30. Експертната комисия осъществява качествен 

контрол върху реализацията на финансираните проек-
ти като попълва бланка за оценка на проекта в срок от 1 
месец след неговата реализация.

Чл. 31. (1) Финансираната по реда на настоящия 
Правилник организация или индивидуален артист се 
задължава да предостави Съдържателен отчет и Фи-
нансов отчет по проекта в рамките на 1 месец след не-
говото приключване.

(2) Съдържателният отчет включва описание на про-
тичането на проекта и постигнатите резултати, въз ос-
нова на заложените в проектното предложение цели, 
като включва описание на извършените дейности, на-
стъпилите промени /ако има такива/ причините за тях и 
как са били преодолени, постигнатите резултати и ин-
дикатори за оценка изпълнението на проекта /посете-
ност, обществен отзвук, медийно покритие и т.н./. Към 
писменото описание се прибавя и илюстративен мате-
риал /фотографии, видео, статии в медии и др./

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

Чл. 32. Организациите или артистите, които са по-
лучили средства от общинския бюджет отчитат и до-
казват пред Община Плевен целесъобразността на раз-
ходваните средства, съгласно изискванията на Закона 
за счетоводството и Закона за финансовото управление 
и контрол в публичния сектор.

Чл. 33. (1) Община Плевен упражнява контрол върху 
изразходването на средствата, отпуснати от Община-
та, като има право да изисква всички необходими сче-
товодни документи, информация за дейността и да из-
вършват проверка на място, по всяко време от изпълне-
нието на проекта.

(2) Лица, които са използвали финансовите средства 
не по предназначение, са длъжни да ги възстановят в 
пълен размер.

Чл. 34. Изпълнителите на проекта са длъжни да съх-
раняват документацията за срок от пет години след 
приключване на изпълнението на проекта.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

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

§2. Този Правилник е приет с решение 
№1386/26.02.2015 година на Общински съвет – Плевен.

Председател на Общински Съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1387 / 26.02.2015 г., гр. Плевен 
ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имо-

ти – публична общинска собственост, за поставяне 
на преместваеми обекти – 3 броя павилиони в УПИ 
І, кв.67 “За озеленяване” и на част от тротоарното 
пространство в кв.44 по плана на гр. Славяново, на ос-
нование чл.56 от ЗУТ 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 
от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл..56 от ЗУТ, чл.76, т.2, 
чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба № 7/2005 г. на 
Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И: 

1. Да се отдадат под наем за срок от 5 години,  час-
ти от имоти – публична общинска собственост, за въз-
мездно право на поставяне на павилиони – 3 броя, на-
ходящи се в УПИ І, кв.67 “За озеленяване” и на част от 
тротоарното пространство в кв.44 по плана на гр. Сла-
вяново съгласно схема за разполагане, съгласувана на 
12.02.2015 г. от Главния архитект на Община Плевен.

2. Приема начални месечни цени за отдаване под на-
ем на частите от имотите по т.1., както следва:

 -  за павилион № 4 в размер на 16,00 лв./месец без 
ДДС;

 -  за павилион № 13 в размер на 8,00 лв./месец без 
ДДС;

 -  за павилион № 10 в размер на 26,60 лв./месец без 
ДДС.

3. Отдаването под наем на частите от имотите по т.1 
да се извърши чрез публичен търг с тайно наддаване 
чрез предварително представяне на предложенията на 
участниците в Администрацията на Община Плевен и 
начални месечни наемни цени, съгласно т.2.

4. Възлага на Кмета на Община Плевен да определи 
депозити за участие, както и да назначи комисия, която 
да организира и проведе търга.

5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправо-
мощено от него лице да сключи договори за наем със 
спечелилите участници.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, 
чл.14, ал.7 от ЗОС, чл..56 от ЗУТ, чл.76, т.2, чл.79, ал.1 
и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба № 7/2005 г. на Общински 
съвет – Плевен по предложение от проф.д-р Димитър 
Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС-
2157/17.02.2015 г. и становища на ПК по “ИПФБ” от 
23.02.2015 г. и ПК по “ОСПК” от 24.02.2015 г., на за-
седание на Общински съвет – Плевен, проведено на 
26.02.2015 г., Протокол № 56, точка 17 от дневния ред, 
и е подпечатано с официалния печат на Общински съ-
вет – Плевен. 

Председател на Общински Съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1388 / 26.02.2015 г., гр. Плевен 
ОТНОСНО: Разпределение на средствата за фи-

нансово подпомагане на  спортни клубове 
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 

от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН 

Р Е Ш И: 
1.Разпределя средствата за финансово подпомагане 

на спортните клубове през 2015 г. по т.17 на Решение 
№1371/11.02.2015 г. на Общински съвет – Плевен, как-
то следва:
1. БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ „СПАРТАК” – 15 000 ЛВ.
2. ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ „СПАРТАК” – 6000 ЛВ.
3. ХАНДАБАЛЕН КЛУБ „ШУГАР” – 4000 ЛВ.
4. СПОРТЕН КЛУБ ПО ЛЕКА АТЛЕТИКА „ФЕ-
НИКС” – 1500 ЛВ.
5. АТЛЕТИЧЕСКИ КЛУБ „Г.ДЪКОВ” – 4000 ЛВ.
6. СПОРТЕН КЛУБ ПО ЛЕКА АТЛЕТИКА „СПАР-
ТАК” – 5000 ЛВ.
7. АВТОМОБИЛЕН И КАРТИНГ СПОРТЕН КЛУБ 
„РЕЙСИНГ” -3000 ЛВ.
8. СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА „ИЗОБОР” – 3000 ЛВ.
9. СПОРТЕН КЛУБ ПО КАРАТЕ „ПЕТРОМАКС” – 
4000 ЛВ.
10. СПОРТЕН КЛУБ ПО КАРАТЕ „СПАРТАК” – 3000 
ЛВ.
11. СПОРТЕН КЛУБ ПО ТАЕКУОНДО „АТИЛА” – 
4000 ЛВ.
12. БОКСОВ КЛУБ „СПАРТАК” – 3000 ЛВ.
13. БОКСОВ КЛУБ „МИЗИЯ” – 3000 ЛВ.
14. ТЕНИС КЛУБ „ПЛЕВЕН – ПСК” – 3000 ЛВ.
15. ТЕНИС КЛУБ „ПЛЕВЕН-90” – 6000 ЛВ.
16. СПОРТЕН КЛУБ ПО ТЕНИС НА МАСА „ТЕ-
ТРОН” – 3000 ЛВ.
17. СПОРТЕН КЛУБ ПО ОРИЕНТИРАНЕ „СЕВЕР” – 
2000 ЛВ.
18. СПОРТЕН КЛУБ ПО ТРИАТЛОН „Б.ДОКОВ” – 
2000 ЛВ.
19. СПОРТЕН КЛУБ ПО ШАХМАТ „ПЛЕВЕН – ХХІ” 
– 2000 ЛВ.
20. СПОРТЕН КЛУБ ПО ШАХМАТ „СПАРТАК – 
ХХІ” – 1500 ЛВ.
21. СПОРТЕН КЛУБ ПО „СКОК НА БАТУТ” – 3000 
ЛВ.
22. СПОРТЕН КЛУБ ПО „АКРОБАТИКА” – 2000 ЛВ.
23. СПОРТЕН КЛУБ ПО ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМ-
НАСТИКА „ЕЛЕГАНТ” – 2000 ЛВ.
24. ЛОВНО – РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО – ПЛЕВЕН – 
2000 ЛВ.
25. ЛОВЕН СПОРТЕН КЛУБ „ВИА” – 2000 ЛВ.
26. АЛПИЙСКИ КЛУБ „КАЙЛЪШКА ДОЛИНА” – 
2000 ЛВ.
27. СПОРТЕН КЛУБ ПО ВОЛЕЙБОЛ „ОЛИМПИЕЦ” 
– 2000 ЛВ.
28. ФУТБОЛНИ КЛУБОВЕ – ГРИВИЦА, ОПАНЕЦ 
КОИЛОВЦИ, БУКОВЛЪК, ЯСЕН, БРЪШЛЯНИЦА И 
СЛАВЯНОВО /7 х 1000 лв./ – 7000 ЛВ. 

ОБЩО: 100 000 ЛВ.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-

ние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА  
по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – 
Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС-2115-1/17.02.2015 
г. и становищe на ПК по “ОСМД”от 23.02.2015 г., на 
заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 
26.02.2015 г., Протокол № 56, точка 18 от дневния ред, 
и е подпечатано с официалния печат на Общински съ-
вет – Плевен. 

Председател на Общински Съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1389 / 26.02.2015 г., гр. Плевен 
ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от 

фонд “Жилища за продажба”, находящо се в гр. Пле-
вен, ж.к. “Сторгозия” бл.1, вх.В, ет.5, ап.15 и опреде-
ляне на продажна цена 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 
от ЗМСМА, чл.41, ал.2, чл.47, ал.3 от ЗОС, чл.35, чл.37, 
т.1, чл.44, ал.1 от Наредба №18 на Общински съвет – 
Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И: 

1. Да се продаде на Цветан Иванов Михайлов и 
Йорданка Маринова Михайлова общинското жи-
лище от фонд “Жилища за продажба”, актувано с 
АОС №38721/15.04.2013 г., представляващо апарта-
мент №15 на V етаж, вход В на блок 1, ж.к. „Сторго-
зия” - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
56722.656.6.19.15 със застроена площ 59,66 кв.м, със-
тоящо се от: две стаи, кухня, баня с тоалетна, заедно с 
прилежащите му: маза №15 с полезна площ 3,88 кв.м, 
както и 0,920 % ид. части от общите части и общите по-
мещения на сградата и от правото на строеж в УПИ І, 
кв.708 по плана на гр. Плевен за сумата от 28 300 (два-
десет и осем хиляди и триста) лева без ДДС.

2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да склю-
чи договор с Цветан Иванов Михайлов и Йорданка Ма-
ринова Михайлова за продажба на имота за цената по 
т.1, съгласно действащите нормативните изисквания.

.Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, 
чл.41, ал.2, чл.47, ал.3 от ЗОС, чл.35, чл.37, т.1, чл.44, 
ал.1 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-2144/17.02.2015 
г. и становища на ПК по “ИПФБ” от 23.02.2015 г. и ПК 
по “ОСПК” от 24.02.2015 г., на заседание на Общински 
съвет – Плевен, проведено на 26.02.2015 г., Протокол № 
56, точка 19 от дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет – Плевен.

Председател на Общински Съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1390 / 26.02.2015 г., гр. Плевен 
ОТНОСНО: Продажба на 10 броя недвижими имо-

ти – частна общинска собственост, представлява-
щи земеделски земи в местностите “Момин геран”, 
“Мъртва долина І”, “Плочата”, “Стража” и “Таба-
кова чешма” от землището на гр. Плевен чрез публи-
чен търг 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 
от ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, 
чл.3, ал.2, чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от На-
редба № 7 на Общинския съвет – Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И: 

1. Допълва „Годишна програма за управление и раз-
пореждане с имотите – общинска собственост в Общи-
на Плевен през 2015 г.” в раздел ІІІ, точка Б. „Имоти, 
които Община Плевен има намерение да продаде” с 10 
броя недвижими имоти – частна общинска собственост, 
с трайно предназначение на територията: земеделска и 
начин на трайно ползване: лозе, овощна градина, ни-
ва, находящи се в землището на гр. Плевен в местно-
стите “Момин геран”, “Мъртва долина 1”, “Плочата”, 
“Стража” и “Табакова чешма” със следните идентифи-
катори: 56722.383.140, 56722.757.522, 56722.734.2208, 
56722.734.2299, 56722.701.2641, 56722.701.2405, 
56722.701.2404, 56722.701.2452 и 56722.701.2702, 
56722.715.316.

2. Да се организират и проведат публични търгове 
с тайно наддаване за продажба на имотите по т.1 чрез 
предварително представяне на предложенията от учас-
тниците в Администрацията на Община Плевен.

3. Определя първоначална цена в лева без ДДС за 
всеки един от имотите и депозит в размер на 10 % от 
обявената първоначалната цена, както следва:
№ Поземлен 

имот иденти-
фикатор

Мест-
ност

НТП Кат-я 
на

земя

Площ 
кв.м.

АОС 
№

Начална 
тръжна 
цена лв. 
без ДДС

1 56722.383.140 Момин ге-
ран

овощ-
на гра-
дина

V 876 40816 6845.00

2 56722.757.522 Плочата лозе V 642 40817 2711.00
3 56722.734.2208 Мъртва 

долина 1
лозе ІV 878 40818 3303.00

4 56722.734.2299 Мъртва 
долина 1

нива ІV 334 40819 1090.00

5 56722.701.2641 Стража лозе ІV 772 40850 3704.00
6 56722.701.2405 Стража лозе ІV 279 40852 1196.00
7 56722.701.2404 Стража овощ-

на гра-
дина

ІV 250 40853 1074.00

8 56722.701.2452 Стража овощ-
на гра-
дина

ІV 348 40854 2441.00

 9 56722.701.2702 Стража овощ-
на гра-
дина

ІV 1691 40855 11862.00

10 56722.715.316 Табакова 
чешма

лозе ІV 973 40851 4158.00

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи 
комисия, която да  организира и проведе търговете за 
продажба на гореописаните имоти. 

4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да склю-
чи договори за продажба на имотите по т.1 съгласно 
нормативните изисквания със спечелилите участници.

Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-
вание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМС-
МА, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.3, 
ал.2, чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наред-
ба № 7 на Общинския съвет – Плевен по предложение 
от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Общи-
на Плевен с вх.№ ОбС-2146/17.02.2015 г.и становища 
на ПК по “ИПФБ” от 23.02.2015 г. и ПК по “ОСПК” от 
24.02.2015 г., на заседание на Общински съвет – Пле-
вен, проведено на 26.02.2015 г., Протокол № 56, точка 
21 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат 
на Общински съвет – Плевен.

Председател на Общински Съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1391 / 26.02.2015 г., гр. Плевен 
ОТНОСНО: Приемане на правен анализ и прива-

тизационна оценка на общински недвижим нежили-
щен имот: Сграда със застроена площ 52 кв.м., нахо-
дяща се в гр. Плевен, ж.к. “Сторгозия” № 38А, с от-
крита процедура за приватизация и вземане на реше-
ние за продажба 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 
8 от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация; чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, 
т. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол, във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 16, ал. 2 и 3 
от Наредбата за търговете и конкурсите 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И: 

1. Приема правния анализ и приватизационна-
та оценка на общински недвижим нежилищен имот: 
Сграда с идентификатор 56722.655.82.33 със застрое-
на площ 52 кв.м, представляваща помещения в масив-
на едноетажна сграда с предназначение: ”за друг вид 
обществена сграда”, разположена в поземлен имот с 
идентификатор 56722.655.82 – УПИ І, кв. 713, между 
жил.бл. № 38 и № 39, находяща се в гр. Плевен, жк. 
“Сторгозия” № 38А.

За имота е съставен Акт за частна общинска собстве-
ност № 37257 от 05.12.2011 г., вписан в Агенцията по 
вписванията под № 80 от 07.12.2011 г., том 54, рег. № 
20477.

 2. Обявява публичен търг с явно наддаване за про-
дажба на имота по т.1 по реда на Наредбата за търгове-
те и конкурсите при начална тръжна цена 17 000 лв. и 
стъпка на наддаване 1000 лева. 

3. Определя депозит за участие в търга в размер на 
1700 лв. и краен срок за внасянето му до 16 часа на 
двадесет и първия ден от датата на обнародване на на-
стоящото решение в “Държавен вестник” чрез превод 
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.

4. Тръжна документация за участие се получава в 
Центъра за административно обслужване на Община 
Плевен, пл. “Възраждане” № 4, срещу документ за пла-
тена такса в размер на 100 лева без ДДС или с платеж-
но нареждане по сметка IBAN BG73 IORT 7380 8438 
1000 00, BIC IORTBGSF, код на плащане 44 7000 в “Ин-
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вестбанк” АД, клон – гр. Плевен, всеки работен ден до 
16,30 часа в срок до шестнадесетия ден от датата на об-
народване на  настоящото решение в “Държавен вест-
ник”.

5. Оглед на обекта да се извършва всеки работен ден 
в срок до 16 часа до деня, предхождащ датата за про-
веждане на търга, след закупуване на тръжна докумен-
тация и предварителна заявка в отдел ОПКП при Об-
щина  Плевен.

6. Предложения за участие в търга да се подават в за-
печатан непрозрачен плик с надписано наименование-
то на обекта и името на участника в Центъра за адми-
нистративно обслужване на Община Плевен в срок до 
17,00 часа на двадесет и първия ден от датата на об-
народване на  настоящото решение в “Държавен вест-
ник”.

7. Търгът да се проведе от 10:00 часа  на двадесет и 
петия ден от датата на обнародване на настоящото ре-
шение в “Държавен вестник” в Актовата зала на Общи-
на Плевен, находяща се на І етаж, пл. ”Възраждане” № 
2, гр. Плевен.

8. Сроковете по т.3, 4, 6 и 7 се определят по реда на 
чл. 60 от ГПК. Когато последният ден на срока е непри-
съствен, този ден не се брои и срокът изтича в следва-
щия след него присъствен ден.

 9. Възлага на Кмета на Община Плевен да утвър-
ди тръжната документация за провеждане на публич-
ния търг с явно наддаване и проекта на договор за про-
дажба като част от нея.

9. Определя състав на Комисията за провеждане на 
търга, както следва:

9.1. Стефан Ганев – председател;
9.2. Георг Спартански - член, юрист;
9.3. Йордан Георгиев – член;
9.4. Пенчо Карагьозов – член;
9.5. Аня Великова  – член.
Резервни членове:
- Драгомир Стойчев – юрисконсулт;
- Доротея Костадинова;
- Людмил Грънчаров.
10. Определя възнаграждение на комисията, провела 

търга: на председателя - 60 лв., и на членовете – общин-
ски съветници - по 50 лв.

11. Възлага на комисията по т.9 в срок от 3 работни 
дни след провеждането на търга да представи на Кме-
та на Община Плевен протокол за резултатите от търга. 

12. Възлага на Кмета на Общината в срок от 3 ра-
ботни дни след получаването на протокола от прове-
дения търг да определи със заповед спечелилия търга 
участник.

 13. Възлага на Кмета на Община Плевен да склю-
чи със спечелилия участник договор за приватизация 
на имота по т.1, съгласно нормативните изисквания.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от За-
кона за местното самоуправление и местната админи-
страция; чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т.1 
от Закона за приватизация и следприватизационен кон-
трол, във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 16, ал. 2 и 3 от 
Наредбата за търговете и конкурсите по предложение 
от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Общи-
на Плевен с вх.№ ОбС-1561-3/17.02.2015 г.и становища 
на ПК по “ИПФБ” от 23.02.2015 г. и ПК по “ОСПК” от 
24.02.2015 г., на заседание на Общински съвет – Пле-
вен, проведено на 26.02.2015 г., Протокол № 56, точка 
22 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат 
на Общински съвет – Плевен. 

Председател на Общински Съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1392 / 26.02.2015 г., гр. Плевен 
ОТНОСНО: Подробен устройствен план – план за 

регулация за урегулиран поземлен имот ХХІV – За хо-
тел и ресторант в кв. 560 по плана на гр. Плевен

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 
и т.11 от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация, чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от Закона 
за устройство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И: 

1. Приема: Проект за изменение на действащия Под-
робен устройствен план – План за регулация за урегу-
лиран поземлен имот ХХІV – За хотел и ресторант в 
кв.560 по плана на гр. Плевен.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен, след завърш-
ване на процедурите по реда на Закона за устройство на 
територията, да одобри приетия от Общински съвет :

Проект за изменение на действащия Подробен ус-
тройствен план – План за регулация за урегулиран по-
землен имот ХХІV – За хотел и ресторант в кв.560 по 
плана на гр. Плевен.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от За-
кона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация, чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от Закона за ус-
тройство на територията  по предложение от проф.д-
р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен 
с вх.№ ОбС-2143/17.02.2015 г. и становище на ПК по 
“ЕУТ” от 24.02.2015 г., на заседание на Общински съ-
вет – Плевен, проведено на 26.02.2015 г., Протокол № 
56, точка 23 от дневния ред, и е подпечатано с офици-
алния печат на Общински съвет – Плевен. 

Председател на Общински Съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1393 / 26.02.2015 г., гр. Плевен 
ОТНОСНО: Изменение на Подробен устрой-

ствен план – План за регулация и застрояване за по-
землени имоти с идентификатори 56722.654.429 и 
56722.654.430, попадащи в урегулирани поземлени имо-
ти VІІ – За обществено жилищно строителство и VІІІ 
– За административно обслужване и план-схеми за 
електрификация, водоснабдяване и канализация в кв. 
715а по плана на гр. Плевен 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 
и т.11 от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация, чл.136, ал.1, във връзка с чл. 129, ал. 
2 от Закона за устройство на територията, чл.6 и чл.8, 
ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.2 от На-
редба № 7/2005 г. на Общински съвет – Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И: 

1. Приема: Проект за изменение на действащия 
ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕ-

ГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за поземлени имоти с 
идентификатори 56722.654.429 и 56722.654.430, попа-
дащи в урегулирани поземлени имоти VІІ - За общест-
вено жилищно строителство и VІІІ - За административ-
но обслужване и план - схеми за електрификация, во-
доснабдяване и канализация в кв.715а по плана на гр. 
Плевен.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен, след за-
вършване на процедурите по реда на Закона за устрой-
ство на територията, да одобри приетия от Общински 
съвет: 

ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА 
РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за поземлени имоти с 
идентификатори 56722.654.429 и 56722.654.430, попа-
дащи в урегулирани поземлени имоти VІІ - За общест-
вено жилищно строителство и VІІІ - За административ-
но обслужване и план - схеми за електрификация, во-
доснабдяване и канализация в кв.715а по плана на гр. 
Плевен.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2 във връзка  с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от За-
кона за местното самоуправление и местната админи-
страция, чл.136, ал.1, във връзка с чл. 129, ал. 2 от За-
кона за устройство на територията, чл.6 и чл.8, ал.1 от 
Закона за общинската собственост и чл.2 от Наредба 
№ 7/2005 г. на Общински съвет – Плевен по предложе-
ние от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Об-
щина Плевен с вх.№ ОбС-2154/17.02.2015 г. и стано-
вище на ПК по “ЕУТ” от 24.02.2015 г., на заседание на 
Общински съвет – Плевен, проведено на 26.02.2015 г., 
Протокол № 56, точка 24 от дневния ред, и е подпеча-
тано с официалния печат на Общински съвет – Плевен. 

Председател на Общински Съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1394 / 26.02.2015 г., гр. Плевен 
ОТНОСНО: Изместване на ел.съоръжения 20 Кv, 

засягащи се от строителството на нова тролейбусна 
мрежа по ул. “Райски кът”, гр. Плевен 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 
от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.8 от Закона за общинската собстве-
ност, на основание чл.64, ал.5 от Закона за устройство 
на територията, чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане 
на Закона за опазване на земеделските земи

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие на Община Плевен и “ЧЕЗ Разпре-
деление България”АД за монтаж на два броя желязоре-
шетъчни стълбове 20 Кv в общински имот 701.340 – с 
начин на трайно ползване “полски път”, публична об-
щинска собственост. Желязорешетъчните стълбове са 
елемент от съществуващите ел.проводи “Пробуда” и 
“Ядрен” с влезли в сила сервитутни зони.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправо-
мощено лице да извърши необходимите правни и фак-
тически действия в изпълнение на настоящото Реше-
ние.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, 
чл.8 от Закона за общинската собственост, на основа-
ние чл.64, ал.5 от Закона за устройство на територия-
та, чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона 
за опазване на земеделските земи  по предложение от 
проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община 
Плевен с вх.№ ОбС-2150/17.02.2015 г. и становище на 
ПК по “ЕУТ” от 24.02.2015 г., на заседание на Общин-
ски съвет – Плевен, проведено на 26.02.2015 г., Прото-
кол № 56, точка 25 от дневния ред, и е подпечатано с 
официалния печат на Общински съвет – Плевен.

 Председател на Общински Съвет - Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е № 1395 / 26.02.2015 г., гр. Плевен 

ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за упра-
вление на Регионален инспекторат по образованието – 
Плевен, недвижим нежилищен имот – частна общин-
ска собственост, представляващ 2 броя администра-
тивни помещения, находящи се в административната 
сграда на ул. “Димитър Константинов” № 23, гр. Пле-
вен, актуван с АОС № 39762/25.11.2013 г. 

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И: 

1. Да се предостави безвъзмездно за управление на 
Регионален инспекторат по образованието - гр. Плевен 
за срок от 5 (пет) години, недвижим нежилищен имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр.Плевен, 
ул. ”Димитър Константинов” № 23, актуван с АОС № 
39762/25.11.2013 год., представляващ, част от самосто-
ятелен обект с идентификатор 56722.660.765.2.8 – офи-
си № 439 с площ 13,50 кв.м и № 440 с площ 10,50 кв.м, 
находящи се на петия етаж от административната сгра-
да.

Консумативните разходи свързани с текущото об-
служване и поддръжка на имота, както и такса смет и 
данък сгради са за сметка на Регионален инспекторат 
по образованието /РИО/ - гр.Плевен.  

2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да склю-
чи договор за безвъзмездно управление на имота по т.1 
с Началника на Регионален инспекторат по образова-
нието /РИО/ - гр.Плевен, съгласно действащите разпо-
редби и условията по предходната точка.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона 
за местното самоуправление и местната администра-
ция, чл.12, ал.3 и ал.4 от ЗОС и чл.13, ал.2 от Наредба 
7/2005 год. на Общински съвет – Плевен,  по предложе-
ние от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Об-
щина Плевен с вх.№ ОбС-2088/02.02.2015 г. и станови-
ща на ПК по “КИРОСУПКИЗ” от 23.02.2015 г. и ПК по 
“ОСПК” от 24.02.2015 г., на заседание на Общински съ-
вет – Плевен, проведено на 26.02.2015 г., Протокол № 
56, точка 27 от дневния ред, и е подпечатано с офици-
алния печат на Общински съвет – Плевен. 

Председател на Общински Съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1396 / 26.02.2015 г., гр. Плевен 
ОТНОСНО: Предложение от Общинския комитет 

“Васил Левски” и инициативен комитет за изгражда-

не на паметник на Данаил Попов за поставяне на мо-
нументално-декоративен елемент – паметник на Да-
наил Попов, във връзка с отбелязване на 175 години от 
рождението му 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 
от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, във връзка с чл.57, ал.1 от Закона за ус-
тройство на територията 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие за поставянето на монументално-
декоративен елемент – паметник на Данаил Попов, раз-
положен в пешеходното пространство, заключено меж-
ду сградата на боулинг “Галакси” и жилищен блок “Ко-
лю Фичето”, съгласно приложената графична част.

 2. Възлага на Главния архитект на Община Пле-
вен да издаде разрешение за поставяне на монументал-
но-декоративен елемент – паметник на Данаил Попов, 
в съответствие с чл.57 от Закона за устройство на те-
риторията и нормативните изисквания на Наредба № 
15 на Общински съвет – Плевен след провеждане на 
конкурс и представяне на инвестиционен проект на па-
метника по част архитектура, благоустройство и парко-
устройство, конструкции и художествена част – макет. 
Спечелилият конкурса проект следва да се внесе за съ-
гласуване в Специализиран експертен съвет на Минис-
терство на културата.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона 
за местното самоуправление и местната администра-
ция, във връзка с чл.57, 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-
0465-2/17.02.2015 г. и становища на ПК по “КВМД” от 
23.02.2015 г. и “ЕУТ” от 24.02.2015 г.,  на заседание на 
Общински съвет – Плевен, проведено на 26.02.2015 г., 
Протокол № 56, точка 28 от дневния ред, и е подпеча-
тано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.

 Председател на Общински Съвет - Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е № 1397 / 26.02.2015 г., гр. Плевен 

ОТНОСНО: Издаване на Запис на заповед от Об-
щина Плевен в полза на ДФ “Земеделие” – Разплаща-
телна агенция, обезпечаващ авансово плащане по до-
говор № 15-226-00342 от 19.12.2014 г. по мярка 226 
за Проект “Устойчиво управление на горите и опаз-
ване на околната среда чрез създаване на система за 
ранно откриване на горски пожари, видеонаблюдение 
и оповестяване в ПИ № 557005 в землището на село 
Буковлък, Област Плевен, Община Плевен”, сключен 
между Община Плевен и ДФ “Земеделие” – Разплаща-
телна агенция 

На основание чл.21, ал.1, т.10 и чл.27, ал.4 и ал.5 от 
Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация и Договора за отпускане на финансова по-
мощ № 15-226-00342 от 19.12.2014 г. по мярка 226 за 
Проект “Устойчиво управление на горите и опазване на 
околната среда чрез създаване на система за ранно от-
криване на горски пожари, видеонаблюдение и оповес-
тяване в ПИ № 557005 в землището на село Буковлък, 
Област Плевен, Община Плевен”, сключен между Об-
щина Плевен и ДФ “Земеделие” – Разплащателна аген-
ция 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И: 

1. Упълномощава Кмета на Община Плевен да по-
дпише Запис на заповед, без протест и без разноски, 
платима на предявяване в полза на ДФ “Земеделие” – 
Разплащателна агенция, в размер на 134 189,22 лв. (сто 
тридесет и четири хиляди сто осемдесет и девет лева и 
22 ст.) за обезпечаване на 110% от заявения размер на 
авансово плащане по Договора за отпускане на финан-
сова помощ № 15-226-00342 от 19.12.2014 г. по мяр-
ка 226 за Проект “Устойчиво управление на горите и 
опазване на околната среда чрез създаване на система 
за ранно откриване на горски пожари, видеонаблюде-
ние и оповестяване в ПИ № 557005 в землището на се-
ло Буковлък, Област Плевен, Община Плевен”, склю-
чен между Община Плевен и ДФ “Земеделие” – Раз-
плащателна агенция.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да подгот-
ви необходимите документи за получаване на авансо-
вото плащане по договор № 15-226-00342 от 19.12.2014 
г. и да ги представи пред ДФ “Земеделие” – Разплаща-
телна агенция.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.1, т.10 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация 
и Договора за отпускане на финансова помощ № 15-
226-00342 от 19.12.2014 г. по мярка 226 за Проект “Ус-
тойчиво управление на горите и опазване на околната 
среда чрез създаване на система за ранно откриване на 
горски пожари, видеонаблюдение и оповестяване в ПИ 
№ 557005 в землището на село Буковлък, Област Пле-
вен, Община Плевен”, сключен между Община Плевен 
и ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция по пред-
ложение от арх. Трифон Иванов – За Кмет на Общи-
на Плевен с вх.№ ОбС-1527-2/23.02.2015 г.и становищe 
на ПК по “ИПФБ” от 23.02.2015 г., на заседание на Об-
щински съвет – Плевен, проведено на 26.02.2015 г., 
Протокол № 56, точка 29 от дневния ред, и е подпеча-
тано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.

Председател на Общински Съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1398 / 26.02.2015 г., гр. Плевен 
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект 

за Подробен устройствен план – План за застроява-
не за поземлен имот 241002 в местността “Чешми-
цата” в землището на с. Коиловци, парцеларни плано-
ве на елементите на техническата инфраструктура и 
одобряване на Задание за изработване на подробен ус-
тройствен план. 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 
и т.11 от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация, на основание чл.124а, ал.1 и ал.7 и 
чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И: 

1. Разрешава изработване на проект за Подробен ус-
тройствен план – План за застрояване за поземлен имот 
241002 в местността “Чешмицата” в землището на с. 
Коиловци, собственост на “ИЕ 3000”ЕООД и парце-

8РЕØЕНИß НА ОБЩИНСКИ СÚВЕТ - ПЛЕВЕН
ларни планове на елементите на техническата инфра-
структура, ел.захранване на имот 000240 – пасище, ме-
ра и водопровод през имот 000274 – път ІV кл. от Об-
щина Плевен.

2. Одобрява Заданието за изработване на подробен 
устройствен план по т.1.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправо-
мощено лице да извърши необходимите правни и фак-
тически действия, в изпълнение на настоящото Реше-
ние.

Решенията по чл.124а от Закона за устройство на те-
риторията не подлежат на оспорване, съгласно чл.124б, 
ал.4.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от За-
кона за местното самоуправление и местната админи-
страция, на основание чл.124а, ал.1 и ал.7 и чл.124б, 
ал.1 от Закона за устройство на територията по пред-
ложение от арх. Трифон Иванов – ВрИД Кмет на Об-
щина Плевен с вх.№ ОбС-2163/23.02.2015 г.  и стано-
вище на ПК по “ЕУТ” от 24.02.2015 г.,  на заседание на 
Общински съвет – Плевен, проведено на 26.02.2015 г., 
Протокол № 56, точка 30 от дневния ред, и е подпеча-
тано с официалния печат на Общински съвет – Плевен. 

Председател на Общински Съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1399 / 26.02.2015 г., гр. Плевен 
ОТНОСНО: Допълнение и изменение на Културен 

календар на Община Плевен за 2015 г. 
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН 

Р Е Ш И: 
1. Допълва Културен календар на Община Плевен за 

2015 г., Раздел ІІ – “Културни събития с национално и 
международно значение” с нова точка № 2а – “Преми-
ера на книгата “Аз не бях политик” на Огнян Герджи-
ков”, необходими финансови средства – до 1000 лв., м. 
март.

 2. Изменя Културен календар на Община Плевен 
за 2015 г., Раздел ІV – Резерви като сумата 2700 лв. ста-
ва 1700 лв.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация по предложение от 
Постоянната комисия по “Култура и вероизповедания” 
с вх.№ ОбС-2115-2/24.02.2015 г.,  на заседание на Об-
щински съвет – Плевен, проведено на 26.02.2015 г., 
Протокол № 56, точка 31 от дневния ред, и е подпеча-
тано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.

Председател на Общински Съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1400 / 26.02.2015 г., гр. Плевен 
ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна финан-

сова помощ на Кристиан Калинов Христов 
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”, дей-
ност “Общинска администрация” по бюджета на Об-
щина Плевен за 2015 година в размер на 700 (седемсто-
тин) лева на Калин Христов Христов за лечението на 
сина му Кристиан Калинов Христов.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация по предложение от По-
стоянната комисия по “Здравеопазване и социални дей-
ности” с вх.№ ОбС-1502-4/23.02.2015 г.,  на заседание 
на Общински съвет – Плевен, проведено на 26.02.2015 
г., Протокол № 56, точка 32 от дневния ред, и е подпеча-
тано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.

 Председател на Общински Съвет - Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е № 1401 / 26.02.2015 г., гр. Плевен 

ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна финан-
сова помощ на Антонио Николаев Антонов

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”, дей-
ност “Общинска администрация” по бюджета на Об-
щина Плевен за 2015 година в размер на 1000 (хиляда) 
лева на Николай Младенов Антонов за лечението на си-
на му Антонио Николаев Антонов.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация по предложение от По-
стоянната комисия по “Здравеопазване и социални дей-
ности” с вх.№ ОбС-2073-1/23.02.2015 г.,  на заседание 
на Общински съвет – Плевен, проведено на 26.02.2015 
г., Протокол № 56, точка 34 от дневния ред, и е подпеча-
тано с официалния печат на Общински съвет – Плевен. 

Председател на Общински Съвет - Плевен: Дарин Ангелов

 Р Е Ш Е Н И Е № 1402 / 26.02.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна финансова 

помощ на Никола Колев Ботев
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”, дей-
ност “Общинска администрация” по бюджета на Об-
щина Плевен за 2015 година в размер на 1000 (хиляда) 
лева на Никола Колев Ботев.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация по предложение от 
Постоянната комисия по “Здравеопазване и социал-
ни дейности” с вх.№ ОбС-2089-1/23.02.2015 г.,  на за-
седание на Общински съвет – Плевен, проведено на 
26.02.2015 г., Протокол № 56, точка 35 от дневния ред, 
и е подпечатано с официалния печат на Общински съ-
вет – Плевен.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов

Бр. 2 (14),  
9 март 2015 г. 
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Приложение № 1  
към Решение № 1349/29.01.2015 г.

на Общински съвет – Плевен
П Р О Г Р А М А

ЗА  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ  
С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ  

В ОБЩИНА  ПЛЕВЕН ПРЕЗ  2015 г.
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Годишната програма за управление и разпореждане с 
имотите – общинска собственост в Община Плевен през 
2015 г. съдържа:
1. Прогноза за очакваните приходи и необходимите раз-
ходи, свързани с придобиването, управлението и разпо-
реждането с имоти – общинска собственост
2. Описание на имотите, които общината има намерение 
да предложи за предоставяне под наем, за продажба и за 
учредяване на ограничени вещни права
3. Описание на имотите, които общината има намерение 
да придобие в собственост
Настоящата програма отразява намеренията на Община 
Плевен за управление и разпореждане с имоти – общин-
ска собственост през 2015 г. и е обвързана с бюджета на 
Община Плевен за 2015 г.
II. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕ-
ОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДО-
БИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДА-
НЕТО С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

№ Вид дейност
Прогно-

зен резултат 
в лв.

ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ
А. От управление на имоти-об-
щинска собственост

1. Отдаване под наем на нежилищни 
имоти 640 000

2. Отдаване под наем на жилища 320 000
3. Приходи от паркинги 420 000
4. Приходи от Рекламно-информаци-

онни носители /РИН/ 320 000
5. Отдаване под наем на терени 460 000
6. Отдаване под наем на земеделска 

земя 800 000
7. Концесии на нежилищни имоти 25 000

Всичко от управление на имоти-об-
щинска собственост 2 985 000
Б. От разпореждане с имоти-общин-
ска собственост

1. Продажба на имоти-общинска соб-
ственост

1.1 Приходи от продажба на сгради 4 500 000                                                                                                                             
1.2 Приходи от продажба на земя 200 000
2. Учредени вещни права 20 000

Всичко от разпореждане с имо-
ти-общинска собственост 4 720 000
ВСИЧКО ПРИХОДИ 7 705 000

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

1.
За технически дейности (скици, 
удостоверения за характеристи-
ки, разделяне или обединяване на 
имоти, заснемане на имоти и др.)

         7 
000

2. За оценки и концесионни анализи 6 000
3. За обявления 6 000

ВСИЧКО РАЗХОДИ 19 000
III. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИ-
НАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА 
ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА, ЗА 
УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА 
И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ
№ Описание на имота

А. Имоти, които Община Плевен има намерение 
да предостави под наем

1 Магазин с площ 74 кв.м – ж.к. “Дружба” до бл.111
2 Магазин с площ 34 кв.м – ж.к. “Дружба” до бл.111
3 Временна постройка с площ 100 кв.м – ж.к. “Друж-

ба”  до бл.112
4 Помещение с площ 55 кв.м - ж.к. “Дружба” до 

бл.113
5 Офис с площ 12 кв.м - бул. “Русе” № 1,ет.1, стая  2
6 Зъботехническа лаборатория с площ 16 кв.м - бул. 

“Русе” № 1,ет.4, стая  9
7 Зъботехническа лаборатория с площ 16 кв.м - бул. 

“Русе” № 1,ет.4, стая  10
8 Зъботехническа лаборатория с площ 11 кв.м - бул. 

“Русе” № 1,ет.4, стая  23
9 І-ви ет от сграда /Дачева къща/ площ 85 кв.м и на-

вес с площ 110 кв.м - ул."Л.Каравелов"  №3а
10 Кафе-сладкарница с площ 92 кв.м - 

пл."Възраждане" 2, приземен етаж
11 Склад с площ 240 кв.м – ул.”Г.М.Димитров”  № 

82, двор № 1
12 Склад с площ 200 кв.м – ул.”Г.М.Димитров”  № 

82, двор № 1
13 Склад с площ 500 кв.м – ул.”Г.М.Димитров”  № 

82, двор № 1
14 Склад с площ 200 кв.м – ул.”Г.М.Димитров”  № 

82, двор № 3
15 Помещение № 10 с площ 28 кв.м - ул.”Д.Констан-

тинов” № 2
16 Тоалетна с площ 63 кв.м - в двора на къща -музей 

цар Освободител
17 Павилион с площ 61 кв.м - ул. “Лозенка”  № 9
18 Павилион с площ 64 кв.м – ж.к.”Сторгозия” до 

бл.51
19 Офис с площ 23 кв.м - ул. “Дойран” № 140 , етаж 

4, стая 403
20 Офис с площ 15 кв.м - ул. “Дойран” № 140 , етаж 

4, стая 412
21 Офис с площ 16 кв.м - ул.”Д.Константинов” № 23, 

ет.1, стая  107
22 Офис с площ 16 кв.м - ул.”Д.Константинов” № 23, 

ет.1 стая  108
23 Офис с площ 14 кв.м - ул.”Д.Константинов” № 23, 

ет.2 стая  213
24 Офис с площ 13 кв.м - ул.”Д.Константинов” № 23, 

ет.2, стая  214

25 Офис с площ 13 кв.м - ул.”Д.Константинов” № 23, 
ет.2, стая  215

26 Офис с площ 13 кв.м - ул.”Д.Константинов” № 23, 
ет.2, стая  216

27 Офис 1 с площ 18 кв.м – ул."Васил Левски" № 176, 
етаж 6

28 Офис 5 с площ 18 кв.м – ул.”Васил Левски” №176, 
етаж.6

29 Офис 6 с площ 18 кв.м – ул.”Васил Левски” №176, 
етаж 6

30 Офис 7 с площ 18 кв.м – ул.”Васил Левски” №176, 
етаж 6

31 Офис 8 с площ 18 кв.м – ул.”Васил Левски” №176, 
етаж 6

32 Обект за обществено обслужване с площ 147 кв.м- 
бул.Скобелев 22, бл.3, вх.А

33 Клуб с площ 101 кв.м - ул.”Трифон Кунев” № 5
34 Клуб с площ 80 кв.м - ул.”П.Р.Славейков” № 50
35 Клуб с площ 62 кв.м - ж.к.”Сторгозия” до бл.94
36 Офис с площ 28 кв.м - пл.”Възраждане” №1, стая 

218
37 Офис с площ 14 кв.м - пл.”Възраждане” №1, стая 

226
38 Офис с площ 14 кв.м - пл.”Възраждане” №1, стая 

304
39 Офис с площ 14 кв.м - пл.”Възраждане” №1, стая 

305
40 Офис с площ 49 кв.м - ул.”Хр.Ботев” № 48
41 Каса № 4 с площ 6 кв.м – Автогара, пл. “Иван 

Миндиликов” № 7
42 Помещение с площ 50 кв.м за обособяване на тоа-

летна –Автогара, пл. “И. Миндиликов” № 7
43 Помещение с площ 7 кв.м –Автогара, пл. “И Мин-

диликов” № 7, вдясно от ценралния вход
44 Помещение с площ 83 кв.м – ул.”Вардар” № 17
45 Павилион – ул. “Данаил Попов” № 16, до Дом на 

книгата
46 Павилион – жк. “Дружба”, пред бл.111
47 Павилион – жк. “Дружба”, пред бл.426
48 Павилион – жк. “Сторгозия”, пред бл.5
49 Павилион – жк. “Сторгозия”, спирка ЛВТ
50 Павилион – жк. “Сторгозия”, спирка ШПК посо-

ка Център
51 Павилион – бул. “Хр.Ботев”, спирка МУ посока 

Военна болница
52 Павилион – ул.”Д.Константинов”, пред Бизнес 

център “Генимекс”
53 Павилион – бул. “Русе”, пред бл. “Кооператор”
54 Павилион – бул. “Хр.Ботев”, пред пицария “Напо-

ли”
55 Павилион  – ул. “Ген.Владимир Вазов”, пред ШЗО
56 Павилион  – ул. “Дойран”, до СИЦ
57 Павилион – бул. “Г.Кочев”, до МБАЛ “Д-р 

Г.Странски”
58 Помещение в автоспирка с площ 30 кв.м – 

с.Опанец, между кв. 14 и кв.19
59 Павилион в автоспирка с площ 3 кв.м – с.Опанец, 

между кв. 14 и кв.19
60 Дрогерия с площ 24 кв.м - с.Мечка
61 Право на поставяне на павилион – гр.Славяново, 

част от УПИ І, кв.67
62 Право на поставяне на павилион – гр.Славяново, 

част от УПИ І, кв.67, по схема под № 16
63 Право на поставяне на павилион – гр.Славяново, 

част от УПИ І, кв.67, по схема под № 8
64 Право на поставяне на павилион – гр.Славяново, 

част от УПИ І, кв.67, по схема под № 10
65 Право на поставяне на павилион – гр.Славяново, 

част от УПИ І, кв.67, по схема под № 2
66 Право на поставяне на павилион – гр.Славяново, 

част от УПИ І, кв.44, по схема под № 2
67 Язовир с площ 133,318 дка  - с.Мечка, м. Шумата
68 Земеделска земя в землището на с. Николаево с об-

ща площ 181.936 дка 
69 Земеделска земя в землището на гр.Славяново с 

обща площ 119.313 дка
70 Земеделска земя в землището на с.Ласкар с обща 

площ 35.137 дка 
71 Земеделска земя в землището на с.Върбица с обща 

площ 71.381 дка
72 Земеделска земя в землището на с.Брестовец с об-

ща площ 98.996 дка
73 Земеделска земя в землището на с.Коиловци с об-

ща площ 62.614 дка 
Б. Имоти, които Община Плевен има намерение да 
продаде

1 Урегулиран поземлен имот с площ 223 (двеста 
двадесет и три) кв.м. - УПИ ХІІ-661.84 - За жи-
лищно строителство, кв.10а по плана на град Пле-
вен, ул. “Брацигово” № 23, актуван с АОС № 40689

2 Недвижим имот, представляващ апартамент № 3, 
ет.2, вх.А, със застроена площ 108,98 кв.м, нахо-
дящ се на адрес гр.Плевен, бул.”Г.Кочев”№13, ак-
туван с АОС № 38391

3 Недвижим имот, представляващ апартамент № 12, 
ет.5, вх.А, със застроена площ 109,38 кв.м, нахо-
дящ се на адрес гр.Плевен, бул.”Г.Кочев”№13, ак-
туван с АОС № 38393

4 Недвижим имот, представляващ апартамент № 15, 
ет.5, вх.Б, със застроена площ 131.13 кв.м, нахо-
дящ се на адрес гр.Плевен, бул.”Г.Кочев”№13, ак-
туван с АОС № 38387

5 Недвижим имот, представляващ подземен гараж 
№ 1, вх.А, със застроена площ 17.57 кв.м, находящ 
се на адрес гр.Плевен, бул.”Г.Кочев”№13, актуван 
с АОС № 38399

6 Недвижим имот, представляващ подземен гараж 
№ 2, вх.А, със застроена площ 20.76 кв.м, находящ 
се на адрес гр.Плевен, бул.”Г.Кочев”№13, актуван 
с АОС № 38400

7 Недвижим имот, представляващ подземен гараж 
№ 4, вх.А, със застроена площ 22.16 кв.м, находящ 
се на адрес гр.Плевен, бул.”Г.Кочев”№13, актуван 
с АОС № 38402

8 Недвижим имот, представляващ подземен гараж 
№ 5, вх.Б, със застроена площ 20.76 кв.м, находящ 
се на адрес гр.Плевен, бул.”Г.Кочев”№13, актуван 
с АОС № 38397

9 Недвижим имот, представляващ подземен гараж 
№ 6, вх.Б, със застроена площ 17.57 кв.м, находящ 
се на адрес гр.Плевен, бул.”Г.Кочев”№13, актуван 
с АОС № 38398

10 Незастроен урегулиран поземлен имот с площ 275 
кв.м. УПИ VІ-8158, кв. 274 по плана на гр. Пле-
вен, бул. Хр. Ботев № 30, актуван с АОС № 31480

11 Недвижим имот, представляващ триетажна вилна 
сграда в парк “Кайлъка” със застроена площ 341 
(триста четиридесет и един) кв.м, актуван с АОС 
№ 38095

12 Незастроен урегулиран поземлен имот с площ 530 
(петстотин и тридесет) кв.м. - УПИ ІХ-7626, 7628, 
7629-За жилищно строителство, кв.165а по плана 
на град Плевен, ул. “Цар Самуил” № 141, актуван 
с АОС № 36723

13 Незастроен урегулиран поземлен имот с площ 1 
112 (хиляда сто и дванадесет) кв.м. - УПИ V-За жи-
лищно строителство, кв.358 по плана на град Пле-
вен, ул. “Родопи” №16, актуван с АОС № 36722

14 Незастроен урегулиран поземлен имот с площ 257 
(двеста петдесет и седем) кв.м. - УПИ ХVІІ-За жи-
лищно строителство, кв.832 по плана на град Пле-
вен, ул. “Котел” № 13, актуван с АОС № 34040

15 Урегулиран поземлен имот с площ 228 (двеста 
двадесет и осем) кв.м. - УПИ ХІ-661.87 - За жи-
лищно строителство, кв.10а по плана на град Пле-
вен, ул. “Брацигово” № 17, актуван с АОС № 40625

16 Незастроен урегулиран поземлен имот с площ 271 
(двеста седемдесет и един) кв.м. - УПИ VІІІ-3988 
- За жилищно строителство, кв.10 по плана на 
град Плевен, ул. “Огоста” № 17, актуван с АОС № 
40630

17 Незастроен урегулиран поземлен имот с площ 406 
(четиристотин и шест) кв.м. - УПИ ХХІ-983-За жи-
лищно строителство, кв.835 по плана на град Пле-
вен, ул. “Майска” № 21, актуван с АОС № 37473

18 Незастроен урегулиран поземлен имот с площ 376 
(триста седемдесет и шест) кв.м. - УПИ Х-663.22-
За жилищно строителство, кв.177 по плана на град 
Плевен, ул. “Ралица” № 6, актуван с АОС № 37527

19 Незастроен урегулиран поземлен имот с площ 250 
(двеста и петдесет) кв.м. - УПИ ІV-За жилищно 
строителство, кв.355 по плана на град Плевен, ул. 
“Родопи”№ 5, актуван с АОС № 36889

20 Незастроен урегулиран поземлен имот с площ 
8982 (осем хиляди деветстотин осемдесет и два) 
кв.м. - УПИ І-За хотел, кв.455 по плана на град 
Плевен, ул. “Марибор” № 1, актуван с АОС № 
37720

21 Незастроен урегулиран поземлен имот с площ 
867 (осемстотин шестдесет и седем) кв.м. - УПИ 
ІІІ-652.674 -За обществено-обслужващи дейности, 
кв.215а по плана на град Плевен, ул. “Георги Ко-
чев” № 24, актуван с АОС № 40365

22 Незастроен урегулиран поземлен имот с площ 
875 (осемстотин седемдесет и пет) кв.м. - УПИ І-
За обществено обслужващи дейности, магазин и 
ТП, кв.832 по плана на град Плевен, ул. “Котел” № 
10,12, актуван с АОС № 34038

23 Застроен урегулиран поземлен имот с площ 13 
840 (тринадесет хиляди осемстотин и четириде-
сет) кв.м - УПИ І-353-За училище, кв. 41 по пла-
на на с.Коиловци, заедно със сграда със застроена 
площ 820 (осемстотин и двадесет) кв.м, актуван с 
АОС № 35329

24 Застроен урегулиран поземлен имот с площ 13 992 
(тринадесет хиляди деветстотин деветдесет и два) 
кв.м - УПИ ХХІV-За хотел, ресторант, кв. 560 по 
плана на гр.Плевен, заедно със сгради, актуван с 
АОС № 40713, 40759

25 Незастроен урегулиран поземлен имот с площ 377 
(триста седемдесет и седем) - УПИ V-За общест-
вено обслужващи дейности, кв. 114 по плана на 
град Плевен, ул. “Тетевен” № 3, актуван с АОС № 
34999

26 Незастроен урегулиран поземлен имот с площ 339 
(триста тридесет и девет) кв.м. -  ХІ-За общест-
вено обслужващи дейности, кв.115а по плана на 
град Плевен, ул. “Дойран” №31, актуван с АОС № 
36721

27 Незастроен урегулиран поземлен имот с площ 343 
(триста четиридесет и три) кв.м. - УПИ ХVІІ-9028-
За жилищно строителство, кв.22 по плана на град 
Плевен, ул. “Стоян Михайловски” № 134, актуван 
с АОС № 36741

28 Незастроен урегулиран поземлен имот с площ 161 
(сто шестдесет и един) кв.м. - УПИ ХVІ-За об-
ществено обслужване, кв.22 по плана на град Пле-
вен, ул. “Стоян Михайловски” № 136, актуван с 
АОС № 36742

29 Незастроен урегулиран поземлен имот с площ 447 
(четиристотин четиридесет и седем) кв.м. - УПИ 
ХV-За обществено обслужване, кв.561 по плана на 
град Плевен, ул. “Добри Чинтулов” № 15А, акту-
ван с АОС № 34736

30 Незастроен урегулиран поземлен имот с площ 
528 (петстотин двадесет и осем) кв.м. – УПИ ІІ - 
За обществено обслужване, кв.604г по плана на 
град Плевен, индустриална зона, актуван с АОС 
№ 35598

31 Незастроен урегулиран поземлен имот с площ 259 
(двеста петдесет и девет) кв.м. - УПИ ІІІ-7769 - За 
жилищно строителство, кв.328 по плана на град 
Плевен, ул. “Мур” № 48а, актуван с АОС № 36305

32 Незастроен урегулиран поземлен имот с площ 2 
685 (две хиляди шестстотин осемдесет и пет) кв.м. 
- УПИ І - За административно търговска сграда, 
кв.103 по плана на град Плевен, бул. “Христо Бо-
тев” № 162, актуван с АОС № 36986

33 Незастроен урегулиран поземлен имот с площ 
286 (двеста осемдесет и шест) кв.м. - УПИ 
VІІІ-656.542 - За жилищно строителство, кв.834 
по плана на град Плевен, ул. “Д-р Г.М.Димитров” 
№ 23, актуван с АОС № 39233

34 Урегулиран поземлен имот УПИ VІІІ с площ 5468 
(пет хиляди четиристотин шестдесет и осем) кв.м, 
заедно със сграда: бивш плувен басейн и сгради на 
допълващо застрояване – За плувен басейн, кв.617 
по плана на град Плевен, Източна индустриална 
зона, актуван с АОС № 39957

35 Застроен поземлен имот с идентификатор 
39459.502.164 с площ 4930 (четири хиляди девет-
стотин и тридесет) кв.м, заедно с идеални части от 
курортни сгради, находящи се в с.Кранево, общи-
на Балчик, ул. “Черно море” № 1в, актуван с АОС 
№ 37125

36 Земеделска земя - поземлен имот № 084001 – 
площ 3 115 кв.м, находящ се в местността “Върба-
ка”, землището на с.Ясен, актуван с АОС № 36541

37 Земеделска земя, поземлен имот № 000202 - площ 
5 076 кв.м, находящ се в местността “Азманско-
то”, землището на с.Ясен, актуван с АОС № 36971

38 Земеделска земя - имот с идентификатор № 
56722.27.1 - площ 14 954 кв.м., м.Габровец, земли-
щето на гр.Плевен, актуван с АОС № 35516

39 Земеделска земя - имот с идентификатор № 
56722.33.3 - площ 95 917 кв.м., м.Витска ялия, зем-
лището на гр.Плевен, актуван с АОС № 35588

40 Земеделска земя –имот с идентификатор № 
56722.18.26 – площ 4228 кв.м., м.Табакова чешма, 
актувана с АОС № 36391

41 Земеделска земя –имот с идентификатор № 
56722.19.33 – площ 6182 кв.м., м.Табакова чешма, 
актувана с АОС № 35488

42 Земеделска земя –имот с идентификатор № 
56722.22.20– площ 5401 кв.м., м.Табакова чешма, 
актувана с АОС № 35461

43 Земеделска земя –имот с идентификатор № 
56722.23.17– площ 5084 кв.м., м.Табакова чешма, 
актувана с АОС № 35530

44 Земеделска земя - поземлен имот № 000062 – площ 
2 996 кв.м, находящ се в землището на с.Коиловци, 
актуван с АОС № 34562

45 Земеделска земя - поземлен имот № 000460 – площ 
3 905 кв.м, находящ се в землището на с.Коиловци, 
актуван с АОС № 39337

46 Незастроен урегулиран поземлен имот УПИ VІІІ-
За жилищно строителство с площ 770 (седемсто-
тин и седемдесет) кв.м, кв.19 по плана на с.Къшин, 
актуван с АОС № 35286

47 Незастроен урегулиран поземлен имот УПИ ХІІІ-
За жилищно строителство с площ 880 (осемстотин 
и осемдесет) кв.м, кв.19 по плана на с.Къшин, ак-
туван с АОС № 35163

48 Незастроен урегулиран поземлен имот УПИ VІІ-
За жилищно строителство с площ 580 (петстотин и 
осемдесет) кв.м, кв.20 по плана на с.Буковлък, ак-
туван с АОС № 34600

49 Незастроен урегулиран поземлен имот УПИ 
ХХІ-За жилищно строителство с площ 650 
(шестстотин и петдесет) кв.м, кв.50 по плана на 
с.Буковлък, актуван с АОС № 39874

50 Застроен урегулиран поземлен имот УПИ Х-За 
ветеринарна лечебница с площ 560 (петстотин и 
шестдесет) кв.м, кв.90 по плана на с.Пелишат, за-
едно с две сгради, актуван с АОС № 40001

51 Незастроен урегулиран поземлен имот УПИ І-
467-За жилищно строителство с площ 1 000 (хи-
ляда) кв.м, кв.19 по плана на с.Коиловци, актуван 
с АОС № 34883

52 Незастроен урегулиран поземлен имот УПИ І-
За площадка на ДАП с площ 5 590 (пет хиля-
ди петстотин и деветдесет) кв.м, кв.4 по плана на 
с.Коиловци, актуван с АОС № 37329

53 Незастроен урегулиран поземлен имот УПИ ХІ-
713-За жилищно строителство с площ 970 (де-
ветстотин и седемдесет) кв.м, кв.92 по плана на 
с.Пелишат, актуван с АОС № 34852

54 Незастроен урегулиран поземлен имот УПИ І-
общ-За жилищно строителство с площ 760 (се-
демстотин и шестдесет) кв.м, кв.31 по плана на 
с.Горталово, актуван с АОС № 36788
В. Имоти, върху които Община Плевен има наме-
рение да учреди право на строеж

1 Учредяване право на строеж върху общински имот 
за изграждане на триетажен обект за обществено 
обслужване с РЗП – 360 кв.м. в УПИ ІІ, кв.241 по 
плана на град Плевен, ул. “Гренадирска”

2 Учредяване право на строеж върху общински 
имот за изграждане на четириетажна жилищна 
сграда с РЗП – 730 кв.м. в УПИ І, кв.330 по плана 
на град Плевен, ул. “Цар Иван Шишман” № 35

3 Учредяване право на строеж върху общински 
имот за изграждане на четириетажна жилищна 
сграда с РЗП – 472 кв.м. в УПИ ХVІІІ, кв.367 по 
плана на град Плевен, ул. “Парашкев Цветков” 
Г. Имоти, които Община Плевен има намерение 
да придобие

1 Сграда в гр.Априлци
Д. Имоти, които Община Плевен има намерение 
да предостави на концесия

1 Минерален извор в гр. Славяново

ІV.ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящата програма за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост в Община Плевен обхва-
ща едногодишен планов период - 2015 г.
Тя се приема на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, 
ал.1, т.12 от Закона за местната администрация и мест-
ното самоуправление, чл.8, ал.9 от Закона за общинската 
собственост и чл.3, ал.2 от Наредба № 7 за реда за придо-
биване, управление и разпореждане с общинско имуще-
ство. По своята същност програмата е отворен документ 
и може да се актуализира през годината. 
Настоящата програма е приета с Решение № 
1349/29.01.2015 г. на Общински съвет – Плевен
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РАЗДЕЛ I
ТРАДИЦИОННИ И ПРОТОКОЛ-

НИ ПРОЯВИ
1. Отбелязване на 137 години от 
рождението на Христо Ботев – 6 
януари.
2. Ритуал Богоявление – 6 яну-
ари
Необходими финансови средства 
– до 300 лв., м. януари
3. Тържествен ритуал по повод 
142 години от обесването на Ва-
сил Левски – 19 февруари
Пред паметника на Васил Левски
Необходими финансови средства 
– до 300 лв., м. февруари
4. Отбелязване на Национал-
ния празник на Република Бъл-
гария и 137 години от Освобож-
дението на България – 3 март
- Панихида по повод 134 години 
от гибелта на Цар Освободител 
Александър II – 27 февруари /съв-
местно  с ВИМ/
- Изложба на открито с постери – 
парк при Къща музей Цар Осво-
бодител Александър II /съвмест-
но с ВИМ/ и други прояви
Необходими финансови средства 
– до 3000 лв., м. март
5. Великденски празници
Необходими финансови средства 
– до 2500 лв., м. април-май
6. Празници на Плевен
Необходими финансови средства 
– до 30 000 лв., м. май
7. Тържествено отбелязване на 
24 май – ден на българската про-
света и на славянската писменост
Празникът се отбелязва по тра-
диция с тържествен ритуал на 
пл. „Възраждане” и пред бареле-
фа на Св. Св. Кирил и Методий, 
тържествено шествие и концер-
тна програма
Необходими финансови средства 
– до 2000 лв., м. май

8. Тържествено отбелязване на 
2-ри юни – Денят на Ботев и на 
загиналите за свободата на Бъл-
гария
Пред паметника на Христо Ботев
Необходими финансови средства 
– до 200 лв., м.юни
9. Връчване на ежегодни награ-
ди на Клуба на дейците на кул-
турата – АРТ за постижения в 
сферата на литературата и изку-
ствата
Необходими финансови средства 
– до 2000 лв., м.юни
10. Тържествено отбелязване на 
деня на съединението – 6 сеп-
тември – 130 години от Съеди-
нението на Княжество Бълга-
рия с Източна Румелия
Пред паметника на загиналите от 
IV-ти пехотен полк
Необходими финансови средства 
– до 500 лв., м. септември
11. Отбелязване на третия щурм 
за Плевен – 11 септември
В чест на епохалното историческо 
събитие и загиналите за освобож-
дението на Плевен войни ежегод-
но се организира тържествен ри-
туал пред Костницата в Скобелев 
парк-музей
Необходими финансови средства 
– до 100 лв., м. септември
12. Тържествено отбелязване 
на деня на Независимостта – 22 
септември
Пл. „Стефан Стамболов”
Необходими финансови средства 
– до 300 лв., м. септември
13. 100-годишнината от влиза-
нето на България в Първата 
световна война – 1 октомври
- Панихида в памет на загиналите 
в Първата световна война
- Концерт на Общински духов ор-
кестър в двора на Регионален ис-
торически музей – Плевен

Представяне на културните събития от регионален, национален  
и международен мащаб, организирани от Община Плевен  

(съгласно Решение № 1371/11.02.2015 г. на Общински съвет – Плевен)
- Тематична изложба съвместно с 
Регионален исторически музей – 
Плевен „Оръжие на 9-та пехотна 
Плевенска дивизия в Първата све-
товна война”
Необходими финансови средства 
– до 500 лв., м. октомври
14. Научна конференция „Пле-
вен и Плевенския край – ми-
нало, традиции, духовност – 
РИМ, ВИМ, Държавна агенция 
„Архиви” – Плевен, Дружество 
„Краезнание” – Плевен
Необходими финансови средства 
– до 400 лв., м. октомври
15. Тържествено отбелязване на 
Деня на народните будители – 1 
ноември
- Празникът ще бъде отбелязан с 
факелно шествие и концерти
- Честване на 200 годишнината 
от рождението на Анастасия Ди-
митрова – първи светски учител 
и създател на първото девическо 
училище в България
Необходими финансови средства 
– до 1500 лв., м. ноември
16. Ежегодна награда по хума-
нитаристика на името на Ака-
демик Юрдан Трифонов. Съв-
местно със Съюза на учените в 
България – клон Плевен
Необходими финансови средства 
– до 900 лв., м. ноември
17. Връчване на ежегодната на-
града „Пимен Зограф” за твор-
чески постижения на плевен-
ски художник, избран от Пред-
ставителството на Съюза на 
Българските Художници – Пле-
вен
Необходими финансови средства 
– до 600 лв., м. декември
18. Тържествено отбелязване на 
138 години от Плевенската епо-
пея и освобождението на Пле-
вен

Ритуал пред Параклис-Мавзолей 
„Св. Георги Победоносец”,
пл. „Възраждане” и тържествен 
концерт
Необходими финансови средства 
– до 6000 лв., м. декември
19. Годишни литературни на-
гради „Рена Попова” – Община 
Плевен и Дружеството на писа-
телите
Необходими финансови средства 
– до 500 лв., м. декември
20. Годишна награда „Северно 
ехо” – Община Плевен и Друже-
ството на журналистите
Необходими финансови средства 
– до 600 лв., м. декември
21. Коледни и новогодишни 
празници
Необходими финансови средства 
– до 35000 лв., м. декември
ОБЩО: РАЗДЕЛ I – 87 200 лв.

РАЗДЕЛ II
КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ С НА-
ЦИОНАЛНО И МЕЖДУНА-

РОДНО ЗНАЧЕНИЕ
1. Концерт във връзка с 40 го-
дини от създаването на Плевен-
ска филхармония и 110 години 
от рождението на проф. Христо 
Бръмбаров
Необходими финансови средства 
– до 2500 лв., м. януари
2. Премиера на филм „Дяконъ 
Левски”
Необходими финансови средства 
– до 4000 лв., м. февруари
3. VIII Национален конкурс за 
нова българска драматургия 
„Иван Радоев”
Необходими финансови средства 
– до 4000 лв., м.март
4. XI Национален конкурс за 
ученици-акомпанятори
Необходими финансови средства 
– до 4000 лв., м. март
5. Изграждане на културни мо-
стове на Плевен с други градове 
от страната. Изнесени изложби 
на Плевенски художници в раз-
лични градове.
Необходими финансови средства 
– до 1200 лв.
6. Участие на ученици от специ-
алност акордеон към НУИ „П. 
Пипков” в Международен кон-
курс „Акордеон плюс” – Ростов 
на Дон
Необходими финансови средства 
– до 1000 лв.

7. Девето издание на междуна-
роден фотофестивал Биенале 
„Фодар”
Необходими финансови средства 
– до 9000 лв., м. март
8. Нощ в музея
Х издание на проекта, стартирал 
през 2006 г. Атрактивно предста-
вяне на част от богатия музеен 
фонд. Проявата се осъществява 
по специална програма с участие-
то на музейни специалисти, арти-
сти и музиканти.
„Нощ в музея” се провежда по 
традиция в навечерието на 15-ти 
май – Празникът на Плевен.
- Военно-исторически музей – 
Плевен
-Регионален исторически музей – 
Плевен
- ХГ „Илия Бешков”
- Изложбена зала – „Арт-цетър”
Необходими финансови средства 
– до 8000 лв., м. май
9. Балкански фолклорен фести-
вал
Необходими финансови средства 
– до 30 000 лв.
10. Четвърта Национална кон-
ференция „Музеите, галериите 
и устойчивото развитие” /съв-
местно с Министерство на Кул-
турата и Община Плевен/
Необходими финансови средства 
– до 2200 лв., м. октомври
11. VI Национален литературен 
конкурс „Петър Ковачев”
Необходими финансови средства 
– до 4200 лв., м. декември
ОБЩО: РАЗДЕЛ II – 7э0 100 лв.

РАЗДЕЛ III
СЪВМЕСТНИ ПРОЕКТИ НА 

ОБЩИНА ПЛЕВЕН С КУЛТУР-
НИ ИНСТИТУТИ И РАЗЛИЧ-

НИ ОБЩЕСТВЕНИ И ТВОРЧЕ-
СКИ ОРГАНИЗАЦИИ, НА ПРО-

ЕКТЕН ПРИНЦИП
ОБЩО: РАЗДЕЛ III 75 000 лв.

РАЗДЕЛ IV – РЕЗЕРВИ
Необходими финансови средства 
– до 2700 лв.

ОБЩО ДЕЙНОСТИ ПО КУЛ-
ТУРЕН КАЛЕНДАР: 235 000 
лв.
Забележка: Неусвоените средства 
от събитията се прехвърлят в Раз-
дел IV Резерви от Културен ка-
лендар.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
към Решение № 1347/29.01.2015 г.

на Общински съвет - Плевен
Г О Д И Ш Е Н   П Л А Н

ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ ПРЕЗ 
2015 ГОДИНА

НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН
Настоящият годишен план е раз-
работен в съответствие с изисква-
нията на Закона за приватизация 
и следприватизационен контрол /
ЗПСК/.
І. Приоритетни цели на годиш-
ния план за приватизация на Об-
щина Плевен през 2015 година:
• Осигуряване на прозрачна и 
икономически ефективна прива-
тизация.
• Равнопоставеност на всички 
участници.
• Осигуряване на икономически 
растеж и конкурентноспособност.
• Осигуряване на постъпления в 
общинския бюджет, които да бъ-
дат използвани за  придобиване 
и основен ремонт на дълготрай-
ни активи, за разходи, свързани 
с приватизационния процес, как-
то и за погасяване на ползвани за-
еми за финансиране на проекти 
на социалната и техническата ин-
фраструктура.

• Строг контрол върху произхода 
на средствата, с който се участва 
в приватизацията.
ІІ.  Обхват на годишния план
1. Общинско участие в търговско 
дружество с открита процедура 
на приватизация:
1.1. “МИЗИЯ 2000” АД
2. Общински нежилищни имоти 
с открита процедура на привати-
зация:
2.1. Поземлен имот с идентифи-
катор  56722.651.540 с площ 30 
244 кв.м – УПИ І, кв. 604, отре-
ден „За производствена дейност, 
обществено-обслужващи дей-
ности и трафопост”, находящ  се 
в гр.Плевен, Западна индустриал-
на зона”.
2.2. Сграда с идентификатор 
56722.655.82.33, със застроена 
площ 52 кв.м., находяща се в гр. 
Плевен, жк. “Сторгозия” № 38А.
2.3. Масивна едноетажна сто-
панска сграда-скотовъден обор с 
площ 175 кв.м. с частичен таван-
ски етаж със застроена площ 112 
кв.м., находяща се в село Горта-
лово.
2.4. Ателие № 1 с идентификатор 
56722.661.9.10.18,  със застроена 
площ 51.81 кв. м. и прилежаща 
маза № 18 с площ 4.56 кв. м., на-

ходящо се на VІІ етаж в жилищ-
на сграда с адрес: гр. Плевен, бул. 
“Георги Кочев” № 13, вх. А.
2.5. Ателие № 2 с идентификатор 
56722.661.9.10.19,  със застроена 
площ 67.66 кв. м. и прилежаща 
маза № 19 с площ 5.93 кв. м., на-
ходящо се на VІІ етаж в жилищ-
на сграда с адрес: гр. Плевен, бул. 
“Георги Кочев” № 13, вх. А
2.6. Ателие № 3 с идентификатор 
56722.661.9.10.20,  със застроена 
площ 80.50 кв. м. и прилежаща 
маза № 20 с площ 4.08 кв. м., на-
ходящо се на VІІ етаж в жилищ-
на сграда с адрес: гр. Плевен, бул. 
“Георги Кочев” № 13, вх. А
2.7.  Ателие № 4 с идентификатор 
56722.661.9.10.21,  със застроена 
площ 55.35 кв. м. и прилежаща 
маза № 21 с площ 4.38 кв. м., на-
ходящо се на VІІ етаж в жилищ-
на сграда с адрес: гр. Плевен, бул. 
“Георги Кочев” № 13, вх. А
2.8. Ателие № 5 с идентификатор 
56722.661.9.10.22,  със застроена 
площ 46.24 кв. м. и прилежаща  
маза № 22 с площ 4.40 кв. м., на-
ходящо се на VІІ етаж в жилищ-
на сграда с адрес: гр. Плевен, бул. 
“Георги Кочев” № 13, вх. А
2.9. Магазин № 1 с идентифика-
тор 56722.661.9.9.25, със застро-

ена площ 17.00 кв. м., находящ 
се на приземен етаж в жилищна 
сграда с адрес: гр. Плевен, бул. 
“Георги Кочев” № 13, вх. Б
2.10. Магазин № 2 с идентифика-
тор 56722.661.9.9.26, със застро-
ена площ 21.04 кв. м., находящ 
се на приземен етаж в жилищна 
сграда с адрес: гр. Плевен, бул. 
“Георги Кочев” № 13, вх. Б
2.11. Ателие № 2 с идентифика-
тор 56722.661.9.9.20,  със застрое-
на площ 51.17 кв. м. и прилежаща 
маза № 19 с площ 4.80 кв. м., на-
ходящо се на VІІ етаж  в жилищ-
на сграда с адрес: гр. Плевен, бул. 
“Георги Кочев” № 13, вх. Б
2.12. Ателие № 4 с идентифика-
тор 56722.661.9.9.22,  със застрое-
на площ 70.41 кв. м. и прилежаща 
маза № 21 с площ 5.93 кв. м., на-
ходящо се на VІІ етаж  в жилищ-
на сграда с адрес: гр. Плевен, бул. 
“Георги Кочев” № 13, вх. Б
2.13. Ателие № 5 с идентифика-
тор 56722.661.9.9.23,  със застрое-
на площ 78.30 кв. м. и прилежаща 
маза № 22 с площ 4.56 кв. м., на-
ходящо се на VІІ етаж  в жилищ-
на сграда с адрес: гр. Плевен, бул. 
“Георги Кочев” № 13, вх. Б
2.14. Ателие № 6 с идентифика-
тор 56722.661.9.9.24,  със застрое-

на площ 56.53 кв. м. и прилежаща 
маза № 23 с площ 4.69 кв. м., на-
ходящо се на VІІ етаж  в жилищ-
на сграда с адрес: гр. Плевен, бул. 
“Георги Кочев” № 13, вх. Б
ІІІ. Прогноза за приходи и раз-
ходи
1. Приходи
Очакваните парични постъпле-
ния от изпълнението на годишния 
план през 2015 година са в размер 
на 700 х. лева. 
Разпределение на очакваните 
приходи е :
• постъпления в общинския бюджет 
на Община Плевен – 690 х. лева 
• за покриване на разходите свър-
зани с приватизационния процес 
– 10 х. лева 
2. Разходи 
Размер на разходите свързани с 
приватизационния процес – 10 х. 
лева 
Настоящият годишен план пре-
кратява действието на годишния 
план за приватизация през 2014 
година на Община Плевен и е в 
сила до приемането на годишния 
план за 2016 година.
Приемането на годишния план не 
е условие за вземане на решения 
и за действителността на сключе-
ните приватизационни сделки.
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60 години отбелязва плевенското спортно ориентиране

Община Плевен подпомага клуба като го включва в различни проекти и с предоставените средства се развива дейността му

В последните десетилетия спортният  
клуб по ориентиране „Север” е сред  
първенците по спечелени призови места 

Всяко стартиране по маршрут за 
спортните ориентировачи е колкото 
предизвикателство, толкова и удо-
волствие. Тази идея обединява днес 
около 40 плевенчани от 8 до над 
68-годишна възраст в спортния клуб 
по ориентиране „Север”. А най-ра-
достното е, че се увеличават деца-
та в ученическа възраст, които имат 
желание и проявяват постоянство в 
заниманията.

Историята на туристическо-
то ориентиране /както се наричаше 
преди/ започва през 50-те години на 
миналия век. Състезанията се про-
веждат за първи път през 1954 годи-
на. През 1955 година е организира-
но първото окръжно състезание по 
ориентиране в Народен парк „Кай-
лъка”, в което участват отбори от 
Плевен, Ловеч, Червен бряг, Свищов 
и Троян. Сред изявените ориентиро-
вачи са Борис Маринов, Васил Ву-
тов, Цветанка Асенова и др. За тези 
60 години са постигнати много успе-
хи, един от които е световната титла 
по ски-ориентиране на Пепа Милу-
шева. Напоследък, за да се превър-
не в атрактивен спорт, ориентиране-
то се провежда с нови дисциплини 
– парково, коло и ски ориентиране. 

За успехите на плевенските със-
тезатели разказва председателят на 
СКО „Север” инж. Петър Иванов, 
който с гордост отбелязва, че през 
последните 20 години плевенският 
клуб е в първата десятка сред клу-
бовете на Българската федерация 
по ориентиране по спечелени при-
зови места и медали. В държавните 
първенства през 2014 година ориен-
тировачите от клуб „Север” са спе-
челили две втори, едно трето, се-
дем четвърти, седем пети, 13 шес-
ти, пет седми места. В календара на 
Българската федерация по ориенти-
ране има осем първи, 9 втори и 10 
трети места. Придобивка за клуба е 
програмата, предоставена от частна 
фирма, която до голяма степен по-

мага в тренировъчната дейност и 
прецизира придвижването на състе-
зателите по стартовите трасета.  

Клубът по спортно ориентира-
не „Север” работи предимно с де-
ца и ученици, но това не значи, че 
в състезанията не участват ориенти-
ровачи от всички възрастови групи, 
включително и ветерани. Учебният 
процес се провежда главно на терен 
– на учебен полигон в парка „Кай-
лъка”, а от скоро в партерната част 
на Туристическия дом ориентирова-
чите разполагат с нов модерен уче-
бен кабинет. 

Треньорът по ориентиране 
Пламен Райков определя 2014 го-
дина като по-добра от предходна-
та - ръководството на клуба успя да 
привлече начинаещи, което е поло-
жително за работата му, тъй като в 
спорта е важна приемствеността. 
„Новата смяна” е навлязла в мате-
рията и резултатите са дошли мно-

го бързо - момичетата са заели при-
зови места на състезанията и мно-
го малко им е липсвало да спече-
лят медали. Успехите на ветераните 
пък са традиционни – те са винаги 
на едни от първите места в класира-
нето. Целта е да се организират по-
вече тренировки, игри, щафети и за-
нимания заедно с тях, за да предават 
на начинаещите деца опита, знани-
ята си и да ги стимулират за пости-
гането на добри резултати. От дру-
га страна, за клубното ръководство 
е важно учениците да се вдъхновя-
ват от успехите на ветераните и е до-
бре да виждат как ги награждават на 
стълбичката на победителите, защо-
то това ги мотивира още повече да 
се стремят към успеха. 

Спортът „ориентиране” не е 
подвластен на ограничаването в го-
дините – има и малки, и на по-сери-
озна възраст. Неслучайно на голе-
ми форуми организаторите обосо-
бяват специална група, например, за 
90-годишни, макар и в нея да са са-
мо двама – трима скандинавски със-
тезатели, което говори само по себе 
си за спорта. А може би и затова са 
дълголетници състезателите по ори-
ентиране, тъй като спортът е сред 
природата! 

„Като говорим за условия, кои-
то предлагаме на децата, положи-
телното е това, че от миналата годи-
на с помощта на спонсори и сред-
ства от ТД „Кайлъшка долина” ус-
пяхме да изградим нова база – събле-
калня и кабинет със сервизно поме-
щение, където децата и състезатели-
те могат да тренират и да водят те-
оретични занимания. Подпомага ни 
и Община Плевен с включването в 

различни проекти, от които с пре-
доставените средства можем да раз-
виваме дейността си. Обзавеждане-
то е по последните изисквания на на-
шия спорт, използваме и система за 
проследяване на движението на със-
тезателите, което допълнително пре-
цизира работата ни в подготовката 
на ориентировачите”, казва с гордост 
Пламен Райков. Има достатъчно ра-
йони край Плевен, които са картира-
ни и могат да се използват за провеж-
дането на тренировки и организира-
нето на състезания. През 2015 годи-
на ръководството на клуба ще акцен-
тира върху работата с начинаещи де-
ца, тъй като това е гръбнакът на клу-
ба. В него трябва да влизат нови със-
тезатели и съставът да се подмладя-

ва. Ще бъде направено всичко въз-
можно и да се вкара плевенски със-
тезател в националните гарнитури, 
защото има предпоставки и за това. 

Една от звездите на плевенско-
то ориентиране Лиляна Марино-
ва е ученичка в Математическата 
гимназия „Гео Милев” - Плевен.  
През 2014 година не пропуска въз-
можност да се изкачи на стълбичка-
та на победителките. Като състеза-
тел се е запалила по ориентирането 
още в училище „Д-р Петър Берон” 
- Плевен, където е имало органи-
зиран час и са се провеждали зани-
мания по спорта. Срещата й с тре-
ньора Пламен Райков се оказва ре-
шаващ за бъдещето на състезател. 
Интересът към ориентирането про-
дължава с тренировки в Туристиче-
ския дом в парка „Кайлъка” и учас-
тието в различни състезания. Спом-
ня си за първото, когато от притес-
нение не е могла да намери точки-

те, обозначени на нейната карта и не 
е успяла да се класира. Постепен-
но трупа опит и знания и сега е ед-
на от най-добрите във възрастовата 
група на 18-годишните. Попитахме 
трудно ли се става добър - тя отгова-
ря, че с усилия и постоянство всич-
ко може да се постигне. Не приема 
работата с карта и компас като нещо 
трудно, дори казва, че вече е немис-
лимо да излезе на терен без да побя-
га и да търси нещо, което е „скри-
то”. Трудно се съчетават ученето и 
спорта, но тя е категорична, че засе-
га се справя успешно! За Лили тай-
ни в ориентирането вече няма. За 
това говорят призовите места и ме-
дали от различни състезания през 
2014 година. Попитахме я кой е най-

големият й успех, на който искрено 
се е зарадвала? Отговори, че в една 
от най-трудните групи при жените 
– 18-годишните, е станала трета на 
държавното първенство и тогава е 
почувствала удовлетворение от по-
ложения труд и тренировки. За раз-
очарования винаги има място, кога-
то човек се състезава, защото си ми-
сли, че никога не е направил доста-
тъчно и може по-добре. Но за Лили 
то е дошло на състезанието по коло-
ориентиране през миналата година, 
на което за две-три минути не е ус-
пяла да влезе в челната тройка и е 
останала четвърта.

Друг от перспективните състе-
затели в клуба е Захари Маринов. 
Миналата година е един от опреде-
лените в списъка на „Спортист на 
годината 2014” като надежда за бъ-
дещи успехи. Запознава се със спор-
та „ориентиране” от лагер, организи-
ран в Центъра за работа с деца. Там 
за първи път вижда карта с маршрут 
и компас и разбира, че спортът е ув-
лекателен и намирането на поставе-
ни знаци носи удовлетворение. По-
степенно расте интересът му към 
ориентирането и започва участие в 
състезания, в които има добро класи-
ране. Тичането в гората, мисленето 
по маршрута и стремежът да открие 
по най-бързия начин поставените 
знаци му допада като начин за уплът-
няване на свободното време и разто-
варване сред природата. А за това му 
помага и добрата математическа ми-
съл, благодарение на която е един от 
най-добрите по информатика в Пле-
вен. Шестокласникът успешно съче-
тава учебната и състезателната дей-
ност и твърди, че няма друг спорт, 
който да му носи такова голямо удо-
влетворение. През миналата година 
се е включил и в коло-ориентиране-
то, което също му харесва. Разочаро-
ванието на Захари е дошло, след като 
щафетата им е дисквалифицирана на 
едно от състезанията. Все пак е опти-
мист и казва, че всяко едно стартира-
не по маршрут е предизвикателство 
и удоволствие.
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В ОчаКВане на ПрИзьОрИте на  
ОСмИя нацИОнален КОнКурС за 
българСКа драматургИя „ИВан радОеВ”

Сцената на ПлеВенСКИя театър е 
ОтлИчен трамПлИн за талантлИВИ
аКтьОрИ И режИСьОрИ

През гОдИнИте драмата 
Се Възражда КатО 
ФенИКС От ПеПелта

През 2005 носители на голямата награда са Алек Попов и Диляна Манева за „Мисия Лондон”

ДКТ„Иван Радоев” отбеляза 95 години професионален театър в Плевен

От началото на тази година стар-
тира осмото издание на конкурса за 
българска драматургия на името на 
големия драматург и поет Иван Ра-
доев. Надпреварата има национа-
лен характер и от 2001 г. се провеж-
да през година под патронажа на 
кмета на Община Плевен. Призът за 
българска драматургия се присъжда 
след провеждане на конкурс. За не-
говото реализиране се създава Ор-
ганизационен комитет и Оператив-
но бюро. Председател на комитета е 
кметът на община Плевен, а секре-
тар - директорът на плевенския те-
атър. Членове на комитета са пред-
ставители на Министерството на 

културата, на отдел „Култура” при 
Община Плевен, представител от 
културната общественост на града, 
посочен от наследниците на Иван 
Радоев, и театрален специалист.

В състава на журито влизат два-
ма театрални критици и един писа-
тел-драматург. По регламент члено-
ве на Организационния комитет и 
на Оперативното бюро не могат да 
бъдат членове на журито. Конкур-
сът е явен. В него могат да участват 
всички нови драматургични творби 
от български автори, включително 
и куклени пиеси, непоставяни на 
професионална сцена до приключ-
ването на конкурса, и които не са 

участвали в други конкурси за дра-
матургия.

Победителят получава награда-
та на името на Иван Радоев и па-
рична сума, а плевенският театър 
придобива правата за поставяне на 
сцена.  По преценка на журито мо-
гат да бъдат присъдени до две спе-
циални награди, едната от които за 
млад драматург – до 40 години, а 
другата – за куклена пиеса. Общи-
на Плевен присъжда и една награда 
за местен автор.

Средствата за организация-
та и провеждането на конкурса се 
осигуряват от Община Плевен, от 
ДКТ„Иван Радоев” и от спонсори.

Първият носител на голямата 
награда е Пламен Дойнов с пиеса-
та „Къщата на Иван”. Поощрител-
ни награди тогава получават Огнян 
Антов за пиесата „Юда” и Димитър 
Атанасов за пиесата „Зелено”. 

Последното издание на конкур-
са се проведе през 2013 г. Призът 
отиде при Боян Папазов за пиеса-
та му „Бясна, кривогледа и лакома” 
и по желание на автора бе поставе-
на от режисьора Валентин Ганев на 
сцената на Народния театър „Иван 
Вазов”. Традиционно бяха дадени и 
две поощрителни награди - на Ге-
орги Мерджанов за „Грозна приказ-
ка” и на Оля Стоянова за пиесата 

По този повод всички предста-
вления през месец декември бяха 
посветени на юбилейната годишни-
на и зрителите имаха възможност 
да се насладят на играта както на 
плевенските актьори, така и на тех-
ните колеги от страната. В програ-
мата бяха включени предимно но-
ви постановки за деца и възрастни. 

Директорът на театъра Илко 
Иларионов  даде висока оценка за 
работата на своите колеги. По него-

Оскъдни са първоначалните 
данни за това как се е зародил теа-
търът в нашия град. Георги Домус-
чиев разказва в книгата си „Сенки 
от стария Плевен” следното: „Кога-
то говорим за театрото по махали, 
нужно е да изтъкнем преди всичко 
Гюрова. Защото там той доби пър-
ви познания по сценично изкуство. 
Там заискри у него копнежът по те-
атъра, за да създаде по-късно от не-
го артист по призвание. Простил се 
с театрото по махали, Гюров замис-
ля нещо по цялостно и трайно. За-
става вече начело на театрална тру-
па към 1899 г. На първо време сво-
ите представления дава в един дю-
кян срещу казармата”. 

През далечната 1918 г. се про-
вежда Гражданско събрание за ос-
новаване на Плевенски общински 
театър. Тогава се избира театрален 
комитет под председателството на 
кмета Алекси Милев. Инициатори 
са Александър Гюров и Петър Га-
бровски. Първата премиера на Пле-
венския общински театър се осъ-
ществява близо година след това. 
На 6 февруари 1919 г. плевенското 
общество има възможност да види 
премиерния спектакъл „КИН” от 
Александър Дюма с режисьор Вла-
димир Николов. Театърът се ръко-
води от Александър Гюров, кой-
то заедно със съпругата си Мария 
се водят за основатели на култур-
ния институт. Първите години дей-

„Там горе”. Ще припомним, че ав-
торката стана носител на тазгодиш-
ната литературна награда на името 
на Петър Ковачев.

Любопитен факт е, че през 2005 
г. носители на голямата награда бя-
ха Алек Попов и Диляна Манева за 
„Мисия Лондон”. Пиесата е драма-
тургична адаптация на романа и е 

представена преди премиерата на 
филма. През 2003 г. голямата на-
града получи Яна Добрева за „То-
плината през ноември”. Пиесата бе 
поставена и на плевенска сцена и с 
участието си в нея известната пле-
венска актриса Саша Филипова от-
беляза двоен юбилей - 75 години, 
55 от които на сцената.

вите думи през тази юбилейна го-
дина плевенският театър се е пред-
ставил много добре, за което го-
ворят цифрите. Изиграни са общо 
236 представления, от тях 108 са на 
драмата и 125 на кукления отдел. 
Тези представления са били посе-
тени от 35 680 зрители. Приходите 
на театъра от продадени билети са 
155 282 лева, в това число на драма-
та 106 303 лева, на куклите 38 877 
лева и на гостуващите трупи 10 102 
лева.

„Това е доста добро постиже-
ние и не може да не ни радва. Аз 
съм доволен особено, че зрители-
те не спестиха похвалите си към 
тези представления. Нашата пуб-
лика е взискателна и не бива да 
се подценява. Плевенският теа-
тър ще продължава и през 2015 
г. да радва зрителите със своите 
постановки и със спектаклите на 
гостуващи трупи. Стана традиция 
у нас да се канят известни режи-
сьори като Бойко Илиев, Николай 
Урумов и Крис Шарков. Не мо-
же да не се отбележи и прекрас-

ната игра на Стоянка Мутафова, 
Асен Блатечки, Пенко Господи-
нов, Койна Русева и други звез-
ди на българския театър. Техните 
спектакли са на високо професио-
нално ниво и зрителите наистина 
има какво да видят на сцената на 
нашия театър”, увери Илко Ила-
рионов, който е и автор на мно-
го пиеси, играни не само в Пле-
вен, но и на други сцени в страна-
та. Той е категоричен, че плевен-
ската сцена е отличен трамплин 
за актьори и режисьори. Чудесен 
пример за това е плевенският ак-
тьор Веселин Плачков, който бе 
избран за ролята на Васил Левски 
във филма на Максим Генчев. Да-
ва се възможност на младите ак-
тьори да се изявяват и като режи-
сьори, които наистина се справят 
доста добре с тази нелека зада-
ча. „Надявам се тази традиция да 
продължи. Така, че желая всички 
наши зрители и изпълнители ед-
на успешна и плодотворна годи-
на”, каза още директорът на теа-
търа Илко Иларионов. 

ността на трупата е била доста сла-
ба, затова през 1922 г. се наложило 
управлението на Общинския теа-
тър да вземе мерки за по-интензив-
на театрална дейност. За съжаление 
на 23 април 1925 г. възниква пожар в 
сградата и театърът се разтуря. След 
една година е образуван театрален 
комитет, който да създаде нова теа-
трална трупа. За директор е назна-
чен Тачо Танев. Йосиф Киш рисува 
театралната завеса. Сезонът се от-
крива на 17 октомври със „Змейо-
ва сватба” на П.Ю.Тодоров. Театъ-
рът събира 670 хиляди лева, от ко-
ито 40% са за фонда  „Пострадали 
от атентата в църквата „Св. Неделя”.

През годините Общинският те-
атър е преименуван на Плевенски 
областен, Нов северобългарски об-
ластен театър. През 1946 г. се одър-
жавява с постановление на Минис-
терски съвет и се именува на Пле-
венски народен театър. През 1982 
г. пожар изпепелява сцената. Огъ-
нят унищожава и театралната за-
веса, рисувана от Йосиф Киш. Се-
гашната е реплика на произведени-
ето на чешкия художник - увеличе-
но нейно копие, и е дело на извест-
ния плевенски художник Тома Три-
фоновски. Плевенчани обичат своя 
театър и милеят за него. Някои до-
ри казват, че през годините той се 
възражда като птицата Феникс от 
пепелта, независимо от опожарява-
нията на сградата. 


