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Бр.4(16), Год. II, 11 май 2015 г., разпространява се безплатно

Дадоха официален старт
на строежа на новото
тролейбусно депо
То е компонент от един от най-мащабните европроекти на Община Плевен

Кметът на Община Плевен проф. д-р Димитър Стойков официално даде старт на
проекта за изграждане на новото тролейбусно депо. То се намира на ул. „Ал. Малинов” 51 в

жк „Дружба” /в района на МБАЛ
„Св. Панталеймон”/. Церемонията уважиха председателят на
Народното събрание Цецка Цачева, министърът на транспорта, информационните техноло-

гии и съобщенията Ивайло Московски, посланикът на Унгария
н. пр. Андраш Клейн, народният представител Владислав Николов, областният управител Ралица Добрева, представители на

фирмите изпълнители на обекта, общински съветници. Свещеници от храм „Света Параскева”
отслужиха водосвет за старта на
начинанието.
Продължава на стр. 3

СКЪПИ ПЛЕВЕНЧАНИ,
За мен е удоволствие да ви
поздравя с празника на града ни
15 май! Измина още една година, в която имахме много поводи за гордост. Година, през която
приключихме успешно проекти,
по които работихме. Много бяха
и поводите за равносметка. Днес
отново си ги припомняме, защото не бива да забравяме. Защото
Плевен живее в нас и ще продължи в децата ни, които трябва да останат тук. Наша е грижата да направим града модерен и
привлекателен за нас и за тях. За
нашите родители, които помнят
времето, когато коли и автобуси са преминавали през центъра.
Днес те спокойно се наслаждават
на повече зеленина, на красиви
цветя, на новия площад, на фонтаните и най-вече на младите хора с бебешки колички.
През тази година се радвахме
на постиженията на нашите умни и талантливи деца, завоювали престижни награди в международни и републикански олимпиади и състезания в областта на
науката, изкуството и спорта.
Подкрепяхме изявите на плевенските културни дейци и спортисти. Независимо от трудните моменти, затвърдихме самочувствието си, че Плевен се развива. Продължихме да изпълняваме спечелени проекти и да печелим нови.
В празничния ден искам да
благодаря на всички плевенчани,
които ме карат да се гордея с тях.
На общинските съветници, които
през тази година работиха в името на града и да ги призова да
обединим сили за спечелването
и изпълнението на нови проекти. И не на последно място изказвам благодарност на инвеститорите, които осъществяват бизнес
намеренията си тук и осигуряват
трайни работни места.
Аз вярвам, че Плевен ще става все по-добро място за живеене, че нашите деца след като се
изучат ще се връщат и ще работят
тук. Трябва ни само малко повече вяра и още много работа в посоката, която сме поели. Вярвам,
че съдбата ни е в нашите ръце и
ако нещо не се получи, то е защото не сме положили достатъчно усилия. Вярвам, че каквото си
поставя за цел, мога да го постигна, когато с мен има голям екип
от съмишленици.
Честит празник! И нека Свети
Георги закриля плевенчани при
реализиране на добрите им дела!
Проф. д-р Димитър Стойков дмн
Кмет на Община Плевен
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Интегрирана система за видеонаблюдение прилага съвременни
технически решения за ранно откриване
и предотвратяване на горски пожари
Разполагането на поста за наблюдение осигурява
ефективен обзор в радиус 5 км от наблюдателната камера

Община Плевен подписа договор № 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 откриване на горски пожари, видеонаблюдение и оповестяване в ПИ №
557005 в землището на село Буковлък”. Одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е
в размер на 243 980 40 лв., а срокът
за приключването му е 24 месеца.
Проектът има за задача да създаде цялостна концепция и модел за изграждане на интегрирана система за ранно откриване на
горски пожари и видеонаблюдение за нуждите на община Плевен и предвижда прилагане на добрите практики и съвременните
технически решения за ранно откриване и предотвратяване на разпространението на горски пожари. Обект на проектиране е система за видеонаблюдение и анализ с цел ранно откриване и превенция на горски пожари, намаляване на грешките от човешки фактор в борбата с природните стихии. Целите на проекта са ранното откриване на горските пожари, още в процеса на тяхното зараждане, намаляването на човеш-

кия фактор в процеса на анализ на
зараждащ се горски пожар, превенцията на риска от разпространение на пожар, бърз мониторинг
на състоянието на наблюдаваните
горски масиви и локализиране на
зараждащ се пожар, както и опазването на горите.
Базовата станция се състои
от стоманенорешетъчна кула
с височина 25 метра и модулен
контейнер за разполагане на
техническото оборудване.
Системата за ранно откриване,
оповестяване и видеонаблюдение
ще се състои от модулен наблюдателен комплекс, център за мониторинг и контрол, отдалечен център за мониторинг и контрол, ретранслаторна станция и специализиран софтуер за ранно откриване
на горски пожари и оповестяване.
Модулният наблюдателен комплекс ще покрива площ 78,5 кв.
км и ще бъде оборудван с наблюдателен пост, който включва конструкция, осигуряваща безпрепятствен обзор на камерата в диаметър от 10 км, видео камера за
обзорно наблюдение с визуално покритие в радиус от 5 км, със
системи за роботизирано позициониране, автоматизирана стабилизация на изображението и въз-

можност за отдалечено управление. Ще бъде оборудван с охранителна камера за видеонаблюдение
на района и видео енкодери за обработка и компресиране на видео
сигналите от камерите. Набор от
сензори ще сигнализират за ниво
на слънчева активност, за детекция на мълнии, метеорологичен
модул – интелигентна IP базирана ултразвукова метеорологична
станция, автономно фотоволтаично захранване, което включва соларни панели, акумулаторни батерии и контролер за управление,
комуникационен модул, който ще
реализира радио връзка с Центъра
за мониторинг и контрол, разпределителни табла и гръморазрядник за предпазване на оборудването при директни попадения на
гръмотевици.
Центърът за мониторинг и
контрол включва специализирана сървърна система с програмно
осигуряване за обработка на видеоизображения в реално време за
целите на автоматизираното откриване на ядра на зараждащи се
пожари. Работно място за охранително видеонаблюдение, включващо софтуер за видеонаблюдение,
монитор и работна станция с капацитет за архивиране на инфор-

мацията до 90 дни непрекъснат
запис от всеки един от модулните наблюдателни комплекси. Ще
има комуникационни модули за
осигуряване на радио свързаност,
оповестителна подсистема, в която влизат маршрутизатор, GSM
шлюз и IP телефон, който при възникване на алармено събитие, по
всяко време може да бъде иницииран оповестителен процес, който да информира заинтересованите лица в предварително определен ред. Ще има изградена защитна стена, която гарантира протекция от външни атаки срещу мрежовите ресурси на системата.
Отдалеченият център за мониторинг и контрол включва работни станции за общо видеонаблюдение и проследяване на възникнали ядра на горски пожари и
уеб – базирано програмно осигуряване за отдалечен достъп до ресурсите на центъра за мониторинг
и контрол.
Ретранслаторната станция
представлява монтажна кула –
метална конструкция, достатъчно висока, за да осигури безпрепятствено препредаване на видео
сигнала. На нея ще има комуникационни модули, които представляват мрежови устройства с насочени антени за осъществяване
на безжична свързаност.
Ядрото на интегрираната
система са интелигентните алгоритми за разпознаване на пожар. Изображенията от камерите
се анализират автоматично, за да
се открият признаци на зараждащи се пожари, като дим през деня
и пламъци през нощта. Ако се засече подозрителна следа от огън, се
генерира аларма. Операторът проверява маркираните кадри и преценява дали съществува горски пожар. При необходимост се стартира оповестителен процес и се
предприемат съответните мерки
за потушаване на огъня. Камерата, използвана за наблюдение, е с
отдалечено управление и при съмнение, операторът може да я фокусира в определена зона на интерес,
за да получи изображение с максимално качество. Системата представя на оператора в уеб пространството едновременно видео
в реално време, метеорологична
информация и ГИС данни през
уеб географска система.
Потокът от видео данни в реално време получава информация от камерите, която постъпва
от модулния наблюдателен комплекс. Метеорологичните данни
в реално време се използват при
крайната обработка на данните за
намаляване на броя на фалшивите
аларми, изчисляват риска от въз-

никване на горски пожари по време на процеса на наблюдение на
горските масиви и оценяват разпространението на огъня в ситуация на пожар. Чрез географските
данни системата съхранява както
географски данни, така и всякаква
приложна информация, която се
отнася до географски координати,
като история на пожара, разположение на ресурсите от дъждовна
вода, предназначение на земята,
характеристики на почвата, местна карта с горските масиви, туристически маршрути и др. Данните
от ГИС се използват при контрола
на камерите за наблюдение и при
дейностите за овладяване на бушуващите горски пожари.
Софтуерът предоставя възможност за работа в четири основни режима: автоматичен, ръчен, архивен и симулационен. Автоматичният режим анализира изображенията и данните и открива
ядрата на зараждащите се пожари. Камерата последователно обхожда предварително дефинирани позиции като се спира на всяка от тях за определен период от
време, след което кадрите се анализират в реално време. При съмнение за пожар се генерира звуков
сигнал и алармен прозорец. Операторът решава дали наистина има
огън или сигналът е фалшив. При
ръчния режим системата позволява директно насочване на камерата
за наблюдение в дадена зона. Наблюдателните камери могат да бъдат местени по три оси: въртене на
360 градуса, накланяне от +33 до
-80 градуса спрямо хоризонталната ос и 35 кратно оптично увеличение. Ръчният режим дава свобода на оператора да управлява камерите по няколко различни начина.
Чрез архивния режим кадрите, постъпващи от модулния наблюдателен комплекс, се съхраняват за период от 3 месеца, а алармените изображения - за период от 1 година,
за да могат да бъдат анализирани
в последствие. Архивират се метеорологичните данни и работните
параметри на системата, като се запазват средните им стойности през
10 минути.
На база на най-добрите практики бяха извършени обстойни
огледи на територията на общинския горски фонд и на общинската земя в района на с. Буковлък.
Изборът на място за разполагане
на поста за наблюдение е съобразен с осигуряването на ефективен
обзор в радиус 5 км от наблюдателната камера. Всяка от камерите
предоставя възможност да се изследва обстойно част от хоризонта с цел постигане на еквивалентна зона за контрол от над 70 км.
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Дадоха официален старт на строежа...
информационните технологии и
съобщенията Ивайло Московски
увери, че и занапред правителството ще продължава да подкрепя усилията на кметове в реализацията на подобни мащабни проекти. Той изрази и надежда в рамките на три години да бъде завършен участъкът от АМ „Хемус” до
Плевен. Основание за това е фактът, че Министерски съвет успя да включи магистралата в ОП
„Транспорт и транспортна инфраструктура” и да започне процедурите за строителство в частта до
Плевен, уточни министър Московски.
Проф. д-р Димитър Стойков
даде официален старт на дейностите като поля с шампанско кофата
на един от багерите, който ще ра-

Продължение от стр.1
„Изключително съм удовлетворен в навечерието на Празника на
Плевен - 15 май заедно да дадем
начало на изграждането на ново
тролейбусно депо, което е част от
мащабния проект на Община Плевен „Интегриран градски транспорт на Плевен”. Проектът, който
се реализира по ОП „Регионално
развитие” от 2012 год., съдържа
редица значими дейности, които
несъмнено ще преобразят града
ни - реконструкция и разширение
на тролейбусната мрежа, изграждане на система за управление на
обществения транспорт и интелигентна система за управление на
трафика, облагородяване на спирките на градския транспорт, строителството на мрежа велоалеи.
Усилено се работи по всички компоненти и резултатите вече стават
видими”, подчерта проф. д-р Димитър Стойков.
Той припомни, че в новото тролейбусно депо, чиято стойност е
близо 5 млн. и 800 хил. лв., своя
дом ще имат седемдесет тролейбуса, сред които и 40-те нови, които Община Плевен достави миналата година също по европейски проект. „Тук не само ще се
осигури възможност те да бъдат
паркирани под навес с площ 704
кв. м, а и ще бъде обезпечено тяхното текущо и сервизно обслужване в изградените сервизно хале,
контролно-технически пункт, механизирана мивка, бояджийно и
тенекеджийно помещение”, уточни кметът на Община Плевен.
Той поздрави и екипа на проекта и изпълнителите - „Инфраструк-

турно строителство” ЕООД, в което участва и унгарското дружество
„КЕЛЕТ - УТ”. Нейното участие
е поредният пример за сътрудничество в контекста на голямото Европейско семейство, отбеляза със
задоволство проф. Стойков.
„Убеден съм, че новото тролейбусно депо, чиято символична първа копка ще направим днес,
и ще стане факт до края на годината, ще бъде още един щрих
към съвременния модерен облик
на Плевен, чието постигане е голямата цел и кауза за мен и моя
екип”, каза в заключение кметът.
С приветствие към присъстващите се обърна и председателят на 43-ото Народното събрание Цецка Цачева: „Днес е ден,
в който правим поредната стъпка
в правилната посока за развитието на Плевен и на нашата община като цяло. Поредна първа копка
на обект, който е от изключително значение за нашия град. Когато
ме информираха какво точно ще
се случва тук – в това депо, аз се
замислих. Много е хубаво да има
място, където с най-съвременни
технологии бързо, в срок и качествено да се ремонтират мотрисите.
Но още по-хубаво ще е те по-малко да имат нужда от подобен ремонт. А това зависи от всички нас
– гражданите на Плевен, и от администрацията на Община Плевен. Гражданите сме тези, които трябва да пазим новите придобивки. За радост, от миналата година по плевенските тролейбусни
линии се движат новите мотриси.
От Община Плевен – от кмета и от
Общинския съвет, зависи да се на-

боти на обекта.
Планираната продължителност
на строителството е 9 месеца и в
изпълнението ще са ангажирани
повече от 60 работника.
Общата площ на новото тролейбусно депо е 13 725 кв. м. Подходът към него е решен от изток
от ул. „Александър Малинов”, по
която минава трасето на тролейбусни линии № 5 и № 8. Това позволява безпрепятствено прибиране и излизане на тролейбусите с нулев пробег. Контролът на
достъп се осъществява с автоматична бариера. В непосредствена близост до входа е разположена административната сграда с
контролно-пропускателен пункт,
през който преминават тролейбусите при влизане и излизане.

прави така, че инфраструктурата,
особено в кварталите, да бъде подобрена, за да имат по-дълъг пробег тролейбусите. На добър час на
строителството на новото тролейбусно депо! Да е спорна работата
на строителите и изпълнителите
на този обект и той да бъде предаден в срок!”.
Министърът на транспорта,

ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ „ДОИЗГРАЖДАНЕ НА АВТОМАГИСТРАЛА „ХЕМУС” (ЯБЛАНИЦА-БЕЛОКОПИТОВО)”
Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” (НКСИП),

1618 София, бул. „Цар Борис III” № 215, ет. 9,
На основание чл. 97, ал. 3 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда
УВЕДОМЯВА

всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана

СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда с всички приложения към него за инвестиционно предложение:
„ДОИЗГРАЖДАНЕ НА АВТОМАГИСТРАЛА „ХЕМУС” (ЯБЛАНИЦА-БЕЛОКОПИТОВО)”
Срещата за обществено обсъждане ще се проведе на:
01.06.2015 г., от 10:00 часа, в Актова зала на Община Плевен, пл. „Възраждане” № 2;
Докладът за ОВОС на инвестиционното предложение, заедно с всички негови приложения, в т.ч. Доклад за
оценка на степента на въздействие, са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8:45
часа до 16:45 часа, в сградата на Община Плевен, адрес: пл. „Възраждане” № 2, ет. 1, стая 2, както и на следните места:
• Сградата на Министерство на околната среда и водите (МОСВ), гр. София, ул. „Уилям Гладстон” № 67,
стая 409;
• Сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), гр. Плевен, адрес: ул. „Александър
Стамболийски” № 1а, стая 8;
• Сградата на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти”, гр. София, бул. „Цар Борис
III” № 215, ет. 8, стая 11;
• Интернет страницата на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” http://www.
ncsip.bg/;
Докладът за оценка на степента на въздействие - приложение към доклада за ОВОС, е достъпен и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите на адрес: http://www.moew.government.bg/
Писмени становища могат да се предоставят в Община Плевен, РИОСВ - Плевен, МОСВ, както и на местата, където е осигурен достъп до Докладът за ОВОС и приложенията към него, обявени по-горе или по време на срещите за обществено обсъждане.

За контакти по обществените обсъждания от страна на Възложителя:
Николай Недялков, тел.: 02/42 43 930, моб. тел.: 0889/322 265, е-mail: n.nedyalkov@ncsip.bg
или Пламен Семерджиев, тел.: 02/42 43 930, е-mail: p.semerdjiev@ncsip.bg

ОБЩИНА

Историко-патриотичната
насоченост – акцент
на Празника на Плевен

И тази година кулминацията на
програмата, посветена на Празника на Плевен, ще бъде на 15-и май.
В нея са предвидени редица културни и спортни прояви от 14-и до
17 май. Основен акцент в търже-

ствата ще е историко-патриотичната насоченост и младите хора
на града. Това сподели за вестник
„Плевен” Йонита Иванова, началник на отдел „Култура и образование” в Община Плевен.
Проявите започват в 16.00 часа на 14 май в Панорама „Плевенска епопея 1877/78 година”, когато близо 400 ученика от различни общински училища ще получат
членските си карти от новоучредените дружества „Млад възрожденец”. Очаква се на церемонията да
присъстват лично председателят
на 43-ото Народно събрание Цецка Цачева и председателят на Общобългарски комитет „Васил Левски” – Васил Василев. В късните
следобедни часове на деня на площада ще има съвместна програма

между плевенския и ловешкия Духови оркестри, Плевенска филхармония и Общински хор „Гена Димитрова”. Очаква се в концерта да
се включат и солисти, като сред
тях ще е и Люси Дяковска.

Традиционно празничният 15
май ще започне с водосвет за здраве и благополучие. Той ще бъде в
църквата „Свети Николай”, където Негово Високопреосвещенство
митрополит Игнатий ще освети
икона на покровителя на Плевен
Свети Георги Победоносец. В ранните часове на деня на „Балона”
пък е началото на детски футболен
турнир за „Купа Плевен”.
С гражданско шествие ще започне ритуалът на площад „Възраждане”. От театъра официалните лица и гости на Празника на Плевен
ще преминат по Старата главна
улица, водени от духов оркестър.
На Стария център на града към
групата ще се присъединят около
200 ученика с бели, червени и зелени балони. Малко след това към

шествието ще се включи и група ученици от дружествата „Млад
възрожденец”, които ще носят табели с имената на училищата, чиито възпитаници са.
Тържественият ритуал на площада е предвиден за 11.00 часа, а
след химна на България, в небето
ще полетят балони с цветовете на
националния ни флаг. След церемонията по издигане на знамената
пред Община Плевен, изпълненията на Северняшкия ансамбъл ще
поддържа градуса на празничното
настроение. За деня са предвидени
още мероприятия в Регионалната
библиотека „Христо Смирненски”
и концерт на духовия оркестър.
На 16 май централният градски площад ще се оглася от детски
песни от състави към читалищата
на община Плевен.
Вечерта, по станала вече традиция, в града започва Нощта на музеите като акцент тази година на
Регионалния исторически музей
ще е „Жената и модата на ХХ век”.
В съпътстващата програма гостите
на РИМ ще могат да видят изложбите „Ад Путеа 2014”, представяща откритията по време на археологическите разкопки на античната крайпътна станция край село
Рибен, изложбата „Спасени реликви” с артефакти от тракийската,
антична и средновековна култура,
запазени за поколенията благодарение на усилията на българската
полиция и прокуратура и експонатите в изложба „Видни плевенски
възрожденци”, които ще напомнят
за най-близкия съратник на Левски
– Данаил Попов и четника Костаки
хаджи Пакев.
С много цвят и багри ще привлече вниманието и изложбата на
гоблени „Изрисувано с игла” на
Дора Петрова. Отворени врати на
16 май ще има още в Панорамата
и в Художествена галерия „Илия
Бешков”.
На 17 май празничните дни приключват с Маратон на приятелството и състезание за автомобили на картинг-пистата край града.
По предварителни разчети,
всички културни прояви на открито при лошо време ще се проведат
в салона на Драматично-куклен театър „Иван Радоев”.

Свети Георги Победоносец ще ни закриля
Икона на Свети Георги Победоносец ще бъде осветена на 15 май по
повод Празника на Плевен. Така ще бъде измолено от светеца покровителство над града и общината. Идеята е на кмета проф. д-р Димитър
Стойков и неговия екип. За участие в ритуала е разговаряно с Негово Високопреосвещенство Плевенския митрополит Игнатий, а чрез него позволение е искано и от Българската православна църква.
Идеята светецът да бъде обявен за покровител на Плевен е и заради
това, че Параклисът-мавзолей - символ на града ни, носи името на Свети Георги Победоносец. В книгата на акад. Юрдан Трифонов „История
на град Плевен до Освободителната война” са посочени и данни, че през
XV-XVI век в Кайлъка е имало мъжки манастир, който е носил името на
великомъченика.
Очаква се на Празника на Плевен Плевенският митрополит Игнатий
да отслужи водосвет за здраве и да благослови начинанието. Идеята е
след година на 6 май в града ни подобаващо да бъде честван покровителя – светец с подкрепата и на военните формирования, дислоцирани
в града ни.
Свети великомъченик Георги Победоносец е един от най-почитаните
светци, мъченик за Христовата вяра в Източноправославната църква. Той
е изобразяван винаги на кон, а в краката му лежи убития от него змей.
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Делегации от пет града за 15 май

Официални делегации от Москва и от Ростов на Дон – Русия, от Плоцк
– Полша, Кайзерслаутерн – Германия и Волос – Гърция пристигат за
Празника на Плевен – 15 май. По време на престоя си в нашия град гостите от Москва ще обсъдят отбелязването на 15 години от побратимяването на руската столица с Плевен и мероприятията, които ще бъдат проведени по този повод в двата града през следващата година. Също през
2016-а се навършват 5 години от установяване на дружески взаимоотношения между Плевен и Плоцк, като се очаква при визитата на полската
делегация да бъде набелязана програма за отбелязване на годишнината.
За първи път ще гостува и делегация от гръцкия град Волос. С него
Плевен има договор за сътрудничество от много години, но досега не
е работено активно по него. От септември 2014 г. Волос има ново ръководство, с което плевенската делегация се е срещнала по време на
посещението си в Ростов на Дон. Тогава са представени намерения за
възстановяване на партньорските връзки и се очаква при визитата за
15 май общинското ръководство на Плевен и на Волос да набележат
стъпки за развитие на културните и икономически връзки между двата града, чиито държави са членове на Европейския съюз.

Малчугани ще си оспорват
футболната „Купа на Плевен”

За четвърта поредна година Община Плевен, със съдействието
на Областния съвет на БФС, ОФК „Спартак” и Ученическа спортна школа организират футболен турнир за „Купа Плевен”. До участие се допускат ученици, родени след 01.01.2004 г. Турнирът ще бъде своеобразна селекция на децата, кандидатстващи за Държавно
спортно училище „Георги Бенковски” - Плевен. Участници са футболни отбори от Плевенска област, разпределени в две групи. Срещите се провеждат на изкуствен терен като началният час на мачовете е 9.00. Финалният мач започва в 12.00 часа, след което ще се
състои официалното награждаване на победителите.
За всички отбори са осигурени футболни екипи, по две топки,
купи, а за първите три отбора – златни, сребърни и бронзови медали. Ще бъдат връчени и индивидуални награди за: най-добър вратар, най-добър защитник, най-добър нападател, голмайстор на турнира, най-полезен играч, спортсмен на турнира, най-добър треньор.
За връчване на наградите на победителите покани са изпратени
и на министъра на младежта и спорта Красен Кралев, на председателя на БФС – Борислав Михайлов, както и на известни плевенски
футболисти от близкото ни минало.

ПРОГРАМА

за Празника на Плевен

14 май, четвъртък
16.00 ч. Панорама „Плевенска епопея 1877” – Тържествено връчване на членски карти „Млад възрожденец”;
18.00 ч. Арт център Плевен – Поетичният свят на Илко Иларионов;
19.30 ч. площад „Възраждане” (при лошо време в ДКТ „Иван Радоев”) – Концерт на Плевенската филхармония, духовите
оркестри на Плевен и Ловеч, Общински хор „Гена Димитрова” и солисти
15 май, петък
09.00 ч. Футболно игрище „Балона” – Традиционен футболен
турнир за Купа „Плевен”;
10.00 ч. Храм „Свети Николай” – Празничен водосвет;
10.15 ч. от храм „Свети Николай” – Празнично шествие;
11.00 ч. Площад „Възраждане” (при лошо време в ДКТ „Иван Радоев”) – Тържествен ритуал и концерт на Северняшкия
ансамбъл;
12.00 ч. Регионална библиотека „Христо Смирненски” – Изложба „Културният живот на Плевен през 60-90 г. на 20 век в
афиши”;
16.00 ч. Градска градина – Концерт на Общински духов оркестър –
Плевен;
19.00 ч. Площад „Възраждане” (при лошо време в ДКТ „Иван Радоев”) – Концерт с участието на Берковската духова музика, рокгрупа „Taking Heed”, Део, Печенката и „Фанданго”,
празнична заря
16 май, събота
11.00 ч. Площад „Възраждане” (при лошо време в ДКТ „Иван Радоев”) – Концерт „Детска планета” с участието на състави от читалищата в община Плевен;
11.00 ч. Католическа църква „Дева Мария от Фатима” – Храмов
празник на католическата църква, тържествена литургия
за благоденствие на Плевен;
12.00 ч. Католическа църква „Дева Мария от Фатима” – Концерт
на Общински хор „Гена Димитрова”;
		Европейска нощ на музеите и галериите
17.30 ч. Художествена галерия „Илия Бешков”;
19.00 ч. Регионален исторически музей;
19.00 ч. Военноисторически музеи
17 май, неделя
09.00 ч. Градска градина – Втори Маратон на приятелството –
Плевен 2015;
10.30 ч. Картинг писта – „Плевен на скорост 4”

РЕØЕНИß НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЯ ОТ АПРИЛСКАТА СЕСИЯ

Р Е Ш Е Н И Е № 1435/30.04.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Избор на Временна комисия
На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
І. Избира Временна комисия в състав от седем общински съветници, както следва:
1.Илка Илиева – Председател;
и членове:
2. Любка Костова;
3. Станислав Иванов;
4. Георг Спартански;
5. Ева Маринова – Найденова;
6. Пенчо Карагьозов;
7. Христомир Христов
със задача: за следващото заседание на Общинския съвет да изготви проект на решение за преместване на павилиони за продажба на цветя, разположени по протежение на ул. “Цанко Церковски”.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на
30.04.2015 г., Протокол № 58, точка 1 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 № 1436/30.04.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Промяна в състава на Постоянната комисия по “Култура, вероизповедания и международна дейност”
На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
І. Изменя Решение № 716/ 29.08.2013 г. (изм. с
решения №765/2013 г., № 1240/25.09.2016 г., №
1246/2014 г., № 1312/18.12.2014 г.) на Общински
съвет – Плевен, както следва:
1. В т. V.1. вместо Христо Димитров Каленов
избира за член на Постоянната комисия по “Култура, вероизповедания и международна дейност” Ралица Веселинова Койчева.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация по предложение от Стефан Ганев – Председател на Група общински съветници “БНД – Обединена десница” с
вх.№ ОбС-2225-1/20.04.2015 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 30.04.2015 г.,
Протокол № 58, 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 № 1437/30.04.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от
имот – публична общинска собственост на територията на град Плевен за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.76, т.2, чл.79, ал.1 и чл.85,
ал.1, т.2 от Наредба № 7 и чл.15, ал.1 от Наредба №
15 на Общински съвет – Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се отдаде под наем за срок от 5 (пет) години част от имот – публична общинска собственост,
представляващ терен, находящ се в гробищен парк
“Чаира” в гр. Плевен, за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион, с площ 20,00 кв.м. за
каменоделски услуги, съгласно схема за разполагане от 23.02.2015 год., одобрена от Главния архитект
на Община Плевен.
2. Отдаването под наем на част от имот – публична общинска собственост, да се извърши чрез публичен търг с тайно наддаване чрез предварително
представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен.
3. Отдаването под наем на имота по т.1 да стане при първоначална цена в размер на 60,00 лв./
месец без ДДС, определена съгласно Решение №
522/29.04.2009 г. на Общински съвет – Плевен.
4. Определя депозит в размер на 180,00 лв., изчислен в съответствие с разпоредбата на чл.79, ал.4 от
Наредба № 7 на Общински съвет – Плевен.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия, която да организира и проведе публичния търг за отдаване под наем за срок от 5 (пет)
години на част от имот – публична общинска собственост, представляващ терен, находящ се в гро-

бищен парк “Чаира” в гр. Плевен, за поставяне
на преместваемо съоръжение – павилион, с площ
20,00 кв.м. за каменоделски услуги, съгласно схема
за разполагане от 23.02.2015 год., одобрена от Главния архитект на Община Плевен.
6. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от него лице да сключи договор за наем със спечелилия участник, съгласно протокола на
тръжната комисия.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.76, т.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от
Наредба № 7 и чл.15, ал.1 от Наредба № 15 на Общински съвет – Плевен по предложение от проф.др Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС-2249/22.04.2015 г. и становище на
ПК по “ОСПК” от 28.04.2015 г., на заседание на
Общински съвет – Плевен, проведено на 30.04.2015
г., Протокол № 58, 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 № 1438/30.04.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти 685 и 686 в стопанския двор на с. Буковлък, парцеларни планове на
елементите на техническата инфраструктура и
одобряване на Задание за изработване на подробен
устройствен план
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал.
1, т.8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, 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 устройствен план – План за застрояване за поземлени имоти 685 и 686 в стопанския двор на с.
Буковлък, собственост на Петьо Андреев Монов и
парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура
2. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план по т. 1.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да извърши необходимите правни и фактически действия, в изпълнение на настоящото Решение.
Решенията по чл. 124а от Закона за устройство на
територията не подлежат на оспорване, съгласно
чл. 124б, ал. 4.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т.8 и т.
11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 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-2241/21.04.2015 г.и становище на ПК по
“ЕУТ” от 28.04.2015 г., на заседание на Общински
съвет – Плевен, проведено на 30.04.2015 г., Протокол № 58, 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 № 1439/30.04.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти 062335 и 062402 в
местността “Коджакър” в землището на с. Николаево, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал.
1, т.8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, 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
устройствен план – План за застрояване за поземлени имоти 062335 и 062402 в местността Коджакър в землището на с. Николаево, собственост на
„Изи комерс” ООД и парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура.
2. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план по т. 1.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да извърши необходимите правни и фактически действия, в изпълнение на настоящото Решение.
Решенията по чл. 124а от Закона за устройство на

територията не подлежат на оспорване, съгласно
чл. 124б, ал. 4.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т.8 и т.
11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 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-2237/21.04.2015 г. и становище на ПК по
“ЕУТ” от 28.04.2015 г., на заседание на Общински
съвет – Плевен, проведено на 30.04.2015 г., Протокол № 58, 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 № 1440/30.04.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на електропровод СН 20кV до поземлен имот
202014 в местността “Азманското” в землището на с. Ясен
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал.
1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл. 8 от Закона за общинската собственост, на основание чл. 129, ал.1
от Закона за устройство на територията
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1.Одобрява проект за Подробен устройствен
план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за трасе на електропровод
СН 20 кV до поземлен имот 202014 в местността
Азманското в землището на с. Ясен, преминаващ
със сервитут през имот 000432 - публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – пасище, мера.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да извърши необходимите правни и фактически действия, в изпълнение на настоящото Решение.
3. Решението подлежи на обнародване в „Държавен вестник” съгласно чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.
4. Настоящето решение може да се обжалва в 30
– дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник”.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и
т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8 от Закона за общинската собственост, на основание чл. 129, 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 – 2243/21.04.2015 г. и становище на ПК по “ЕУТ” от 28.04.2015 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на
30.04.2015 г., Протокол № 58, точка 7 от дневния
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов

– дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник”.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и
т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8 от Закона за общинската собственост, на основание чл. 129, 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-2242/21.04.2015 г. и становище на ПК по “ЕУТ” от 28.04.2015 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на
30.04.2015 г., Протокол № 58, 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 № 1442/30.04.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за
поземлени имоти 615а и 615б, попадащи в кв.87а,
87б и 87, и улица по ок 160-ок161 към ок 162 по плана на с. Брестовец и планове - схеми за водоснабдяване и електрификация
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.136, ал.1, във връзка с
чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, чл.6 и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.2 от Наредба № 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 регулация и
застрояване за поземлени имоти 615а и 615б, попадащи в кв. 87а, 87б и 87 и улица по ок 160-ок 161
към ок 162 по плана на с. Брестовец и планове-схеми за водоснабдяване и електрификация.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен, след завършване на процедурите по реда на Закона за устройство на територията, да одобри приетия от Общински съвет: Подробен устройствен план – План
за регулация и застрояване за поземлени имоти
615а и 615б, попадащи в кв. 87а, 87б и 87 и улица
по ок 160-ок 161 към ок 162 по плана на с. Брестовец и планове-схеми за водоснабдяване и електрификация.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8и т.11
от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.136, ал.1, във връзка с чл.129,
ал.2 от Закона за устройство на територията, чл.6
и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост
и чл.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-2240/21.04.2015 г. и становище на ПК по
“ЕУТ” от 28.04.2015 г., на заседание на Общински
съвет – Плевен, проведено на 30.04.2015 г., Протокол № 58, точка 9 от дневния ред, и е подпечатано
с официалния печат на Общински съвет – Плевен.
Р Е Ш Е Н И Е № 1441/30.04.2015 г., гр. Плевен Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
ОТНОСНО: Проект за подробен устройствен Р Е Ш Е Н И Е № 1443/30.04.2015 г., гр. Плевен
план - парцеларен план на елементите на техни- ОТНОСНО: Изменение на подробен устройческата инфраструктура за прокарване на тра- ствен план - план за регулация и застрояване за
се на електропровод СН 20кV до поземлен имот урегулиран поземлен имот І – За детска градина в
158007 в местността “Съдовете” в землището кв.20 по плана на с. Бохот, Община Плевен
на с. Брестовец
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. т.11 от Закона за местното самоуправление и мест1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление ната администрация, чл.134, ал.1, т. 1 от Закона за
и местната администрация, чл. 8 от Закона за об- устройство на територията при условията на чл.
щинската собственост, на основание чл. 129, ал.1 134, ал. 7 от ЗУТ
от Закона за устройство на територията
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за промяна на предназначението
1.Одобрява проект за Подробен устройствен
на УПИ І - За детска градина в кв. 20 по плана на с.
план – Парцеларен план на елементите на техниБохот с ново отреждане за УПИ І - За социални и
ческата инфраструктура за трасе на електропровод СН 20 кV до поземлен имот 158007 в местност- хуманитарни дейности и административни нужди.
та Съдовете в землището на с. Брестовец, преми- 2. Възлага на Кмета на Община Плевен или опнаващ със сервитут през следните поземлени имо- равомощено лице да извърши необходимите правти: 000505 - публична общинска собственост, с на- ни и фактически действия, в изпълнение на насточин на трайно ползване – пасище, мера; 000271 - ящото Решение.
публична общинска собственост, с начин на трай- Мотиви: Настоящото решение е прието на осноно ползване – полски път; 103027 – частен имот, вание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от
собственост на „Вектор инвест” ЕООД, с начин на ЗМСМА, чл.134, ал.1, т. 1 от ЗУТ при условията на
чл. 134, ал. 7 от ЗУТ по предложение от проф.д-р
трайно ползване – нива.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен или оп- Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плеравомощено лице да извърши необходимите прав- вен с вх.№ ОбС-2244/ 21.04.2015 г. и становище на
ни и фактически действия, в изпълнение на насто- ПК по “ЕУТ” от 28.04.2015 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 30.04.2015 г.,
ящото Решение.
3. Решението подлежи на обнародване в „Държа- Протокол № 58, точка 10 от дневния ред, и е подпевен вестник” съгласно чл. 129, ал. 1 от Закона за ус- чатано с официалния печат на Общински съвет –
Плевен.
тройство на територията.
4. Настоящето решение може да се обжалва в 30 Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов

РЕØЕНИß НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш Е Н И Е № 1444/30.04.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на годишни отчети и баланси за 2014 г. На търговските дружества с общинско участие
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.17,
ал.1, т.1, т.11 и т.16 и чл.24, т.9, т.13, чл.46 и чл.47
от Наредба № 8 за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Плевен върху
общинската част от капитала на търговските дружества на ОбС и чл.38, ал.1 от Закона за счетоводството
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема годишните отчети и баланси за 2014 г.
на търговските дружества с общинско участие:
1.1. “Дентален център І-Плевен”ЕООД, град Плевен;
1.2. “ДКЦ ІІ-Плевен” ЕООД, град Плевен;
1.3. “Тибор”ЕАД, град Плевен;
1.4. „Паркстрой”ЕООД, град Плевен;
1.5. “ДКЦ ІІІ-Плевен”ЕООД, град Плевен;
1.6. “Тролейбусен транспорт” ЕООД – Плевен;
1.7. „Инжстрой” ЕООД, град Плевен;
1.8. “Медицински център за рехабилитация и
спортна медицина І – Плевен”ЕООД.
2. Освобождава от отговорност за 2014 г. управителните органи на търговските дружества както
следва:
2.1. Управителя на
„Дентален център ІПлевен”ЕООД, д-р Венелин Радев за периода от
31.03.2014 г. до 31.12.2014 г. и д-р Николай Стоянов за периода от 01.01.2014 г. до 30.03.2014 г.;
2.2.Управителя на „ДКЦ ІІ-Плевен” ЕООД, д-р
Мариана Лазарова;
2.3. Членовете на Съвета на директорите на
„Тибор”ЕАД, град Плевен – Мая Макавеева, Делчо
Янков и Анатолий Илиев и Изпълнителния директор – Делчо Янков;
2.4. Управителя на „Паркстрой”ЕООД, град Плевен - Красимир Петров;
2.5. Управителя на „ДКЦ ІІІ-Плевен”ЕООД, град
Плевен д-р Валерий Желязков;
2.6. Управителя на „Тролейбусен транспорт” ЕООД, град Плевен, инж. Ангел Несторов;
2.7. Управителя на „Инжстрой” ЕООД, град Плевен, Ренета Иванова за периода от 01.01.2013 г. до
18.08.2014 г.
2.8. Управителя на “Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – Плевен”ЕООД
– Плевен, д-р Данаил Стойчев за периода от
01.04.2014 г. до 31.12.2014 г. и д-р Маруся Петрова
Величкова за периода от 01.01.2014 г. до 31.03.2014
г.
3. Не освобождава от отговорност за 2014 г. управителя на „Инжстрой” ЕООД, град Плевен Цветелин Цветанов за периода от 20.08.2014 г. до
31.12.2014 г.
4. Определя размер на дивидента, дължим на Община Плевен от търговските дружества с общинско
участие за 2014 година – 100 %.
5. Управителните органи на следните търговски
дружества:
5.1. “Тибор”ЕАД – град Плевен;
5.2. “Тролейбусен транспорт”ЕООД - град Плевен;
5.3. “Инжстрой”ЕООД – град Плевен;
да проведат конкурс за избор на експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за
2014 година на търговските дружества и внесат в
Общински съвет - Плевен в срок до 30.06.2015 година протокол от проведения конкурс и предложение за експерт-счетоводител.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.17, ал.1, т.1,
т.11 и т.16 и чл.24, т.9, т.13, чл.46 и чл.47 от Наредба № 8 за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Плевен върху общинската част от капитала на търговските дружества
на ОбС и чл.38, ал.1 от Закона за счетоводството
по предложение от Постоянната комисия по “Икономика, проекти, финанси и бюджет” с вх.№ ОбС2164/29.04.2015 г., на заседание на Общински съвет
– Плевен, проведено на 30.04.2015 г., Протокол №
58, точка 11 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е № 1445/30.04.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Освобождаване на общинските
търговски дружества от плащане на дължимия
за 2014 год. дивидент от Община Плевен
На основание чл.17, ал.1, т.17; чл.24, ал.1, т.14;
чл.46 и чл.47, ал.1 от Наредба № 8 на Общински
съвет – Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Освобождава от плащане в размер на 100% от
дължимия дивидент за 2014 год. следните търговски дружества, приключили 2014 год. на печалба:
- “Диагностично-консултативен център ІІ – Плевен” ЕООД;
- “Диагностично-консултативен център ІІІ – Плевен” ЕООД;
- “Тибор”ЕАД;

- “Паркстрой”ЕООД.
2. Задължава управителите на търговските
дружества по т.1 да ползват освободените я дивидент за закупуване на дълготрайни материални активи, необходими за осъществяване на основната
икономическа дейност, за която са регистрирани, и
за извършване на строително-ремонтни работи.
3. Задължава управителите на търговските дружества по т.1 да представят всяко тримесечие отчет за
начина на изразходване на средствата от освободения дивидент.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.17, ал.1, т.17; чл.24, ал.1, т.14; чл.46 и
чл.47, ал.1 от Наредба № 8 на Общински съвет –
Плевен по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС2248/22.04.2015 г. и становище на ПК по “ИПФБ”
от 28.04.2015 г., на заседание на Общински съвет –
Плевен, проведено на 30.04.2015 г., Протокол № 58,
точка 12 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е № 1446/30.04.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Извършване на вътрешни компенсирани промени между обектите от поименния
списък за капиталови разходи по Сборния бюджет
на Община Плевен за 2015 година
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, чл.41, ал.2 от Наредба № 10 за
условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета
на Община Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Създава нов обект “Изграждане на детска площадка в УПИ ІІ, кв.112 по плана на гр. Плевен” със
сметна стойност 36 000 лева. Финансирането да
се извърши от: приходен параграф 40-00 “Приходи от продажбата на нефинансови активи” в частта “Местни дейности”: било 0 лева, става 25 000 лева и “Други собствени бюджетни средства”: било 0
лева, става 11 000 лева.
2. Изменя обект “Основен ремонт на СЗС с.
Ясен”, финансиран от “Собствени бюджетни приходи”, както следва: било 24 000 лева, става 40 000
лева.
3. Изменя обект “Основен ремонт на улица Балчик”, финансиран от приходен параграф 40-00
“Приходи от продажбата на нефинансови активи”
в частта “Местни дейности”: било 25 000 лева, става 0 лева.
4. Изменя обект “Основен ремонт на улица “Втора задгарова”, финансиран от “Собствени бюджетни средства” в частта “Местни дейности”, както
следва: било 300 000 лева, става 276 300 лева.
5. Изменя обект “Нивомер на водовземно съоръжение”, финансиран от “Собствени бюджетни
средства” в частта “Местни дейности”, както следва: било 5000, става 1700 лева.
6. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши всички правни и фактически действия, продиктувани от настоящото решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124, ал.2 от Закона за публичните
финанси, чл.41, ал.2 от Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна
прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с
вх.№ ОбС-2115-4/21.04.2015 г. и становище на ПК
по “ИПФБ” от 28.04.2015 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 30.04.2015 г.,
Протокол № 58, 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 № 1447/30.04.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за развитие
на Община Плевен (2014 – 2020 г.) през 2014 г.
На основание чл.21, ал.2 и във връзка с чл.21,
ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл.23, т.4
от Закона за регионалното развитие и чл.91, ал.4 от
Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема Годишния доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за развитие на Община Плевен (2014 – 2020 г.) през 2014 г.
2. Текстът на Годишния доклад за наблюдение
на изпълнението на Плана за развитие на Община
Плевен (2014 – 2020 г.) през 2014 г. е неразделна
част от настоящото Решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-

вание чл.21, ал.2 и във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от
ЗМСМА и във връзка с чл.23, т.4 от ЗРР и чл.91,
ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие по предложение от арх. Трифон Иванов – ВрИД Кмет на Община Плевен с
вх.№ ОбС-1847-2/20.04.2015 г. и становище на ПК
по “ИПФБ” от 28.04.2015 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 30.04.2015 г.,
Протокол № 58, точка 16 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Плевен.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е № 1448/30.04.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение
на План за развитие на социалните услуги в Община Плевен през 2014 г.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема Отчет за изпълнение на План за развитие на социалните услуги в Община Плевен през
2014 г.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.12 и т.23
от Закона за местното самоуправление и местната
администрация по предложение от от арх. Трифон
Иванов – ВрИД Кмет на Община Плевен с вх.№
ОбС-1709-1/14.4.2015 г. и становище на ПК по
“ЗСД” от 27.04.2015 г., на заседание на Общински
съвет – Плевен, проведено на 30.04.2015 г., Протокол № 58, точка 17 от дневния ред, и е подпечатано
с официалния печат на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е № 1449/30.04.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнение
на Програмата за развитие на туризма през 2014
година в Община Плевен
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.11,
ал.1 от Закона за туризма
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема Отчет за изпълнението на Програмата
за развитие на туризма през 2014 година в Община Плевен.
2. Отчетът е неразделна част от настоящото решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.11, ал.1 от
Закона за туризма по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с
вх.№ ОбС-0317-4/21.04.2015 г. и становище на ПК
по “ИПФБ” от 28.04.2015 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 30.04.2015 г.,
Протокол № 58, точка 18 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Плевен.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е № 1450/30.04.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на План за дейността
на Обществения съвет за сътрудничество с НПО
през 2015 г. и отчет за дейността през 2014 г.
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1,
т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема отчет за дейността на Обществения
съвет за сътрудничество между местната власт и
НПО за 2014 г.
2. Приема План за дейността на Обществения
съвет за сътрудничество между местната власт и
НПО през 2015 г.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация по предложение от г-жа Любка Костова
– общински съветник от ПП “ГЕРБ” и Орг.секретар
от квотата на Общински съвет в Обществен съвет
за сътрудничество между местната власт и НПО с
вх.№ ОбС-2247/21.04.2015 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 30.04.2015 г.,
Протокол № 58, точка 19 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Плевен.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е № 1451/30.04.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отлагане на разисквания
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
Отлага разискванията по т. 20 от приетия дневен
ред: “Предложение относно приемане на Правилник за устройството и дейността на Регионален исторически музей – Плевен, съгласуван с Министерството на културата на основание чл.29, ал.2 от Закона за културното наследство”.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
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Р Е Ш Е Н И Е № 1452/30.04.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отпускане на допълнителни финансови средства за училища със самостоятелни
или слети паралелки с по-малко от 10 ученици в общообразователните училища от Община Плевен
за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Отпуска допълнителни финансови средства за
обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за определената
дейност на следното училище: ОУ “Васил Левски”,
с. Беглеж – в размер на 534 лв.
Общият размер за обезпечаване на учебния процес на сформираните паралелки и тяхното дофинансиране в упоменатите учебни заведения и класове за учебната 2014 – 2015 г. е в размер на 534 лв.
2. Средствата да бъдат предвидени в бюджета на
Община Плевен за 2015 г.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.6 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-2230/21.04.2015 г. и становища на ПК по “ОСМД” от 27.04.2015 г. и ПК по “ИПФБ” от 28.04.2015
г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 30.04.2015 г., Протокол № 58, 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 № 1453/30.04.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Внасяне на предложение в МС за
отпускане на персонална пенсия на Огнян Огнянов
Богданов по реда на чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата
за пенсиите и осигурителния стаж
На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.7, ал.4, т.3 и чл.7,
ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния
стаж и чл.92 от Кодекса за социално осигуряване
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия по реда на чл.92 от КСО
на Огнян Огнянов Богданов от гр. Плевен.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.7, ал.4, т.3 и чл.7,
ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и чл.92 от Кодекса за социално осигуряване по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС
– 2250/24.04.2015 г. и становище на ПК по “ЗСД”
от 27.04.2015 г., на заседание на Общински съвет –
Плевен, проведено на 30.04.2015 г., Протокол № 58,
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 № 1454/30.04.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Плевен за външно финансиране с партньорски проект
“Оборудване и обзавеждане след основен ремонт
на сградата на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания, находящ
се на първи етаж на вход “В” от жилищен блок
на ул. “Даскал Димо” № 7 в гр. Плевен, УПИ І, стр.
кв.352” пред Фонд “Социална закрила”
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Плевен да кандидатства
заедно със Сдружение “Българска асоциация на лица с интелектуални затруднение” (БАЛИЗ) – Плевен, с партньорски проект “Оборудване и обзавеждане след основен ремонт на сградата на Центъра
за социална рехабилитация и интеграция за деца с
увреждания, находящ се на първи етаж на вход “В”
от жилищен блок на ул. “Даскал Димо” № 7 в гр.
Плевен, УПИ І, стр.кв.352” за привличане на финансови средства по Фонд “Социална закрила”.
2. Дава съгласие партньорската организация
Сдружение “Българска асоциация на лица с интелектуални затруднение” (БАЛИЗ) – Плевен, да осигури като собствен финансов принос 10,00% от общия бюджет на проекта по т.1 в размер не повече
от 2400,00 лв.
3. Дава съгласие да не се променя предназначението и да не се извършват разпоредителни сделки с недвижимия имот по т.1, в който се осъществяват договорените дейности, като сградата ще бъде използвана за предвидените по проекта цели за
срок най-малко 3 години от датата на приключва-

РЕØЕНИß НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
не на договора.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.3 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-1520-2/20.04.2015 г. и становища на
ПК по “ЗСД” от 27.04.2015 г. и ПК по “ИПФБ” от
28.04.2018 г., на заседание на Общински съвет –
Плевен, проведено на 30.04.2015 г., Протокол № 58,
точка 23 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е № 1455/30.04.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от
фонд “Жилища за продажба”, находящо се в гр.
Плевен, ж.к. “Сторгозия” бл.59, вх.Г, ет.5, ап.14 и
определяне 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.1, т.3 и 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 Илиан Михайлов Илиев и
Диана Цветанова Илиева общинското жилище
от фонд “Жилища за продажба”, актувано с АОС
№36639/23.02.2011 г., представляващо апартамент
№14 на V етаж, вход Г на блок 59, ж.к. „Сторгозия” – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.655.59.21.14 със застроена площ 56,08
кв.м, състоящо се от: две стаи, кухня, баня с тоалетна, заедно с прилежащите му: маза №9 с полезна площ 5,75 кв.м, както и 1,095 % ид. части от общите части и общите помещения на сградата и от
правото на строеж в УПИ І, кв.700д по плана на гр.
Плевен за сумата от 30 700 (тридесет хиляди и седемстотин) лева без ДДС.
2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да
сключи договор с Илиан Михайлов Илиев и Диана
Цветанова Илиева за продажба на имота за цената по т.1, съгласно действащите нормативните изисквания.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА, чл.41, ал.2, чл.47, ал.1, т.3 и 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.др Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС-2217/03.04.2015 г. и становища на
ПК по “ОСПК и ПК по “ИПФБ” от 28.04.2015 г.,
на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 30.04.2015 г., Протокол № 58, 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 № 1456/30.04.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на актуализация на приватизационна оценка на общински недвижим нежилищен имот: Ателие № 4, находящо се в гр.
Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх.А, с открита процедура по приватизация и вземане на решение за продажба
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация; чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал.
4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация и
следпривати-зационен 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 актуализацията на приватизационната
оценка на общински недвижим нежилищен имот:
Ателие № 4 – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.661.9.10.21, с предназначение:
ателие за творческа дейност, разположено на седми
етаж, със застроена площ 55.35 кв. м, с прилежащо
избено помещение № 21, със светла площ 4.38 кв.
м, заедно с 0.7463 % ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата, с обща площ 815.58
кв. м и от правото на строеж в УПИ І, кв. 14 по плана на град Плевен , находящо се в гр. Плевен, бул.
“Георги Кочев” № 13, вх. А, ет. 7.
За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 38417 от 05.02.2013 год., вписан в
Агенцията по вписвания под № 67 от 08.02.2013
год., том ІV, рег. № 1502.
2. Да се извърши продажба на имота по т.1 чрез
публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за търговете и конкурсите при начална
тръжна цена 30 200 лв. без ДДС и стъпка на наддаване 2000 лева.
3. Определя депозит за участие в търга в размер
на 3020 лв. и краен срок за внасянето му до 16 часа
на двадесет и четвъртия ден от датата на обнародване на настоящото 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 при
Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, срещу до-

кумент за платена такса в размер на 100 лева без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC IORTBGSF, код
на плащане 44 7000 в “Инвестбанк” АД, клон –
гр. Плевен, всеки работен ден до 16,30 часа в срок
до деветнадесетия ден от датата на обнародване на
настоящото решение в “Държавен вестник”.
5. Оглед на обекта да се извършва всеки работен
ден в срок до 16 часа до деня, предхождащ датата
за провеждане на търга, след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка в Община
Плевен, отдел ОПКП, стая № 9.
6. Предложения за участие в търга да се подават в
запечатан непрозрачен плик с надписано наименованието на обекта и името на участника в Центъра
за административно обслужване при Община Плевен в срок до 17,00 часа на двадесет и четвъртия
ден от датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник”.
7. Търгът да се проведе от 11,00 часа на двадесет
и осмия ден от датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник” в Актовата зала на Община Плевен, находяща се на І етаж, пл.
”Възраждане” № 2, гр. Плевен.
8. Достигнатата на публичния търг цена подлежи
на облагане с ДДС на основание чл.45, ал. 5, т.1 от
ЗДДС.
9. Сроковете по т.3, 4, 6 и 7 се определят по реда
на чл. 60 от ГПК. Когато последният ден на срока е
неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича
в следващия след него присъствен ден.
10. Възлага на Кмета на Община Плевен да утвърди тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор
за продажба като част от нея.
11. Определя състав на Комисията за провеждане
на публичния търг, както следва:
11.1. Кирил Тодоров – председател;
11.2. Георг Спартански - член-юрист;
11.3. Пенчо Карагьозов – член;
11.4. Ева Маринова - Найденова – член;
11.5. Людмил Грънчаров - член.
Резервни членове:
Велислава Величкова – юрист;
Десислава Йорданова – юрист;
Аня Великова.
12. Определя възнаграждение на комисията, провела търга: на председателя - 60 лв. и на членовете – общински съветници - по 50 лв.
13. Възлага на комисията по т.11 в срок от 3 работни дни след провеждането на търга да представи на Кмета на Община Плевен протокол за резултатите от търга.
14. Възлага на Кмета на Община Плевен в срок от
3 работни дни след получаването на протокола от
проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.
15. Възлага на Кмета на Община Плевен да
сключи договор със спечелилия участник за приватизация на имота по т.1 съгласно нормативните
изисквания.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 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, предлагам на Общински съвет - Плевен по предложение от проф.д-р Димитър Стойков,
д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС-11685/11.03.2015 г. и становище на ПК по “ОСПК” от
23.03.2015 г., на заседание на Общински съвет –
Плевен, проведено на 30.04.2015 г., Протокол № 58,
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 № 1457/30.04.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за подробен устройствен
план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе
на електропровод СН 20 кV до поземлени имоти
39.1007, 39.1010, 39.1011 и 39.1012 в местността
“Русково бърдо” в землището на гр. Плевен
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал.
1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл. 8 от Закона за общинската собственост, на основание чл. 129, ал.1
от Закона за устройство на територията
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Одобрява проект за Подробен устройствен
план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за трасе на електропровод
СН 20 кV до поземлени имоти 39.1007, 39.1010,
39.1011 и 39.1012 в местността Русково бърдо в
землището на гр. Плевен, преминаващо през поземлени имоти 41.19 – публична държавна собственост, с начин на трайно ползване – водоем, 40.5 публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – За селскостопански, горски, ведомствен път, 39.1001 - публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – За селскосто-

пански, горски, ведомствен път и 39.1011 - частна
собственост на „Тема инвест” ООД с начин на трайно ползване – нива.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да извърши необходимите правни и фактически действия, в изпълнение на настоящото Решение.
3. Решението подлежи на обнародване в „Държавен вестник” съгласно чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.
4. Настоящето решение може да се обжалва в 30
– дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник”.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и
т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8 от Закона за общинската собственост, на основание чл. 129, 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-2236/21.04.2015 г. и становище на ПК по “ЕУТ” от 28.04.2015 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на
30.04.2015 г., Протокол № 58, точка 26 от дневния
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
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съвет – Плевен, проведено на 30.04.2015 г., Протокол № 58, точка 28 от дневния ред, и е подпечатано
с официалния печат на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е № 1460/30.04.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 56722.667.816, попадащ в границите на поземлен имот V – За микрорайонен център, клуб с универсална сграда, магазини, заведения за обществено хранене, комунално-битови услуги и парокотелно в кв.12 по плана на
ж.к. “Дружба” гр. Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.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 Наредба № 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
РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за поземлен имот
с идентификатор 56722.667.816, попадащ в границите на урегулиран поземлен имот V - За микрорайонен център, клуб с универсална сграда, магазини, заведения за обществено хранене, комунално битови услуги и парокотелно в кв.12 по плана на
ж.к. „Дружба”, гр. Плевен.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен, след завършване на процедурите по реда на Закона за устройство на територията, да одобри приетия от Общински съвет:
ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА
РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за поземлен имот
с идентификатор 56722.667.816, попадащ в границите на урегулиран поземлен имот V - За микрорайонен център, клуб с универсална сграда, магазини, заведения за обществено хранене, комунално битови услуги и парокотелно в кв.12 по плана на ж
к „Дружба” гр. Плевен.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и
т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.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 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-2238/21.04.2015 г. и становище на ПК по
“ЕУТ” от 28.04.2015 г., на заседание на Общински
съвет – Плевен, проведено на 30.04.2015 г., Протокол № 58, точка 29 от дневния ред, и е подпечатано
с официалния печат на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1458/30.04.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Допълване на програма за развитие
на “Тролейбусен транспорт”ЕООД, гр. Плевен за
2015 г.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.17,
ал.1, т.1, т.15 и чл.24, ал.1, т.12 от Наредба № 8 за
условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Плевен върху общинската част
от капитала на търговските дружества на ОбС –
Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Допълва програмата за развитие на “Тролейбусен транспорт”ЕООД, град Плевен за 2015 г., утвърдена с Решение № 1413/26.03.2015 г. на Общински съвет – Плевен, както следва:
Раздел “Инвестиционни проекти 2015 г.” да се допълни с “Изграждане на трафопост в границите на
новото тролейбусно депо. Инвестицията да бъде
направена със собствени средства в размер до 60
000 лв. без ДДС”.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.17, ал.1, т.1,
т.15 и чл.24, ал.1, т.12 от Наредба № 8 за условията и реда за упражняване правата на собственик
от Община Плевен върху общинската част от капитала на търговските дружества на ОбС – Плевен
по предложение от Постоянната комисия по “Икономика, проекти, финанси и бюджет” с вх.№ ОбС2122-3/29.04.2015 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 30.04.2015 г., Протокол
№ 58, точка 27 от дневния ред, и е подпечатано с
Р Е Ш Е Н И Е № 1461/30.04.2015 г., гр. Плевен
официалния печат на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов ОТНОСНО: Изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поР Е Ш Е Н И Е № 1459/30.04.2015 г., гр. Плевен землен имот с идентификатор 56722.667.825, поОТНОСНО: Изменение на подробен устрой- падащ в границите на урегулиран поземлен имот І
ствен план - план за регулация и застрояване за – За база за комплексно обслужване на детски завеурегулирани поземлени имоти ІV-8648, 8650, 8649, дения в кв.16 по плана на ж.к. “Дружба” гр. Плевен
8649а и ІІІ-8647, ІІ-8646, ІХ-8643 в кв. 274а и улица На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и
по ок 238б-ок 237б по плана на гр. Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, местната администрация, чл.136, ал.1, във връзка с
т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на териториместната администрация, чл.136, ал.1, във връзка с ята, чл.6 и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собчл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територи- ственост и чл.2 от Наредба № 7/2005 г. на Общинята, чл.6 и чл.8, ал.1 от Закона за общинската соб- ски съвет – Плевен
ственост и чл.2 от Наредба № 7/2005 г. на ОбщинОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
ски съвет – Плевен
Р Е Ш И:
1. Приема: Проект за изменение на действащия
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА
Р Е Ш И:
1. Приема: Проект за изменение на действащия РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за поземлен имот
ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА с идентификатор 56722.667.825, попадащ в граРЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за урегулирани ниците на урегулиран поземлен имот І - За база
поземлени имоти ІV-8648, 8650, 8649, 8649а и ІІІ- за комплексно обслужване на детски заведения в
8647, ІІ-8646, ІХ-8643 в кв. 274а и улица по ок 238б кв.16 по плана на ж.к. „Дружба” гр. Плевен.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен, след за- ок 237б по плана на гр. Плевен.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен, след за- вършване на процедурите по реда на Закона за усвършване на процедурите по реда на Закона за ус- тройство на територията, да одобри приетия от Обтройство на територията, да одобри приетия от Об- щински съвет:
ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН
щински съвет:
ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за поземлен
ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за урегулира- имот с идентификатор 56722.667.825, попадащ в
ни поземлени имоти ІV-8648, 8650, 8649, 8649а и границите на урегулиран поземлен имот І - За баІІІ-8647, ІІ-8646, ІХ-8643 в кв. 274а и улица по ок за за комплексно обслужване на детски заведения в
кв.16 по плана на ж.к. „Дружба” гр. Плевен.
238б- ок 237б по плана на гр. Плевен
Мотиви: Настоящото решение е прието на ос- Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и нование чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и
т.11 от Закона за местното самоуправление и мест- т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.136, ал.1, във връзка с чл. ната администрация, чл.136, ал.1, във връзка с чл.
129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията,
чл.6 и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собстве- чл.6 и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.2 от Наредба № 7/2005 г. на Общински ност и чл.2 от Наредба № 7/2005 г. на Общински
съвет – Плевен по предложение от проф.д-р Ди- съвет – Плевен по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с митър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с
вх.№ ОбС-2234/21.04.2015 г. и становище на ПК по вх.№ ОбС-2239/21.04.2015 г. и становище на ПК по
“ЕУТ” от 28.04.2015 г., на заседание на Общински “ЕУТ” от 28.04.2015 г., на заседание на Общински

РЕØЕНИß НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
съвет – Плевен, проведено на 30.04.2015 г., Прото- 561.197 с начин на трайно ползване: пасище в месткол № 58, точка 30 от дневния ред, и е подпечатано ността “Габровец”, публична общинска собствес официалния печат на Общински съвет – Плевен. ност.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов 3. Съгласието по т.2 се дава за срок от 5 (пет) години.
Р Е Ш Е Н И Е № 1462/30.04.2015 г., гр. Плевен
4. Одобрява заданието за изработване на ПодроОТНОСНО: Разрешение за изработване на про- бен устройствен план по т.1.
ект за подробен устройствен план – план за за- 5. Възлага на Кмета на Община Плевен или опстрояване за ПИ 56722.701.3223 в местността равомощено лице да извърши необходимите прав“Стража” в землището на гр. Плевен, парцеларни ни и фактически действия, в изпълнение на настопланове на елементите на техническата инфра- ящото Решение.
структура и одобряване на Задание за изработва- Решенията по чл.124а от Закона за устройство на
не на подробен устройствен план
територията не подлежат на оспорване, съгласно
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. чл.124б, ал.4.
1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и Мотиви: Настоящото решение е прието на осместната администрация, при спазване разпоред- нование чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а,
бите на чл. 17а, ал. 1, т. 1 и чл.18 от Закона за опаз- ал.1 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство
ване на земеделските земи, на основание чл. 124а, на територията, чл.30, ал.3 от Правилника за приал. 1 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устрой- лагане на Закона за опазване на земеделските зество на територията
ми по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбСОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
2246/21.04.2015 г. и становище на ПК по “ЕУТ” от
Р Е Ш И:
1. Разрешава изработване на проект за Подро- 28.04.2015 г., на заседание на Общински съвет –
бен устройствен план – План за застрояване за ПИ Плевен, проведено на 30.04.2015 г., Протокол № 58,
56722.701.3223 в местността “Стража” в землище- точка 32 от дневния ред, и е подпечатано с официто на гр. Плевен и парцеларни планове на елемен- алния печат на Общински съвет – Плевен.
тите на техническата инфраструктура, собственост Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
на Иванка Стефанова Войнова.
Р Е Ш Е Н И Е № 1464/30.04.2015 г., гр. Плевен
2. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ ОТНОСНО: Отлагане на разисквания
56722.701.3223 в местността “Стража” в землище- На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното сато на гр. Плевен и парцеларни планове на елемен- моуправление и местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
тите на техническата инфраструктура, собственост
Р Е Ш И:
на Иванка Стефанова Войнова.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да извър- 1. Отлага разискванията по т.33 от приетия днеши необходимите правни и фактически действия, вен ред: “ Предложение относно замяна на недвисъгласно разпоредбите на Закона за устройство на жим имот – частна държавна собственост, предстатериторията, свързани с изпълнение на настоящо- вляващ поземлен имот № 285001 в землището на с.
Бохот, Община Плевен, м. “Попово”, с площ 20 762
то Решение.
Решенията по чл. 124а от Закона за устройство на кв.м., заедно с построените в него 6 броя сгради,
територията не подлежат на оспорване, съгласно срещу недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ четири броя сгради, находящи
чл. 124б, ал. 4.
Мотиви: Настоящото решение е прието на осно- се в град Плевен, ул. “Стоян Заимов” № 3”.
вание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, при спазване разпоредбите на чл. Р Е Ш Е Н И Е № 1465/30.04.2015 г., гр. Плевен
17а, ал. 1, т. 1 и чл.18 от Закона за опазване на земе- ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за упделските земи, на основание чл. 124а, ал. 1 и ал. 7 равление на Министерство на образованието и наи чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на терито- уката за нуждите на “Регионален център за карията по предложение от проф.д-р Димитър Стой- риерно ориентиране в училищното образование”
ков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС- – Плевен, нежилищен имот – публична общин2245/21.04.2015 г. и становище на ПК по “ЕУТ” от ска собственост, представляващ: част от сгра28.04.2015 г., на заседание на Общински съвет – да с идентификатор 56722.660.25.1 – стая № 10
Плевен, проведено на 30.04.2015 г., Протокол № 58, с площ 50 кв.м. и стая № 11 с площ 18 кв.м., нахоточка 31 от дневния ред, и е подпечатано с офици- дящи се на І етаж в масивна двуетажна училищна
сграда на ул. “П.Р.Славейков” № 12, гр. Плевен, акалния печат на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов туван с АОС № 33953/04.05.2005 г.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
Р Е Ш Е Н И Е № 1463/30.04.2015 г., гр. Плевен т.8 от Закона за местното самоуправление и местнаОТНОСНО: Разрешение за изработване на про- та администрация, чл.12, ал.3 и ал.4 от Закона за обект за подробен устройствен план - парцела- щинската собственост и чл.13, ал.2 от Наредба 7 за
рен план на елементите на техническата инфра- реда за придобиване, управление и разпореждане с
структура за учредяване право на прокарване и общинско имущество на Общински съвет – Плевен
сервитут за трасе на разпределителен газопровод
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
и газопроводно отклонение, собственост на “ЧерР Е Ш И:
номорска технологична компания” АД до поземлен имот с идентификатор 56722.382.668, в мест- 1. Да се предостави безвъзмездно за управление
ността “Кожухарска чешма” в землището на гр. недвижим, нежилищен имот – публична общинска
Плевен и одобряване на Задание за изработване на собственост, актуван с АОС № 33943/04.05.2005
год., представляващ част от сграда с идентификаподробния устройствен план
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, тор: 56722.660.25.1 – стая № 10 с площ 50 кв.м.
чл.124а, ал.1 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за ус- и стая № 11 с площ 18 кв.м., находящи се на І
тройство на територията, чл.30, ал.3 от Правилни- етаж в масивна двуетажна училищна сграда на
ка за прилагане на Закона за опазване на земедел- ул.”П.Р.Славейков” № 12, гр. Плевен, на Министерство на образованието и науката за нуждите на „Реските земи
гионален център за кариерно ориентиране”- ПлеОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
вен за срок до 31.10.2015 год.
Р Е Ш И:
1. Разрешава изработване на проект за Подробен 2. Консумативните разходи, свързани с текущоустройствен план - Парцеларен план на елемен- то обслужване и поддръжка на имота, както и датите на техническата инфраструктура за учредява- нък сгради и такса битови отпадъци за имота са за
не право на прокарване и сервитут за трасе на сметка на „Регионален център за кариерно ориенразпределителен газопровод и газопроводно от- тиране”- Плевен.
клонение, собственост на “Черноморска техноло- 3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да
гична компания” АД до поземлен имот с иденти- сключи договор за безвъзмездно управление на
фикатор 56722.382.668, в местността “Кожухарска имота по т.1 с Министъра на образованието и начешма” в землището на гр. Плевен, преминаващи уката или с оправомощено от него лице, съгласно
през: поземлен имот № 561.434 – с начин на трай- действащите разпоредби и условията по предходно ползване: път от републиканската пътна мрежа, ните точки.
поземлен имот № 382.174 с начин на трайно полз- Мотиви: Настоящото решение е прието на основане: селскостопански път в местността “Кожухар- вание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Заска чешма”, публична общинска собственост и по- кона за местното самоуправление и местната адмиземлен имот № 561.197 с начин на трайно ползва- нистрация, чл.12, ал.3 и ал.4 от Закона за общинне: пасище в местността “Габровец”, публична об- ската собственост и чл.13, ал.2 от Наредба 7 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.
2. Дава съгласие на “Черноморска технологична щинско имущество на Общински съвет – Плевен,
компания” АД за учредяване право на прокарва- по предложение от проф.д-р Димитър Стойков,
не и сервитут за трасе на разпределителен га- д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС-0455зопровод и газопроводно отклонение, собственост 1/20.04.2015 г. и становища на ПК по “КИРОСУПна “Черноморска технологична компания” АД до КИЗ” и ПК по “ОСМД” от 27.04.2015 г. и ПК по
поземлен имот с идентификатор 56722.382.668, в “ОСПК” и “ИПФБ”от 28.04.2015 г., на заседание на
местността “Кожухарска чешма” в землището на Общински съвет – Плевен, проведено на 30.04.2015
гр. Плевен, преминаващи през: поземлен имот № г., Протокол № 58, точка 34 от дневния ред, и е по382.174 с начин на трайно ползване: селскостопан- дпечатано с официалния печат на Общински съвет
ски път в местността “Кожухарска чешма”, пуб- – Плевен.
лична общинска собственост и поземлен имот № Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1466/30.04.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление на Регионален инспекторат по образованието – Плевен, недвижим нежилищен имот –
частна общинска собственост, представляващ 2
броя административни помещения, находящи се в
административната сграда на ул. “Димитър Константинов” № 23, гр. Плевен, актуван с АОС №
39762/25.11.2013 г.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 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 самостоятелен обект с идентификатор 56722.660.765.2.7 – офиси № 331 и № 332
с обща площ 41,30 кв.м, находящи се на четвъртия
етаж от административната сграда.
Консумативните разходи свързани с текущото обслужване 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
сключи договор за безвъзмездно управление на
имота по т.1 с Началника на Регионален инспекторат по образованието /РИО/ - гр.Плевен, съгласно
действащите разпоредби и условията по предходната точка.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.3 и ал.4 от ЗОС и чл.13, ал.2
от Наредба 7/2005 год. на Общински съвет – Плевен.по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС2181/08.04.2015 г. и становища на ПК по “КИРОСУПКИЗ” и ПК по “ОСМД” от 27.04.2015 г. и ПК
по “ОСПК” от 28.04.2015 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 30.04.2015 г.,
Протокол № 58, точка 35 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Плевен.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
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На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Предоставя еднократна финансова помощ от §
4214 “Помощи по решение на Общинския съвет”,
дейност “Общинска администрация” по бюджета
на Община Плевен за 2015 година, в размер на 200
(двеста) лева на Стела Иванова Георгиева.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация по предложение от Постоянната комисия по “Здравеопазване и
социални дейности” с вх.№ ОбС-2199-1/24.03.2015
г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 30.04.2015 г., Протокол № 58, точка 38 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 № 1470/30.04.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разсрочване на дължими данък недвижими имоти и такса битови отпадъци от
Емил Генчев Дончев, град Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.23 от ЗМСМА, чл.4, ал.7 от ЗМДТ и чл.7 от Наредба № 17 на Общински съвет – Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Разрешава да бъде разсрочено задължението на
Емил Генчев Дончев, град Плевен, ул. “Сан Стефано” № 46, вх.А, ап.4 за задължения за местни данъци и такси към Община Плевен в размер на 690,92
лв. за срок от 24 месеца, при плащане на равни месечни вноски, считано от датата на подписване на
споразумението.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши необходимите правни и фактически действия
по т.1 от решението.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от
ЗМСМА, чл.4, ал.7 от ЗМДТ и чл.7 от Наредба №
17 на Общински съвет – Плевен по предложение от
Постоянната комисия по “Икономика, проекти, финанси и бюджет” с вх.№ ОбС-2208-1/29.04.2015 г.,
на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 30.04.2015 г., Протокол № 58, точка 39 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 № 1471/30.04.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Осигуряване на специализиран
транспорт на ученици, прогимназиален етап – VVІІІ клас от населено място с. Дисевица, където
няма Прогимназия
На основание ЗНП, чл.128, ал.1, т.6 и чл.147, ал.1,
т.3 от ППЗНП “За опазване живота и здравето на
децата”, произтичащ от Конституцията на РБ за
правото на достъп до образование и задължително
основно образование
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Чрез Министерство на образованието и науката
да се осигури 25 местен училищен автобус за превоз на ученици, V-VІІІ клас от с. Дисевица до ОУ
“Св.св. Кирил и Методий”, с. Ясен на стойност 30
000 лв.
2. В случай, че МОН няма възможност да предостави на Община Плевен посочения в т.1 автобус,
заплатен от бюджета на МОН, средствата да се осигурят от заложения резерв по формулата за делегирани бюджети на общински училища в Община
Плевен.
Мотиви: Настоящото решение е прието по предложение от Постоянната комисия по “Образование, спорт и младежки дейности” с вх.№ ОбСР Е Ш Е Н И Е № 1468/30.04.2015 г., гр. Плевен 2218/29.04.2015 г., на заседание на Общински съОТНОСНО: Предоставяне на еднократна фи- вет – Плевен, проведено на 30.04.2015 г., Протокол
нансова помощ на Красимир Илиянов Красимиров № 58, точка 40 от дневния ред, и е подпечатано с
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за мест- официалния печат на Общински съвет – Плевен.
ното самоуправление и местната администрация
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш Е Н И Е № 1472/30.04.2015 г., гр. Плевен
Р Е Ш И:
1. Предоставя еднократна финансова помощ от § ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна фи4214 “Помощи по решение на Общинския съвет”, нансова помощ на Христо Кирилов Деков
дейност “Общинска администрация” по бюдже- На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местта на Община Плевен за 2015 година, в размер на ното самоуправление и местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
500 (петстотин) лева на Миглена Димчева ИваноР Е Ш И:
ва за лечението на сина й Красимир Илиянов Кра1. Предоставя еднократна финансова помощ от §
симиров.
Мотиви: Настоящото решение е прието на осно- 4214 “Помощи по решение на Общинския съвет”,
вание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоу- дейност “Общинска администрация” по бюджета
правление и местната администрация по предложе- на Община Плевен за 2015 година, в размер на 300
ние от Постоянната комисия по “Здравеопазване и (триста) лева на Христо Кирилов Диков.
социални дейности” с вх.№ ОбС-0029-6/24.03.2015 Мотиви: Настоящото решение е прието на осног., на заседание на Общински съвет – Плевен, про- вание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоведено на 30.04.2015 г., Протокол № 58, точка 37 от управление и местната администрация по предлодневния ред, и е подпечатано с официалния печат жение от Постоянната комисия по “Здравеопазване
и социални дейности” с вх.№ ОбС-2220/29.04.2015
на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 30.04.2015 г., Протокол № 58, точка 42 от
Р Е Ш Е Н И Е № 1469/30.04.2015 г., гр. Плевен дневния ред, и е подпечатано с официалния печат
ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна фи- на Общински съвет – Плевен.
нансова помощ на Стела Иванова Георгиева
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е № 1467/30.04.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна финансова помощ на Мартин Маргаритов Атанасов
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Предоставя еднократна финансова помощ от §
4214 “Помощи по решение на Общинския съвет”,
дейност “Общинска администрация” по бюджета
на Община Плевен за 2015 година, в размер на 500
(петстотин) лева на Ивелина Валентинова Генчева
за лечението на сина й Мартин Маргаритов Атанасов.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация по предложение от Постоянната комисия по “Здравеопазване и
социални дейности” с вх.№ ОбС-0808-2/24.03.2015
г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 30.04.2015 г., Протокол № 58, точка 36 от
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат
на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2014г.

№
І.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

ІІ.
1.

Мярка / дейност
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Плевен,
включваща:
1. Клетка за депониране на битови отпадъци;
2. Компостираща инсталация;
3.Сепарираща инсталация;
4. Център за предаване на отпадъци.

Изпълнение

Изпълнява се проект: “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Плевен” във връзка с отстраняване на
забележки и пропуски и за постигане на съотвествие с изискванията на Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013”, Приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране
на отпадъци”. Проведени са обществени поръчки и се изпълняват по
график дейностите по инженеринг (проектиране и строителство) на
регионалната система. В тази връзка през отчетния период са проведени процедури по ЗОП и са избрани следните изпълнители:
- „Евромаркет Кънстракшън” АД гр. София за ОП с предмет: „Определяне на изпълнител на доставка на мобилно експлоатационно
оборудване, във връзка с функционирането на Регионален център за
управление на отпадъци- гр. Плевен“;
- Дружество по ЗЗД „Одит – проект 2013” гр. Плевен - изпълнител
за „Извършване на одит по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Плевен”;
- „Еко Логистик А” ЕООД, гр. София – изпълнител на обществена
поръчка с предмет: „Изготвяне на актуални общински програми за
дейностите по управление на отпадъците за общините Плевен, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър и Пордим и изготвяне на Регионална инвестиционна програма за управление на
отпадъците за общините Плевен, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър и Пордим”;
- ДЗЗД «РСУП – 2013» гр. Пазарджик - изпълнител на обществена
поръчка с предмет: „Аварийно укрепване на възникнали свлачищни процеси засягащи северна и западна диги на „Клетки за неопасни отпадъци” към проект Реализация на инженеринг (проектиране
и строителство) на регионален център за управление на отпадъци –
гр. Плевен – І етап”.
Участие и организиране на обществени - Община Плевен организира и се включи в националната кампания
кампании.
“Да изчистим България за един ден”. Събрани и извозени в рамките
на кампанията са 201.98 тона отпадъци.
- Изпълнява се програмата за граждански инициативи „Да пазим
Плевен чист и приветлив през цялата година”
Контролна дейност.
Извършва се текущ контрол по изпълнение на договорни отношения
по сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на отпадъци, почистване и измиване по районите в града. Съставени са 104 бр. констативни протоколи, 116 бр. акта и 105 бр. наказателни постановления по Наредба №2 на ОбС – Плевен
Увеличаване на площите за текущо по- Извършена е организация с групи по програма за временна заетост
чистване и поддържане.
за почистване от отпадъци и издънки от растителност в междублоковите пространства в жилищните комплекси на града, както и около монументални скулптурни паметници на трите входни и изходни
артерии на град Плевен.
Въвеждане на диференцирано облагане с Прилагане на Наредба №17 на ОбС в частта такса битови отпадъци.
такса за битови отпадъци в зависимост от През 2014г. на 360 бр. обекти на фирми са издадени служебни беколичеството на образуваните отпадъци. лежки за деклариране ползване на определен брой съдове за начисляване на таксата им според количеството отпадъци.
Актуализация на местни нормативни ак- Подготвена е информация, необходима за разработване Актуализация на
тове
общинската програма за управление на отпадъците, както и на регионалната инвестиционна програма за управление на отпадъците в регион Плевен
Третиране на негодни за употреба пести- Извършени са проверки на складове за съхранение на препарати за
циди, контрол при съхранение на опасни растителна защита с изтекъл срок на годност на територията на Община Плевен и предприемане на действия за предотвратяване на завещества
мърсяване на околната среда. Извършени са участия в междуведомствени комисии и проверки в промишлени обекти на територията на
общината, съхраняващи опасни вещества в изпълнение на нормативната уредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях.
ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
Предоставяне на информация за състоя- Община Плевен е предоставила пълна информация за качеството на
нието на КАВ и вредното влияние на ото- атмосферния въздух на сайта на общината – www.pleven.bg – разплението с твърдо гориво за насърчава- дел „Околна среда” – подраздел „Въздух”. Битовите потребители на
не газоснабдяването на домакинствата и природен газ в гр. Плевен към 31.12.2014 г. са 1160 бр., като по-голяпреминаване на отопление с природен газ мата част от тях са в нетоплофицираните райони на града, а именно:
(код Pl_i_1)
Битови потребители
район
Дружба
Мара Денчева
Център
Сторгозия
Девети квартал
Общо:

2.

3.

Предприемане на действия за информиране на управителните органи на топлофицираните жилищни сгради за опасността от използването на вентилационните системи за отвеждане на димни газове
от домакинствата, отопляващи се с горива; целта е иницииране на противопожарен контрол чрез проверки по сигнали за
нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност (код Pl_r_1)
Разработване и въвеждане на план-график
за реализация на двустепенна система за
почистване на уличната мрежа с текущо (с
предвидената кратност на изпълнение) и
генерално почистване със сезонна честота
(изпълнение на дейността след предварителна подготовка по освобождаване на района от паркирали по улиците автомобили и др.обекти и съоръжения) (код Pl_t_1)

Брой нови 2014 г.
18
9
26
2
10
65

Брой общо
137
129
449
69
376
1160

Община Плевен не е издавала през 2014 г. разрешения за строеж на
битови сградни газови и инсталации в изменение на чл.151, ал.1,
т.11 от Закона за устройство на територията, а именно: „Не сее се
изисква разрешение за строеж за: … т.11 Монтаж на сградни газови
инсталации в жилищни и вилни сгради.
Община Плевен се е ангажирала с информиране на гражданите по
проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“, информацията за който е публикувана на сайта на на общината.
През 2014 г. Община Плен е издала 1 /едно/ разрешение за строеж
на газови инсталации за обществени и промишлени консуматори,
намиращи се в близост до вече изградените разпределителни газопроводи, а именно: „Търговия на едро - Плевен” АД, Индустриална зона, УПИ I, кв. 608б, ползвател е „ТМТ” ООД – цех за трикотаж
По данни на „Черноморска технологична компания” АД – притежател на Лиценз за разпределение на природен газ на територията на регион Мизия № Л-131-08/10.02.2004 г., броят на
промишлени потребители на природен газ през 2014 г. в гр. Плевен е 39 бр.
Предвид, по-високия разход на гориво от обществените и промишлени консуматори, след захранването им с природен газ се очаква
значително да намалят емисиите на ФПЧ10 и подобряване качеството на атмосферния въздух в гр. Плевен.
През 2014 г. в Община Плевен и в Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” - Плевен, не са постъпвали сигнали и жалби за неправилно използване на вентилационните системи в топлофицирани блокове за отвеждане на димни газове от домакинства, отопляващи се с горива.
В тази връзка не са съставяни актове за нерегламентирано използване на вентилационни системи и не са разрешавани случаи на нерегламентирано използване на същите.
На територията на гр. Плевен се извършва постоянен контрол на
дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на чистотата и зимно почистване. Градът е разделен на 4 /четири/ района
за поддържане на чистота, като тази дейност е възложена на две специализирани фирми по почистване. Кратността на машинното метене, миене и почистване на улици и тротоари е непроменена, съгласно подписаните договори с двете фирми за „Поддържане на чистотата – метене, миене и почистване на улици, тротоари, площадни
пространства, спирки за обществен транспорт, подлези и почистване на отводнителни оттоци на гр. Плевен”.
Основните контейнери за битови отпадъци тип «Бобър» с вместимост
1.1 куб. м. За общо ползване се обслужват ежедневно. Те са разположени в специално изградени площадки /джобове/. В ЦГЧ – пешеходната зона на ул. „Васил Левски”, бул. «Данаил Попов», ул. «Димитър
Константинов» и др. Не са поставени контейнери за отпадъци, по естетически причини, като те са разположени в близост в съседните улици и се обслужват през тях. По-малките контейнери/0.24 куб.м./ се използват индивидуално и се обслужват два пъти седмично, с което се
цели да се прекрати до голяма степен разпиляването на леки фракции.

4.

Разработване и въвеждане на план-график за миене на уличната мрежа, както
и при генерално сезонно почистване (код
Pl_t_3)

5.

Внедряване на системата “Зелена вълна”
по най – натоварените градски пътни артерии
Разработване и прилагане на градска
транспортна схема, включваща оптимизация на комуникационните потоци
(код Pl_t_4 и Pl_t_8)

6.

Поставяне на светодиодни броячи за време на разрешаващи и забраняващи сигнали на светофарите за МПС (код Pl_t_5)

7.

Контрол на строителни обекти на територията на град Плевен за идентифициране
на източниците на прахови емисии и възможностите за изнасяне на прах от обслужващите транспортни средства и контрол на фирмите за производство на строителни разтвори и за откриване на потенциални източници на прахови емисии на
територията на площадките им (кодове
Pl_r_3 и Pl_r_5)

8.

Контрол по предоставяне, поддържане и
възстановяване на тротоарна площ, предоставена за строителни дейности като
„тротоарно право” налагаща на ползвателя изпълнение на мерки, недопускащи
разпиляване и изнасяне на прахообразуващи материали извън строителната площадка (код Pl_r_4)
Приоритетно увеличаване на уличното
озеленяване и площите с компактна дървесна растителност и създаване на нови тревни площи за сметка на площите,
потенциални източници на прах; благоустройство на територии, общинска собственост (кодове Pl_t_6 и Pl_t_7)

9.

10. Въвеждане на диференцирани такси за
паркиране или други икономически средства за избягване на задръстванията в централната градска част (код Pl_r_6)

11. Разработване и прилагане на градска
транспортна схема, включваща оптимизация на комуникационните потоци (код
Pl_t_8)

12. Разработване и реализация на проект за
реконструкция и модернизация на уличните платна с изграждане на ефективна
система за отвеждане на водата и калта
към уличните канализационни шахти (код
Pl_t_9)

Съгласно подписаните договори за „Поддържане на чистотата – метене, миене и почистване на улици, тротоари, площадни пространства, спирки за обществен транспорт, подлези и почистване на отводнителни оттоци на гр. Плевен” е възложено на специализираните
фирми по почистване да се извърши застъргване на регули, почистване на отводнителните оттоци и генерално измиване на булеварди
и улици на територията на града.
През 2014 г. тези дейности са извършени 2 /два/ пъти, като се започва след края на зимния период с комбинирано миене на маркуч
– използва се струя за изтласкване на водата към дъждоприемните
шахти и генерално почистване от остатъците от солопясъчна смес и
продължава до края на м. октомври, с което се обхваща целия летен
период, като основната цел е отнасянето с водата на отложения прах
и намаляване възможността за вторичен унос.
През 2014г. продължава изпълнението на Проект „Интегриран градски транспорт на Плевен” по схема за предоставяне на безвъзмездна помощ: BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града” на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.
В проекта е заложено изпълнението на следните компоненти:
1. Система за управление на обществения транспорт;
2. Изграждане на ново тролейбусно депо;
3. Разширяване и оптимизиране на тролейбусната мрежа;
4. Реконструкция и подобрения на тролейбусната мрежа.;
5. Интелигентна система за управление на трафика;
6. Облагородяване на спирките на обществения транспорт;
7. Велоалеи.
Интелигентната система за управление на трафика (ИТС), дава възможност за по-ефективно регулиране на трафика на светофарно регулираните кръстовища, като спомага за оптимизиране движението,
въз основа на отчитане на трафика в реално време.
Системата ще притежава следната специфична функционалност:
• Осигуряване приоритет на масовия градски транспорт и превозните средства за за неотложна помощ;
• Координиране циклите на светофарно регулираните кръстовища, в
зависимост от от интензивността на движението;
• Намаляване на транспортните задръжки и задръствания;
• Бърза и адекватна реакция при възникване на пътно-транспортни произшествия.
Ползите от ИТС са подобрена мобилност, безопасност и ограничаване на вредните въздействия върху околната среда, причинени от
транспорта.
През текущата година положената хоризонтална маркировка на
уличната мрежа в гр. Плевен е 2150 м2, като основните места са пред
учебни и детски заведения, кръстовища на главни улични артерии,
както и надлъжни осови и разделителни линии.
Поддържат се в изправно състояние и светлинните индикатори на
кръстовищата в града, с цел увеличаване на пропускателната им
способност и облекчаване на транспортните потоци.
През 2014 г. е извършен контрол от служители на общинската администрация на строителни обекти за възможността за изнасяне на
прах и замърсяване от обслужващите ги транспортни средства, както и на фирми за производство на строителни разтвори и за откриване на потенциални източници на прахови емисии на територията
на площадките им.
Ежемесечно се предупреждават собствениците и ползвателите на
бетонови възли и производителите на филц и чакъл да избягват претоварването на бетоновози и тежки камиони, с цел предотвратяване
на аварии и замърсяване на уличните платна.
Своевременно се отреагира на сигнали на МВР - сектор КАТ за замърсяване на уличните платна с бетонов разтвор, както и на жалби
от граждани за замърсяване около строителни площадки.
През текущата година не са констатирани нарушения.
По данни от общинската администрация през 2014 г. са издадени 13
/тринадесет/ разрешения за ползване на „тротоарно право” при извършване на строителни дейности. Разрешенията за ползване се издават след представяне на скица с размери и площ, платена такса и
срок на ползване. Площадките се контролират ежемесечно от служители на общинската администрация. Не са констатирани нарушения през 2014 г.
През настоящата година в изпълнение на Проект „Обновяване и модернизация на градска среда чрез реконструкция на централната пешеходна зона на град Плевен” по ОП „Регионално развитие 20072014 г.” са засадени 107 бр. широколистни вида (японски клен; шестил жълтолистен и пъстролистен; явор; албиция; чинар; магнолия и
др.) и 2 бр. иглолистни вида (сребрист смърч и испанска ела). Внесена е нова висока и ниска храстова растителност - 10 167 бр., извършено е зацветяване – 2690 бр. и затревяване на 4 дка. Проектът е
стартирал през м. май 2013 г. и ще приключи през м. Януари 2015 г.
През м. Март 2014 г. са засадени 40 бр. широколистни фиданки по
ул. „Иван Миндиликов”.
Освен залесителни кампании, ежедневно се извършва поддържане
на новите и вече съществуващи зелени площи, дървесна и храстова
растителност на територията на гр. Плевен.
От 2012 г. до момента са обособени 700 паркоместа, 16 обособени
зони в централна градска част (сина зона). Положена е необходимата вертикална маркировка.
През 2013 г. стартира „Разработване на Програма за устойчиво развитие и внедряване на иновативни решения в рамките на проект
„Интегриран градски транспорт на Плевен” финансиран от ОПРР
2007-2013 г.”. Разработената програма ще съдържа комплекс от мерки свързани с разработването на стратегии, задания, модели и планове, като една от стратегиите, включена в тази програма е „Стратегия и план за организиране и контрол на паркирането”.
През 2013 г. стартира „Разработване на Програма за устойчиво развитие и внедряване на иновативни решения в рамките на проект
„Интегриран градски транспорт на Плевен” финансиран от ОПРР
2007-2013 г.”. Част от тази програма ще включва разработване на
„Модел за управление на транспорта и инфраструктурата” и „Генерален план за организация на движението”.
Целите на Генералния план за организация на движението могат да
се обобщят в следните групи:
• Формулиране на мерки за оптимизиране използването на различните видове транспорт, чрез приоритетно развиване на масовия
градски транспорт;
• Подобряване на експлоатационните характеристики на уличната
мрежа, чрез формулиране на мерки за увеличаване на съобщителната скорост и увеличаване пропускателната способност на мрежата;
• Подобряване на безопасността на движение, чрез създаване на успокоени зони и локализиране и третиране на места с концентрация
на ПТП;
• Осигуряване на устойчиво развитие, чрез предвиждане на системи за активно управление на движението – автоматизиран контрол,
видеонаблюдение и др.
От 2012 г. до момента не са възлагани за обслужване 2 автобусни
линии - № 20 (жк „Кайлъка” – ДК „Вит”) и № 21 (жк. „Дружба” бл.
313 – ДК „Вит”).
Мярката: „Разработване и реализация на проект за реконструкция и
модернизация на уличните платна с изграждане на ефективна система за отвеждане на водата и калта към уличните канализационни
шахти” - не е изпълнена, поради липса на финансов ресурс.

ОБЩИНА
13. Разширяване и реконструкция на тролей- По Проект „Интегриран градски транспорт на Плевен” един от компоненбусната мрежа с нарастване на тролейбус- тите е „Въздушна контактна мрежа” (ремонт и изграждане на нова) по нения парк (код Pl_t_10)
го ще бъдат изградени нови 4 маршрута с дължина 6,68 км., както следва:
1. Участък № 1 с дължина 1120 м. – двупосочно от кръстовището на
бул. „Георги Кочев” и бул. „Русе” и завършва при кръстовището на
бул. „България” и ул. „Св. Климент Охридски”;
2. Участък № 3 с дължина 2197 м. – двупосочно от кръстовището
на ул. „Сан Стефано” и ул. „Стоян Заимов” и завършва на обръщало
при „II-ра Клинична база” на ул. „Ген. Владимир Вазов”;
3. Участък № 5 с дължина 1219 м. – от кръстовището на бул. „Христо Ботев” и ул. „Сан Стефано” и завършва при кръстовището на бул.
„Христо Ботев” и ул. „3-ти март”;
4. Участък № 6 с дължина 2145 м. – еднопосочно от кръстовището
на ул. „Сан Стефано” и бул. „Христо Ботев” и завършва при кръстовището на ул. „Райски кът” и ул. „Сан Стефано”.
Ще бъде извършен ремонт на 9,92 км. от съществуващата контактна мрежа.
По проект „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен” по ОПОС,
Приоритетна ос 1 „подобряване и развитие на инфраструктурата за
питейни и отпадъчни води и подобряване на качеството на атмосферния въздух”, Процедура BG161PO005/13/1.50/01/35 „Мерки за
подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на екологични превозни средства на градския транспорт” Компонент 4 „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух, чрез закупуване и доставка на тролейбуси” са
доставени и се използват пълноценно 40 бр. нови тролейбуси.
14. Изграждане на система от велосипед- Дейностите по изграждане на система от велосипедни алеи на терини алеи на територията на общината (код торията на град Плевен започват през 2011 г. и продължават и през
2012 г., като за този период са изградени 1,9 км.
Pl_t_11)
По проект „Интегриран градски транспорт на Плевен” ще бъдат изградени 8 нови маршрута с дължина 9,49 км., като целта на тези
маршрути е да свържат ж.к. „Сторгозия”, ж.к.„Дружба”, Централна
ЖП гара и Централна градска част със съществуващите вече маршрути, достигащи до парк „Кайлъка”.
15. Поетапна замяна на солопясъчната смес През зимен сезон 2014-2015г., уличните и тротоарните настилки ще
при зимното поддържане на уличната се третират само с индустриална сол и пясък. Пешеходната зона на
мрежа с алтернативни средства, несъзда- града и обновения пл. „Възраждане” се обработват с продукт „Ice B‘
ващи условия за разпрашаването им и об- Gone II”, представляващ екоразмразяваща сол.
разуването на вторичен унос на прах. Код
т. Pl_t_12
ІІІ. ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ И БИОРАЗНООБРАЗИЕ
1. Благоустрояване на междублокови прос- Изградени са на територията на Община Плевен три спортни плотранства и създаване на нови зелени пло- щадки – фитнес на открито – в жк «Сторгозия» срещу бл.30, в жк
щи, внасяне на декоративно – храстова «Дружба» в близост до ДФСГ «Интелект» и в с. Гривица. Извършват се текущи ремонти на паркова мебел и съоръжения в детските
растителност.
площадки, монтирани са пейки в околоблокови пространства.
Засадени са нови 50 броя широколистни дървета са засадени в района на Автогара Плевен и Скобелев парк и 100 храсти в градска
градина и в зелената площ пред „Дом на книгата”. В изпълнение на
Проект „Обновяване и модернизация на градска среда чрез реконструкция на централната пешеходна зона на град Плевен” по ОП
„Регионално развитие 2007-2014 г.” са засадени 107 бр. широколистни вида (японски клен; шестил жълтолистен и пъстролистен;
явор; албиция; чинар; магнолия и др.) и 2 бр. иглолистни вида (сребрист смърч и испанска ела). Внесена е нова висока и ниска храстова растителност - 10 167 бр., извършено е зацветяване – 2690 бр. и
затревяване на 4 дка.
Освен залесителни кампании, се извършва текущо поддържане на
новите и вече съществуващи зелени площи, дървесна и храстова
растителност на територията на гр. Плевен.
2. Контролна дейност по опазване на зеле- Издадени 29 бр. позволителни по Закона за лечебните растения.
ните площи и биологичното разнообра- Съставени са 2 бр. констативни протоколи, 15 бр. акта и 15 бр. наказателни постановления по Наредба №23 на ОбС – Плевен и 24 бр.
зие.
констативни протоколи, 11 бр. акта и 6 бр. наказателни постановления по Наредба №6 на ОбС – Плевен.
3. Намаляване популацията на безстопан- Община Плевен извършва възлагане на законови дейности по решаствените кучета.
ване на проблема с бездомни кучета на територията на града. Манипулациите се извършват от общинско Звено в приют за временно настаняване на безстопанствените кучета. Звеното осигурява съдействие и в малките населени места от общината, както и в близки по-малки общини от региона. Изградена е площадка за разхождане на домашни любимци в парк „10-ти декември”. Предприети за
действия за предоставяне на сграда (държавна собственост) за обособяването й като приют за постоянно отглеждане на безстопанствени кучета. Разработена е и приета от ОбС – Плевен Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на
Община Плевен. През 2014г. са заловени и настанени в приюта 300
броя; кастрирани, обезпаразитени и ваксинирани срещу бяс са 258
броя, 1 брой под надзор и 15 броя са осиновени от граждани.
ІV. ВОДИ
1. Почистване коритата на реки и дерета на Извършени са дейности за почистване и отстраняване на прорасла
територията на общината.
дървесна и храстова растителност, сухи, счупени и паднали клони,
почистване и извозване на отпадъци от участъци от коритото на река
“Тученишка” в регулацията на град Плевен, почистване участък от
канала по ул. Г.М. Димитров; почистване бреговете и коритото на р.
Гривишка в регулацията на града. Извършено е и прочистване на корита и дерета от растителност и отпадъци в други населени места от
общината – с.Търнене, с. Ласкар, с. Горталово, с. Къшин и с. Беглеж.
V. ШУМ – изпълнени дейности от „План за действие” към „Стратегическа карта за шум на град Плевен”
1. Определяне на времеви графици за работа На територията на гр. Плевен се извършва постоянен контрол на
на фирмите, занимаващи се със сметопо- дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на
чистване и сметоизвозване, по начин ща- чистотата. Градът е разделен на 4 /четири/ района за поддържане на
дящ съня на жителите на Община Плевен чистота, като тази дейност е възложена на две специализирани фирми по почистване. Кратността на машинното метене, миене и почистване на улици и тротоари е непроменена, съгласно подписаните
договори с двете фирми за „Поддържане на чистотата – метене, миене и почистване на улици, тротоари, площадни пространства, спирки за обществен транспорт, подлези и почистване на отводнителни
оттоци на гр. Плевен”.
Основните контейнери за битови отпадъци тип «Бобър» с вместимост
1.1 куб. м. за общо ползване се обслужват ежедневно. Те са разположени в специално изградени площадки /джобове/. В ЦГЧ - пешеходната зона на ул. „Васил Левски”, бул. «Данаил Попов», ул. «Димитър Константинов» и др. не са поставени контейнери за отпадъци, по
естетически причини, като те са разположени в близост в съседните
улици и се обслужват през тях. По-малките контейнери/0.24 куб. м./
се използват индивидуално и се обслужват два пъти седмично.
Сметовозните и почистващи автомобили започват работа в 03:00 часа и приключват 15:00 часа, като се обслужват едновременно и четирите района.
2. Изграждане на Система за управление на През 2012 г., Община Плевен подписа договор за финансиране на
обществения транспорт – Подсистема за Проект „Интегриран градски транспорт на Плевен” по схема за препозициониране на возилата, светлинно и доставяне на безвъзмездна помощ: BG161PO001/1.5-03/2011 „Подгласово известяване и комуникационна крепа за интегриран градски транспорт в петте големи града” на
среда; Център за управление и контрол; Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Проектът
ще се изпълнява в рамките на 36 месеца.
Интерактивен портал
В проекта е заложено изпълнението на няколко компонента, като
два от тях са:
1. „Система за управление на обществения транспорт” (СУОТ) за
модернизиране управлението на движението; намаляване експлоатационните разходи и повишаване удовлетвореността на клиентите. Системата ще обхваща:
• позициониране на возилата;
• светлинно и гласово известяване;
• изграждане на Център за управление и контрол;
• изграждане на Интерактивен портал.
2. „Интелигентна система за управление на трафика” (ИТС) с цел
оптимизиране движението, на база отчитане на трафика в реално
време и адекватно реагиране при критични ситуации. Системата ще
притежава следната специфична функционалност:
• осигуряване приоритет на масовия градски транспорт и превозните средства за неотложна помощ;
• координиране циклите на светофарно регулираните кръстовища, в
зависимост от интензивността на движението;
• намаляване на транспортните задръжки и задръствания;
• бърза и адекватна реакция при възникване на ПТП.

3.

4.

5.

6.

7.

Разширяване и оптимизиране на тролейбусната мрежа
-Участък №1 с дължина от 1120 м. – двупосочно от кръстовището на бул. „Георги
Кочев” и бул. “Русе” и завършва при кръстовището на бул.„България” и ул.„Св.
Климент Охридски”;
- Участък №3 с дължина 2 197 м. – двупосочно от кръстовището на ул. „Сан Стефано” и ул. „Стоян Заимов” и завършва на
обръщало при „ІІ-ра Клинична база” на
ул.„Ген. Владимир Вазов”;
-Участък №5 с дължина 1219 м. – от кръстовището на бул. „Христо Ботев” и ул.
„Сан Стефано” и завършва при кръстовището на бул. „Христо Ботев” и ул. „3ти март”;
-Участък №6 с дължина 2 145 м. – еднопосочно от кръстовището на ул. „Сан Стефано” и бул. „Христо Ботев” и завършва
при кръстовището на ул. „Райски кът” и
ул. „Сан Стефано”.
Реконструкции и подобрения на тролейбусната мрежа;
Облагородяване на спирките на обществения транспорт – Подмяна на изхабени и
поставяне на нови: спиркови знаци и информационни табла; Подобряване на геометричните параметри на спирките разположени в „джоб” – общо 14 бр.; Подобряване състоянието на тротоарните настилки в зоните на спирките
Проектиране и изграждане на велоалеи:
- Маршрут №1 с дължина 1 420 м. – алтернативен ЖП гара – пл. „Иван Миндиликов” – ул. „Княз Александър I Батенберг”
– в южна посока между сградата на ОАПС
и търговски комплекс „Била” до ул. „Васил Левски”- светофарно кръстовище с
ул. „Тетевен” – ул. „Васил Левски”-пешеходна зона – пл. „Свобода”- пл. „Възраждане” - връзка със съществуваща велоалея
по улица „Вардар”;
- Маршрут №3 с дължина 595 м. – ЖП гара – пл. „Иван Миндиликов” – ул. „Княз
Александър I Батенберг” - ул. „Васил Левски” до кръгово кръстовище с ул. „Сторгозия”;
- Маршрут №4 с дължина 1 462 м. – Ул.
„Цар Самуил” от ж.к. „Сторгозия” - ул.
„Сторгозия” – кръгово кръстовище с ул.
“Дойран”;
- Маршрут №5 с дължина 1 300 м. – Ул. „Чаталджа” от ЖК „Дружба” – ул. „Стара планина” – ул. „Ген. Колев” до ул. „Вардар”;
- Маршрут №6 с дължина 1 060 м. – Ул.
„Стоян Заимов” от ул. „Вардар”- Пл.
„Сливница” – ул. „Пирот” – ул. „Хаджи
Димитър”;
- Маршрут №7 с дължина 822 м. – Ул.
„Българска авиация” от ул. „Васил Левски” до кръгово кръстовище с ул. „Кара
Колю” (включително кръстовището);
- Маршрут №8 с дължина 855 м. – От пл.
„Свобода” по ул. „Иван Вазов” - бул. “Русе” до бул. „Христо Ботев”;
- Маршрут №9 с дължина 1 915 м. – Ул.
„Св.Св. Кирил и Методий” от ул. „Димитър Константинов”, пресича ул. „Кайзерслаутерн”, пресича ул. „Христо Ясенов” –
по ул. „Св. Климент Охридски”, пресича
бул. „Европа” до бул. „България”.
Изработване на стратегия и план за организиране и контрол на паркирането –
част от Програма за устойчиво развитие и
внедряване на иновативни решения

8.

Подобряване на пътните настилки на местата с най-високи измерени шумови нива.
Своевременно провеждане на ремонтни
работи и поддържане на пътната настилка на уличната мрежа в добро експлоатационно състояние – за реализацията на тази мярка общинското ръководство следва
да приоритизира обектите от инвестиционната си програма, свързана с подобряване на пътищата съгласно критерия “шумово замърсяване”.

9.

Залесяване на свободни площи и изграждане на озеленителни пояси – отново, реализацията на тази мярка и разпределението на дейностите във времето следва да
е обвързано с програмата на общината за
увеличаване на зелените площи и засаждането на дървета на територията й.

10. Ежегодно обобщаване и анализиране на
постъпилите жалби от гражданите по въпросите на шума в околната среда и резултатите от предприетите проверки от контролните органи.

11. Публикуване в Интернет страницата на
общината на актуална информация за състоянието на акустичната среда, проблеми,
проекти и инициативи в тази област.
Инж. Павлина Тодорова
Началник отдел “Екология”
20.02.2015 г.

Бр. 4 (16),
11 май 2015 г.
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По Проект „Интегриран градски транспорт на Плевен” един от компонентите е „Въздушна контактна мрежа” (ремонт и изграждане на
нова) по него ще бъдат изградени нови 4 маршрута с дължина 6,68
км.
По проект „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен” по ОПОС,
Приоритетна ос 1 „подобряване и развитие на инфраструктурата за
питейни и отпадъчни води и подобряване на качеството на атмосферния въздух”, Процедура BG161PO005/13/1.50/01/35 „Мерки за
подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на екологични превозни средства на градския транспорт” Компонент 4 „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух, чрез закупуване и доставка на тролейбуси” са
доставени и се използват пълноценно 40 бр. нови тролейбуси.

По Проект „Интегриран градски транспорт на Плевен” един от компонентите е „Въздушна контактна мрежа” (ремонт и изграждане на
нова) по него ще бъдат извършен ремонт на 9,92 км. от съществуващата контактна мрежа.
По Проект „Интегриран градски транспорт на Плевен” се изпълняват всички дейности за облагородяване на спирките на обществения транспорт – Подмяна на изхабени и поставяне на нови: спиркови знаци и информационни табла; Подобряване на геометричните
параметри на спирките разположени в „джоб” – общо 14 бр.; Подобряване състоянието на тротоарните настилки в зоните на спирките.
През 2014 г. е възложен инженеринга по компонент „Облагородяване на спирките на обществения транспорт”
Дейностите по изграждане на система от велосипедни алеи на територията на град Плевен започват през 2011 г. и продължават и през
2012 г., като за този период са изградени 1,9 км.
По проект „Интегриран градски транспорт на Плевен” ще бъдат изградени 8 нови маршрута с дължина 9,49 км., като целта на тези
маршрути е да свържат ж.к. „Сторгозия”, ж.к. „Дружба”, Централна
ЖП гара и Централна градска част със съществуващите вече маршрути, достигащи до парк „Кайлъка”.

Към днешна дата в Община Плевен са обособени 700 паркоместа,
16 обособени зони в централна градска част (сина зона). Положена
е вертикална маркировка.
През 2013г. стартира „Разработване на Програма за устойчиво развитие и внедряване на иновативни решения в рамките на проект
„Интегриран градски транспорт на Плевен”, финансиран от ОПРР
2007-2013 г.”. Разработената програма ще съдържа комплекс от мерки свързани с разработването на стратегии, задания, модели и планове, като една от стратегиите, включена в тази програма е „Стратегия и план за организиране и контрол на паркирането”.
През 2014 г. на територията на гр. Плевен са извършени текущи ремонти на следните улици: ул.”Сан Стефано”, бул.”Русе”, ул.”Хан
Аспарух”, ул.”Драгоман”, ул.”П.Цветков”, бул.”Д. Попов”, междублокови улици на бул.”Г. Кочев” 4-8, ул.”Здравец”, ул.”Вит”,
ул.”Кара Кольо”, ул.”Москва”, ул.”Кл. Охридски”, настилки и оттоци пешеходна зона, улица към гробищен парк “Стадиона”, улици
и паркинги в жк ”Сторгозия” до блокове 8, 9, 17, 29, 44, 45, 13, 14,
ул.”Лозенка”, по трасето на тролеите, ул.”Индустриална”, ул.”Вл.
Вазов”, ул.”Пирот”, ул.”Страцин”, ул.”Странджа”, ул.”Драва”,
ул.”Марица” , ул.”Знеполска” , ул.”Гургулят”, улици в жк”Дружба”
покрай блокове 224, 226, 111-119-115, ул.”Перуника”, пешеходна
пътека в жк ”Кайлъка”.
Основен ремонт е изпълнен на следните улици: асфалтиране
на улица в жк ”Кайлъка” от ул.”Ильо войвода” до бл.342; асфалтиране на ул.”Индустриална” от Огнеупорни глини до Стъкларски завод; асфалтиране на улица в жк ”Сторгозия” покрай блокове 44, 45 и 46; подмяна паваж с асфалтова настилка на участък от
ул.”Г.М.Димитров”; асфалтиране на ул.”Успех” в Индустриална зона.
Паралелно с извършените ремонти се следи и поддържат в техническа изправност настилките на основните улици и булеварди в града.
През 2014 г. в изпълнение на Проект „Обновяване и модернизация
на градска среда чрез реконструкция на централната пешеходна зона на град Плевен” по ОП „Регионално развитие 2007-2014 г.” са засадени 107 бр. широколистни вида (японски клен; шестил жълтолистен и пъстролистен; явор; албиция; чинар; магнолия и др.) и 2
бр. иглолистни вида (сребрист смърч и испанска ела). Внесена е нова висока и ниска храстова растителност - 10 167 бр., извършено е
зацветяване – 2690 бр. и затревяване на 4 дка. Проектът е стартирал
през м. май 2013 г. и приключи през м. януари 2015 г.
През м. Март 2014 г. са засадени 40 бр. широколистни фиданки по
ул. „Иван Миндиликов”.
Ежедневно се извършва поддържане на новите и вече съществуващи зелени площи, дървесна и храстова растителност на територията на гр. Плевен.
През 2014 г. са получени 53 сигнала, като при извършени проверки
по сигналите са съставени 17 предупредителни протокола за нарушение на чл.3, ал.3 и 4 от „Наредба № 1 за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване на територията на Община Плевен”.
През същата година ОД на МВР – Плевен е съставила 22 акта за нарушение на чл.3, ал.1 от Наредба № 1 на Община Плевен.
Няма специфика на честота по райони – сигналите са на територията на целия град.
На страницата на Община Плевен (www.pleven.bg – раздел „Околна среда” – подраздел „Шум”) е публикувана „Стратегическа карта
за шум на град Плевен”, както и „План за действие” към нея, с което се изпълняват изискванията на Закона за защита от шума в околната среда.
ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР СТОЙКОВ, ДМН
Кмет на Община Плевен
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„Спортувай в твоя град” се превърна в празник на активните плевенчани
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От деца на 5 до мъже на 55 години взеха участие в състезанията по бягане, колоездене и стрийтбол

Над 300 състезатели на възраст от
5 до 55 години взеха участие в надпреварите на празника „Спортувай в
твоя град”. Организатори на проявата
бяха Община Плевен, Асоциацията
„Спорт в свободното време” и неправителствени организации. Наградният фонд в размер на 3000 лева осигури Община Плевен, с които бяха закупени награди и медали за победителите. За добрата организация на
спортното събитие, два месеца по-рано беше създадено оперативно бюро,
оглавено от заместник-кмета Стефан
Петков. В него влизаха представители на Община Плевен, спортисти, общественици и журналисти от местни
медии. Така стана възможно за трета
поред година градът ни да бъде домакин на стартове в дисциплините бягане, колоездене и стрийтбол (3Х3).
Възрастовите групи бяха три, като победителите при момичетата и момчетата (12-14 г.), юноши, и девойки (1518 г.) и мъже и жени (над 18 г.) си оспорваха първото място и медалите.
Спортният празник беше открит от
зам.-кмета на Община Плевен Стефан Петков, който пожела успех на
участниците и изрази надежда, че ще
спечелят най-добрите. Същинските надпревари продължиха близо три
часа, като първо бяха стартовете в лекоатлетическата дисциплина. В бягането момичетата преодоляха разсто-

щадки до отбелязване на 11
точки или изтичане на 7 минути. При равенство победителят се определяше, според правилата, от така
наречения „златен кош”.
На церемонията по награждаването организаторите от
Община Плевен
и Асоциацията „Спорт в свободното време”
раздадоха отличия, подаръци и
поощрителни награди. Те бяха връчени от заместник кметът Петков, главният експерт на Министерството на
младежта и спорта за Плевенска и Ловешка област - Атанас Кършев, началникът на отдел „Образование и култура” Йонита Иванова, от президентите
на лекоатлетическите клубове „Георги Дъков” - Пламен Дунчев и „Спартак” – Димитър Паргов, от общинският съветник Пенчо Дреновски, главният съдия на баскетболната надпревара Светослав Рачков и на колоезденето – Иво Илиев.

яние от една обиколка по специално
изградено трасе в Градската градина
и около Мавзолея, което бе с дължина
1 000 метра. За отделните възрастови
групи обиколките бяха различни, като
най-голямото разстояние бе за мъже и
юноши – 3 000 метра.
Състезанието по колоездене се проведе в Кайлъка, а от центъра до парка
участниците преминаха по специално
трасе под охраната на полицейски автомобили.
Състезанието по стрийтбол се проведе на площада. Игра се на три пло-

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ - НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
на СДРУЖЕНИЕ "ЛАЙЪНС КЛУБ ПЛЕВЕН", ЕИК 114673310

за периода: 01.01.2014-31.12.2014
Наименование

РАЗХОДИ

А. Разходи
I. Разходи за оперативната дейност
Намаление на запасите от прод. и незав.
произв.
Разходи за суровини, материали и външни услуги
Суровини и материали
Външни услуги
Разходи за персонала
в това число:
Разходи за възнаграждения
Разходи за осигуровки
от тях осигуровки свързани с пенсии
Разходи за амортизации и обезценка
Разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи
в това число:
Разходи за амортизация
Разходи за обезценка
Разходи за обезценка на текущи (краткотр.) активи
Други разходи
в това число:
Балансова стойност на продадените активи
Провизии
Други разходи
Общо за група I.
II. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ
Разходи от обезценка на финансови активи,
включ. инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи
в т.ч. отрицателни разлики от вал. курсове
Разходи за лихви и други финансови разходи
в това число:
Разходи свързани с предприятия от група
Разходи за лихви
Отрицателни разлики от операц. с фин.
активи
Други
Общо за група II.
Б. Печалба от обичайната дейност
III. ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ
в това число природни бедствия
ОБЩО РАЗХОДИ (I+II+III)
В. Счет. печалба (общо приходи-общо разходи)
IV. Разходи за данъци от печалбата
V. Други данъци, алтернативни на корпор. данък
Г. Печалба (В-IV-V)
ВСИЧКО (Общо разходи+IV+V+Г)

0
1
0
1
0

АКТИВ

0
0

0,00 Други приходи

0
0
0

0
0
0
5
0
3
2
6

0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
6
6
0

6
12

СУМА (лева)
теку- предх.
ща
година година

0 I. Приходи от оперативна дейност
0,00 Нетни приходи от продажби
0 Продукция
0 Стоки
0,00 Услуги
в това число:
от търговско-посредниче0 скаПриходи
д-ст.
0 Приходи от наеми
Увел. на запасите от прод. и незавър.
0 пр-во
Р-ди
0,00 начин за придобиване на активи по стоп.

в това число:
0 Приходи от финансирания
0
от тях: от правителството
Приходи от продажба на суров. и ма0 териали
0,00 Приходи от продажба на ДА
Други
0
Общо за група I.
0
0
0,00 III. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ
Приходи от участия в дъщерни и смесени предпр.
в т. ч. от участия в предприятия от
група
Приходи от други инвестиции и заеми, при0 знати като нетекущи (дългосрочни) активи
0 в т.ч. приходи от предприятия от група
0,00 Други лихви и финансови приходи
в това число:
0 Приходи от предприятия от група
Положителни разлики от опер. с фин. ак0 тиви
0
0
0
0,00

Положителни разлики от валутни курсове
Други

Общо за група II.

Б. Загуба от обичайната дейност
0,00
0,00 III. Извънредни приходи
в т.ч. получени застрахователни обез0 щетения
ОБЩО ПРИХОДИ (I+II+III)
В. Счет. загуба (общо приходи-общо разходи)
0,00 Г. Загуба (В+IV+V)
0,00 ВСИЧКО (Общо приходи+Г)

3. Ивайло Иванов
Поощрителни награди за най-малките – Валентин Илиев, Емилия Луканова и Анита Гангова
Стрийтбол
12-14 г.
При момичетата отборите на: 1.„Амазонките”, 2. Дивите котки” и 3. „Гангстерски момичета”
При момчетата – 1. Анонимните”,
2. „Псетата” и 3. „Гейм он”
15-18 г.
При девойките – 1. „Звездичките”,
2. Даймъндс” и 3. „Дрийм тийм”
При юношите – 1. „ББС”, 2. „КВС” и
3. „Стамате”
мъже и жени
При жените участваха 2 отбора, като победител в прекия двубой е отбор
„Момичета това е пантера”, надиграли отбор „Изненада”
При мъжете – 1. „Черешка”, 2.
„Синдикатите”, 3. „Таси инженеринг”
Поощрителни награди за стрелба към
кош от далечно разстояние – Даниел
Диков, Марина и Даниел. Най-малкият участник, който се е престрашил да
стреля от далечно разстояние, се казва Габриел.
В конкурса за най-атрактивно име
на баскетболен отбор победители с 23
гласа от феновете станаха победителките при момичетата - отбор „Амазонките”, които получиха награди от
водещия на проявата.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на СДРУЖЕНИЕ „ЛАЙЪНС КЛУБ ПЛЕВЕН“ ЕИК 176602989, към 31.12.2014 год.

Окончателен

СУМА (лева)
ПРИХОДИ
текуща предх. Наименование
година година
А. Приходи

Ето и имената на наградените на
спортния празник:
Лека атлетика
12-14 г.
1. Лидия Борисова, 2. Аделина Вачева, 3. Паулина Ачкова
1. Симеон Янев, 2. Даниел Чунов,
3. Виктор Цветанов
15-18 г.
1. Глория Радулова, 2. Лиляна Маринова, 3. Албена Михова
1. Алекс Вълчев, 2. Мирослав Петров,
3. Мартин Росенов
мъже и жени
1. Селин Мартинова, 2. Христина Цочева, 3. Яна Попова
1. Иво Илиев, 2. Иван Цочев, 3. Кирил
Томов
Поощрителни награди за най-малките състезатели – Светослава Ангелова, Лили Кунчева и Елвира Евтимова
Колоездене
12-14 г.
1. Нелина Георгиева, 2. Магдалена
Цочева , 3. Кристина Гергицова
1. Симеон Янев, 2. Виктор Цветанов,
3. Мартин Лазаров
15-18 г.
1. Васил Върбанов, 2. Иван Цочев,
3. Кристиян Борисов
мъже и жени
1. Таска Иванова, 2. Виктория Митова, 3.Геновева Драгушкова
1. Георги Иванов, 2. Светослав Дичев,

0
0
0
0

0,00
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

12

0

8
0
0
0
4
12

0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0,00

0

0

0

0

12
0
0
12

0,00
0,00
0,00
0,00

Раздели, групи, статии
А
А. Записан, но невнесен капитал
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи
II. Нематериални активи
Програмни продукти, концесии, патенти, лицензии,
търг. марки
Търговска репутация
в т.ч. предоставени аванси
Общо за група I:
II. Дълготрайни материални активи
Земи и сгради
Земи
Сгради
Машини, произв. оборудване и апаратура
Съоръжения и други
Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане
в т.ч. предоставени аванси
Общо за група II:
III. Дългосрочни финансови активи
Акции и дялове в предприятия от група
Предоставени заеми на предприятия от група
Дългосрочни инвестиции
Други заеми
Изкупени собствени акции - номинална стойност
Общо за група III:
IV. Отсрочени данъци
Общо за раздел Б:
В. Текущи (краткотрайни) активи
I. Материални запаси
Суровини и материали
Незавършено производство
в т.ч. млади животни и животни за угояване и разплод
Продукция и стоки
Продукция
Стоки
Предоставени аванси
Общо за група I:
II. Текущи (краткотрайни) вземания
Вземания от клиенти и доставчици
в т.ч. над 1 година
Вземания от предприятия от група
в т.ч. над 1 година
Други вземания
в т.ч. над 1 година
Общо за група II:
III. Инвестиции
Акции и дялове в предприятия от група
Изкупени собствени акции-номинална стойност
Други инвестиции
Общо за група III:
IV. Парични средства
Касови наличности и сметки в страната
Касови наличности в лева
Касови наличности във валута (левова равностойност)
Разплащателни сметки
Блокирани парични средства
Общо за група IV:
Общо за раздел В:
Г. Разходи за бъдещи периоди
Сума на актива (А+Б+В+Г):
Д. Условни активи
ПАСИВ
Раздели, групи, статии
А.
I.
II.
III.

А
Собствен капитал
Записан капитал
Премии от емисии
Резерв от последващи оценки
в т.ч. от последващи оценки на фин. инстурм.

Сума (лева)
код на Текуща
реда година Предходна
година
1
2
01000
02120
02130
02141
02100

0
0
0
0

0
0
0
0

02210
02211
02212
02220
02230
02240
02241
02200

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

02310
02320
02350
02360
02370
02300
02400
02000

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

03110
03120
03121
03130
03131
03132
03140
03100

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

03210
03211
03220
03221
03240
03241
03200

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

03310
03320
03330
03300

0
0
0
0

0
0
0
0

03410
03411
03412
03413
03414
03400
03000
04000
04500

6
1
0
5
0
6
6
0
6
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Сума (лева)
код на
реда Текуща Предходна
година година
05100
05200
05300
05310

Председател: Атанас Павлинов Балабанов
Съставител: Серьожа Димитров
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Директор: Надежда Иванова
Гл. редактор: Люба Нинова
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0
0
0
0

0
0
0
0

IV. Резерви
Законови резерви
Резерв, свързан с изкупени собств. акции
Резерв съгласно учредителен акт
Други резерви
Общо за група IV:
V. Натрупана печалба (загуба) от минали год.
Неразпределена печалба
Непокрита загуба
Общо за група IV:
VI. Текуща печалба (загуба)
Общо за раздел А:
Б. Провизии и сходни задължения
Провизии за пенсии и др. подобни задължения
Провизии за данъци
в т.ч. отсрочени данъци
Други провизии и сходни задължения
Общо за раздел Б:
В. Задължения
Задължения към финансови предприятия
до 1 година
над 1 година
Получени аванси
до 1 година
над 1 година
Задължения към доставчици
до 1 година
над 1 година
Задължения по полици
до 1 година
над 1 година
Задължения към предприятия от група
до 1 година
над 1 година
Други задължения
до 1 година
над 1 година
в това число:
към персонала
до 1 година
над 1 година
осигурителни задължения
до 1 година
над 1 година
данъчни задължения
до 1 година
над 1 година
други
до 1 година
над 1 година
Общо за раздел В:
До 1 година
Над 1 година
Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди
в това число:
Финансирания
Приходи за бъдещи периоди
Сума на пасива (А+Б+В+Г):
Д. Условни пасиви

05410
05420
05430
05440
05400

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

05510
05520
05500
05600
05000

0
0
0
6
6

0
0
0
0
0

06100
06200
06210
06300
06000

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

07200
07201
07202
07300
07301
07302
07400
07401
07402
07500
07501
07502
07600
07601
07602
07800
07801
07802

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

07810
07811
07812
07820
07821
07822
07830
07831
07832

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
6
0

0
0

07000
07001
07002
08000
08001
08002

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Председател: Атанас Павлинов Балабанов
Съставител: Серьожа Димитров

ДЕЦАТА НА ПЛЕВЕН

Бр. 4 (16),
11 май 2015 г.

12

Регистър на РИО събира имената на плевенски
ученици, първенци в международни и
национални олимпиади и състезания
По инициатива на Регионалния инспекторат по образованието
в Плевен от месец октомври 2014
год. е създаден регистър на учениците – лауреати на олимпиади, както и класирали се на призови места
в международни и национални състезания, определени със Заповед на
министъра на образованието и науката за съответната година. Той е
публикуван на официалния сайт на
РИО-Плевен в рубриката „добри
практики”, като целта е те да бъдат
поощрени чрез публично достояние на техните успехи.
„Да се почувстват значими и
признати. А чрез тях – и учителите
им. С този акт се стремим да обърнем внимание на труда на тези, които ежедневно влагат всичко от себе си, за да се представят на висота. Да се гордеем чрез тях и с училищата, чиито възпитаници са”, акцентира началникът на инспектората Албена Тотева. Този регистър е
първият в страната.
В данните са поместени 86 отличия, като призовите места на учениците са по предмети от културно-образователна област и от областта на профилираното професионално обучение.
Най-много призови места имат
учениците от Математическа гимназия „Гео Милев”. Сред тях са
имената на Любен Личев, Стефан

Иванов, Александър Атанасов, Димитър Манойлов, Андрей Андреев, Георги Георгиев и Александър Русев с награди по математика, информатика и информационни технологии. Отлично представяне имат също в „Природни науки и екология”, по физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование.
В областите биология и здравно
образование имат отличия и учениците от СОУ „Иван Вазов”, след
тях се нареждат децата от СОУ
„Неофит Рилски” от град Кнежа.
В надпреварата по чужди езици

наградите си делят три плевенски
училища: Гимназията с преподаване на чужди езици, МГ „Гео Милев” и ПГ по туризъм „Алеко Константинов”.
В конкуренцията за най-добър
техник в машиностроенето, автомонтьор и водач на МПС първенец
е ПГ по транспорт „Проф. Цветан
Лазаров”. В състезанието за найдобър млад строител отличени са
учениците от ПГ по строителство,
архитектура и геодезия „Никола
Фичев”.
При карвинга и най-добър млад
сервитьор-сомелиер се класират
възпитаници на ПГ по ресторантьорство, търговия и обслужване.
В регистъра са включени и отличените състезатели за най-добра бизнес идея от ТГ „Васил Априлов” Червен бряг и тези по озеленяване
и цветарство от ПГЗС „Александър
Стамболийски” - Чомаковци.
Много от учениците от Плевенска област постигат високи резултати в извънкласни, извънучилищни и спортни дейности, но не са намерили място в регистъра, тъй като изявите им са администрирани
от Министерството на младежта и
спорта и от Министерство на културата. Предстои регистърът да бъде разширен и ще включи всички
ученици, призьори в национални и
международни прояви.

Отличните постижения на младите спортисти носят
медали от Държавни и международни първенства

Най-малък сред отличилите се
спортисти е четвъртокласникът от
НУ „Хр. Ботев” Валентин Митев.
Най-ценна за него самия награда е
„Контролата - пет минути”, на която стана втори по време на Държавното първенство през миналата година. Валентин Митев стана трети на Европейското първенство по класически шах, което беше в Маленовице, Чехия. Печели
първото място на международен
фестивал в Русия.
Доротея Димитрова е на 15 год.,
учи в МГ „Гео Милев”. Прослави
плевенската лекоатлетическа школа на Държавното първенство в зала в Добрич, където спечели златен медал с постижение от 155 см.
Еми Атанасова - на 17 год., състезателка по борба на спортен клуб
„Изобор” с треньор Станислав Атанасов. Първо място на Държавното
първенство за кадети, класирала се
на 10-то място на Световното пър-

венство за кадети в Словакия.
Мартин Росенов - на 15 год.,
състезател на гребен клуб „Буря” с
треньор Олга Лазарова. Първо място на Държавното първенство на
двойка-скул и на четворка-скул.
Никола Георгиев - на 18 год.,
състезател на висок скок от СКЛА
„Спартак” с треньор Ваня Вълкова. Носител на сребърен медал на
Националното първенство в зала с
постижение 185 см и със сребърен
медал на открито със 188 см.
Петър Петров - на 18 год., състезател по карате-шотокан на спортен клуб „Спартак” Плевен. Класирал се е на второ място на Европейското първенство-отборно и
на трето-микс в Унгария, първи на
Световното първенство за юношистарша възраст в Полша.
Ивет Горанова - на 15 год., състезателка по карате-до, категория 54
кг на клуба по бойни изкуства „Петромакс” с треньори сенсей Русалин

Русалинов, семпай Ангел
Ленков и семпай Десислава Лачовска. С първо място в два международни турнира – кумите, второ място
на Национална купа - ката,
първо място на Национална
купа - кумите и ката, първо
място на Балканското първенство в България - кумите, сребърен медал на Световната купа в Хърватия кумите, балкански шампион - кумите в Турция, бронзова медалистка на Европейското първенство в
Швейцария.
Матилда Ангелова –
състезателка при девойките до 16 год. на скок височина от
СКЛА „Спартак” с треньор Георги Гетов. Втора на националния
шампионат на България в зала
при девойките /младша възраст/
със 161 см, първа на турнира „Децата на София” със 160 см.
Александър Стефанов - на 13
год. ,състезател по скок на батут
от СКБ „Спартак” с треньор Тони
Русев. Първо място на Държавното първенство по батут – индивидуално и отборно.
Красимир Александров - състезател по бокс при 13-14-годишните, категория 59 кг от БК
„Спартак” с треньор Георги Тончев, първи на Държавния личен и
личен отборен шампионат.
Цветан Сирашки - на 14 год.,
състезател по борба - момчета на
спортен клуб „Изобор” с треньор
Красимир Димитров. Класирал
се на първо място на Държавния
личен шампионат по борба.

Възпитаниците на НУИ се връщат
с награди от фестивали у нас и
в чужбина, някои от конкурсите
им носят и стипендии

В момента се провеждат много
национални и международни конкурси, в които вземат участие ученици от Националното училище
по изкуствата (НУИ) „Панайот Пипков”, съобщи за вестник „Плевен”
директорът Жечка Димитрова. Културният сезон е в разгара си и музикантите и танцьорите от училището
са сред изпълнителите и в различни
програми в Плевен. Някои от конкурсите носят на учениците и стипендии от програмата на Министерството на културата за закрила на деца с изявени дарби. „Децата продължават да се явяват на редица конкурси, които са до месец юни тази година. След това се провеждат майсторските класове, които плавно преливат чак в следващата учебна година”, обясни Жечка Димитрова.
Деветокласничката Наталия Нейкова се завърна с първа награда от
шестото издание на Международния конкурс за струнни инструменти в Ниш, а шестокласничката Мария Бояджиева - с втора награда. И
двете момичета са от класа по виолончело на Пепа Антонова.
Илина Рачева от класа по ударни
инструменти на Симеон Серафимов завоюва трето място в международния конкурс „Млади виртуози” - София.
Учениците от плевенското училище се представиха достойно в 11-я
международен конкурс за изпълнение на немска и австрийска музика
„M.A.G.I.C.”, провел се през април в
Бургас. Две призови места грабнаха
Християн Христов - ударни инструменти и Камелия Първанова - виола.

Второ място печели Златина Иванова
- ударни инструменти. На трето място са пианистите Елена Христанова,
Дамян Господинов и Наталия Нейкова - виолончело.
Отлично е представянето и на
учениците в международния фестивал „Дни на класическата китара” във Варна през месец март. Китарен ансамбъл „Китарата и киното” става лауреат и получава покана
за участие в официалната програма за следващото издание. Лауреати от същия конкурс са също двамата китаристи Денис Симов и Симеон Банков.
От 19-я международен конкурс
за класическа китара „Акад. Марин Големинов” - Кюстендил, Денис Симов получава специална награда, а с първа са удостоени Ана
Алексиева – китара и Александрина Александрова - флейта, втора награда получава китарен ансамбъл
„Китарата и киното”. От началото
на годината до 30 април учениците
са участвали в 11 национални надпревари, сред които и 11-я конкурс
за ученици –акомпанятори, посветен на Петър Щабеков, чийто домакин беше НУИ „Панайот Пипков”,
„Танцуващи клавиши” - Нови Пазар, конкурс за солфеж „Проф. Камен Попдимитров” - София, „Орфеева дарба” - София, „Добротворчество” - София, „Песенна дъга над
Кутев” - Котел и 8-ми национален
фолклорен конкурс - Русе. Резултатите показват, че от 11-те национални конкурса плевенските таланти са
спечелили общо 6 първи, 6 втори и
10 трети награди.

Не бива да забравяме и тези ученици, които не получават награди за своите дела, но тяхната благотворителна дейност ще остане завинаги в сърцата на нуждаещите се от средства за лечение
деца. В благородните каузи се включват почти всички учебни заведения, като имат подкрепата на Община Плевен и неправителствени организации. В тези инициатива влизат благотворителни концерти и базари, на които всеки от участниците се включва
според възможностите си. Тези дейности от ученици за ученици
се осъществяват с помощта на Младежкия форум в Плевен.

