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Бр.5(17), Год. II, 8 юни 2015 г., разпространява се безплатно

ново шивашко предприятие
в Плевен ще ПРАВИ СВЕТОВНА
мода със собствена марка

Проф. д-р Димитър
Стойков определи
инвестицията като
най-голямата за
годините на прехода,
общината ще вложи
300 000 лева за
инфраструктурата
в района
Строителството на модерен
комплекс за производство на
мъжко облекло и обувки започна
фирма „Димитров” ООД в Плевен. Символичната първа копка
бе направена на официална церемония, на която присъстваха
председателят на Народното събрание Цецка Цачева, народните представители Пламен Тачев
и Владислав Николов, кметът на
Община Плевен проф. д-р Димитър Стойков, областният управител Ралица Добрева, общински
съветници и работници. Новият производствено-административен комплекс ще е разположен
на терен от 23 000 кв. м, а общата
застроена площ ще е 14 280 кв.
м, в непосредствена близост до
двата вече построени корпуса на
фирма „Димитров” ООД.
Архитектурният проект на
производствената сграда е реализиран от „Проконсулт” ООД Плевен с главен проектант арх.
Красимир Попов.
Продължава на стр.3

Уважаеми плевенчани,

За втора поредна година Община
Плевен и Областният информационен център организираха едноседмичен фестивал под наслов „Плевен
модерен европейски град”. Той беше реализиран в рамките на проекта „Изграждане на Областен информационен център”, финансиран по
Оперативна програма „Техническа
помощ” на Европейския съюз.
Стартът беше даден на 24 май
на обновения градски площад.
Ежедневно на изнесени щандове
жителите и гостите на града получаваха актуална информация във
връзка със стартиралите процедури
по Оперативните програми. На открита приемна Областният информационен център раздаде на над
300 посетители разнообразни рекламни и информационни материали. В рамките на проекта беше закупена озвучителна уредба и сцена, на която всеки имаше възможност да представи своето изкуство.
С разнообразни програми се изявиха състави и индивидуални изпълнители от детски градини, училища
и читалища в областта.
Финалът на едноседмичния фестивал „Плевен модерен европейски град” съвпадна с Деня на детето – 1 юни, и завърши с голям концерт. Сцената на пл. „Възраждане”
беше превзета от младите таланти на нашия град, представиха се и
хор „Звъника” , и народен хор към
ансамбъл „Нашенчета” на Центъра
за работа с деца. Разнообразни промоционални материали получиха
много граждани, които отговориха вярно на въпросите от викторината. Плевенчани показаха завидни знания за Европейския съюз, кохезионната политика и достиженията на Плевен в процеса на усвояване на еврофондовете.
Проф. д-р Димитър Стойков дмн
Кмет на Община Плевен
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Проектът „Интегриран градски транспорт на Плевен”

навлезе в пълна фаза на строителство

Проектът „Интегриран градски транспорт на Плевен”, финансиран от Оперативна програма
„Регионално развитие” 2007-2013
г., навлезе в пълна фаза на строително-монтажни работи по всички
планирани обекти.
Общата стойност на инвестиционните интервенции е в размер
на 23 322 246 лв., а срокът на изпълнение на проекта е до края на
2015 г.
Последната строителна площадка по компонент „Облагородяване на спирките на обществения
транспорт” бе открита на 14 май
тази година.
Предстои подобряване на геометрията на 14 бр. и изграждане
на 30 бр. нови уширения (джобове) по спирките на градския транспорт, пешеходни пътеки в обхвата
на 38 спирки, нови тротоари на 18
спирки, ново електрическо осветление на 20 спирки, 2 бр. помещения за отдих и тоалетни на крайни спирки в жк „Сторгозия” и жк
„Дружба”, подмяна и поставяне на
нови знаци и табели (разписания),
както и полагане на хоризонтална
маркировка.
Основните дейности по компонент „Система за управление
и контрол на масовия градски обществен транспорт” и компонент
„Интелигентна транспортна система” приключиха.
Съществуват някои специфични особености, отнасящи се до последния компонент, които е необходимо да бъдат пояснени, поради
подчертания обществен интерес.

Интелигентната транспортна
система на Плевен въвежда
следните функционални
възможности за управление
на трафика в града на избрани
13 бр. ключови кръстовища:

-Ръчно управление на движението от оператори в Центъра, базиран в Общинско предприятие
„Център за градска мобилност”,
което дава възможност на служителите дистанционно да следят и
регулират времево светофарните
уредби.
-Координационен режим на уп-

равлението, чрез софтуер Инес+,
включително за осигуряване на
т.н. „зелена вълна” за превозните
средства.
-Локално адаптивно управление на кръстовища в съответствие
с интензитета на трафика, което
ще позволи значително намаляване на задръстванията в града.
-Приоритетно преминаване на
тролейбусите през кръстовища,
което ще доведе до сериозно скъсяване на времето за пътуване с
градски транспорт.
Въвеждането на изброените
функционалности, за съжаление,
налага премахването на съществуващите обратни броячи (таймери) на кръстовища, определени за
интервенция по проекта. Броячите работят на принципа отчитането на времетраене на предишните
фази (зелено-жълто-червено-жълто-зелено).
С въвеждането на новата функционалност, контролерите (управляващите модули, монтирани на
светофарните уредби) няма да разполагат с информация за времетраенето на активната фаза (тази,
която е изтекла). Например: Закъсняващ тролейбус може всеки
момент да изпрати до контролера искане за осигуряване на предимство. Контролерът, работещ в
режим на локално адаптивно управление, автоматично ще удължи времето на активната фаза (зелен сигнал), за да може закъсняващият тролейбус да премине през
кръстовището.
Тази функционалност, за съжаление, по същите причини не позволява и използването на модерни
интелигентни броячи, управлявани директно от контролера. Контролерът отново няма да разполага с информация за това кое от обстоятелства ще се случи в следващите секунди или минути.
Ето защо, обратните броячите са несъвместими с адаптивното управление на трафика, тъй като фазите са променливи и оставянето им ще заблуждава шофьорите, което е предпоставка за пътнотранспортни произшествия.
В
действащата
Наредба
№17/2001 г. за регулиране на дви-

жението по пътищата със светлинни сигнали (обн., ДВ, бр. 72 от
2001 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2004
г.), не се предвижда монтиране на
устройства за отчитане на времетраенето на светлинния сигнал на
светофара.
В очакваните изменения на този нормативен акт се предвижда поставянето на такива устройства, но в нововъведения чл. 34а,
ал.1 е описано: Устройство за отчитане на времетраенето на светлинния сигнал се поставя само на
вход на регулирано място, за който
съответните стойности на интензивността на движението надвишават с най-малко 30% посочените в чл.32, ал.1, т.1 и т.2 или 3 стойности.
Алинея 2 на същия член гласи:
Устройството по ал.1 не се поставя на светофарни уредби с променяща се в реално време продължителност на цикъла на регулиране.

На последен етап
е реализацията на
компонент „Реконструкция,
подобрения, разширяване
и оптимизиране на
тролейбусната мрежа”.

Приоритетно се изграждат четирите нови маршрута:

Участък №1 започва двупосочно от кръстовището на бул.„Георги Кочев” и бул.„Русе” и завършва при кръстовището на бул.„България” и ул.„Св. Климент Охридски”. Маршрутът му обхваща бул.
„Европа” и ул.„Св. Климент Охридски”, в посока към жк „Дружба ІІІ”.
Участък №3 започва двупосочно от кръстовището на ул.„Сан
Стефано” и ул.„Стоян Заимов” и
завършва на обръщало при Втора Клинична база на ул.„Ген.
Владимир Вазов”. Маршрутът
му обхваща ул.„Стоян Заимов”,
ул.„Хаджи Димитър” (покрай
ЦДГ „Пролет”), ул.„Ген. Владимир Вазов” (покрай Стадион „Белите орли”) и завършва на обръщало при Втора Клинична база”. В обратната посока връзката между ул.„Хаджи Димитър” и
ул.„Стоян Заимов” се осъществява по ул.„Пирот”.
Участък №5 започва от кръстовището на бул.„Христо Ботев”
и ул.„Сан Стефано” и завършва
при кръстовището на бул.„Христо Ботев” и ул.„3-ти март”. Маршрутът му обхваща бул.„Христо
Ботев”, покрай Гробищния парк и
ЦДГ „Надежда”, до кръстовището с ул.„3-ти март”.
Участък №6 започва еднопосочно от кръстовището на ул.„Сан
Стефано” и бул.„Христо Ботев”
и завършва при кръстовището на
ул.„Райски кът” и ул.„Сан Стефано”. Участъкът покрива жк „Мара
Денчева” и жк „Кайлъка”. Маршрутът му обхваща бул.„Христо
Ботев”, ул.„Ильо Войвода”, покрай двата гробищни парка, и по
ул.„Райски кът” до пресичането й
с ул.„Сан Стефано”.

Започна реализацията на
компонент „Изграждане на
ново тролейбусно депо”.

Вече са завършени основните
изкопни работи за подготовка на
същинското строителство на: административна сграда, контролнопропускателен пункт, контролнотехнически пункт, сервизно хале,
тенекеджийно и бояджийно помещения, механизирана мивка, покрит навес, подпорни стени, ограда, 12 паркоместа и зелени площи.

Стартира изпълнението и на
компонент „Изграждане на
велоалейна мрежа”, който
включва:

Маршрут №1 - от пл.„Иван
Миндиликов” (ЖП гара) - по
ул.„Княз Александър I Батенберг” – завой в южна посока, покрай търговски комплекс „Била”
и сградата на ОАПС, до светофарно кръстовище на ул.„Тетевен”
с ул.„Васил Левски” – през пешеходна зона (по ул.„Васил
Левски”) – пл.„Свобода” – до
пл.„Възраждане” (връзка със съществуващата велоалея).
Маршрут №2 – от пл.„Иван
Миндиликов” (ЖП гара) - по
ул.„Княз Александър I Батенберг”
- до кръгово кръстовище на ул.
„Васил Левски” с ул. „Сторгозия”.
Маршрут №3 – от жк „Сторгозия” (завоя на тролей №3) по
ул.„Цар Самуил” - до кръгово кръстовище с бул.„Дойран” и
ул.„Сторгозия”.
Маршрут №4 - от жк „Дружба”
по ул.„Чаталджа” – ул. „Стара планина” – ул.„Ген. Колев” (пресича
ул. „Сан Стефано”) - до ул. „Вардар” (връзка със съществуващата
велоалея до парк „Кайлъка”).
Маршрут №5 - от ул.„Стоян Заимов” (кръстовище с ул.„Вардар”съществуващата велоалея) - пл.
„Сливница” – по ул.„Пирот”, пресича ул. „Хаджи Димитър”, върви по ул. „Стефан Караджа”, преминава през локално платно на
ул.„Цар Самуил”, продължава по
ул.„Тунджа” и стига до ул.„Ген.
Владимир Вазов”.
Маршрут №6 – по ул. „Българска авиация” от ул.„Васил Левски”
до кръгово кръстовище с ул.„Кара
Колю” (включително кръстовището).
Маршрут №7 - от площад
„Свобода” - по ул. „Иван Вазов”,
пресича бул. „Русе”, и върви до пл.
„Янко Забунов”.
Маршрут №8 - от пл. „Възраждане” (връзка със съществуващата
велоалея) – пресича ул.„Димитър
Константинов” - по ул.„Св. Св.
Кирил и Методий” - пресича бул.
„Христо Ботев”– по ул.„Св. Климент Охридски”, пресича бул.„Европа” до бул.„България”.

ОБЩИНА

Ново шивашко предприятие
в Плевен ще прави световна...

Продължение от стр.1
Тя ще е на площ от 10 350 кв.
м и ще включва фабрика за обувки, проектирана от италиански
специалисти и фабрика за шиене, проектирана от специалисти
на Ermenegildo Zegna. Това ще е
копие на фабриката на Zegna в
Швейцария, обясни собственикът
на фирмата Магдален Димитров.
Административната
сграда
пък ще е с обща застроена площ
от 3 400 кв. м. Неин проектант е
арх. Ангел Захариев. Сградата ще
е супер модерна с двойна стъклена фасада и е ползван опит на проектантите на Hugo Boss в Метцинген.
Към проекта има и социален
център. Той ще включва клуб-ресторант за около 80 човека, фитнес

с площ от 500 кв. м, футболно игрище и басейн.
Реализацията на дейностите
инвеститорът е възложил на мениджърската компания „София Истейтс” ЕООД, известна на българския строителен пазар с успешни
строителни обекти, включително
и с построяването през 2006 година на сградата за производство на
сака на фирма „Димитров” ООД.
В избора на изпълнители, проектанти и мениджъри за обекта
инвеститорът се е ръководил от
политиката си да стимулира икономиката и заетостта в Плевен и
за целта при провеждане на търговете е търсена максимална ангажираност на компании от територията на района. До момента с
дейности по строителството са ан-

гажирани фирмите „Проконсулт”
ООД, ЕТ „Ивайло Нешев – НЕШ
– И” и „Монолит 3”, и завод „Ганецки” – Плевен, допълни Магдален Димитров.
Според плановете на фирмата завършването на производствения и социален комплекс трябва
да стане до ноември тази година, а
административната сграда ще бъде открита през следващата - на
рождения ден на собственика й 1
август.
Планира се след завършване
на проекта в новите фабрики и администрацията да бъдат разкрити
още около 800 нови работни места. Така общият брой на персонала в компанията „Димитров” ООД
ще надхвърли 2 000 човека.
С реализацията на новите про-

Фирмата „Димитров” ООД е
създадена през 1991 година като „МОНИ МСД”, през 2006 година се преименува на името на
своя основател и собственик. Тя
е специализирана в производството на мъжки костюми, сака, панталони и палта. Започва производство през 1993 година с 6 човека, като 7 години покъсно работниците вече са 600.
Днес персоналът на фирмата е
над 1 200 човека.
Със своята модерна база, висококвалифицирани професионалисти и технологично оборудване на световно ниво, компанията отговаря на най-високите критерии и стандарти на
своите клиенти. В класацията
на световните брандове за мъжка мода „Димитров” ООД е поставена на първо място в Югоизточна Европа като доставчик на висококачествени облекла. Днес фирмата произвежда мъжки костюми за клиенти като Carl Gross и Hugo Boss,
както и за най-известните италиански брандове като Giorgio
Armani, Ermenegildo Zegna и
Calvin Klein. Световният бранд
Hugo Boss е поставил „Дими-

тров” ООД в топ три на своите
партньори, като въвежда високи социални стандарти и един
от тях е заплащането на персонала, обвързан с производството. Изискването е всеки работник да получава нетна заплата
не по-малко от 400 евро. Компанията вече е световно известна
и с това, че е произвеждала колекции на марки като Tombolini,
Valentino, Calvin Klein, Pal Zileri,
а в момента на Giorgio Armani
и Ermenegildo Zegna. Натрупаният опит от производството на
тези световни брандове създава увереност у Магдален Димитров, че може да прави собствена световна марка. Това става
през 2008 година, когато фирма
„Димитров” ООД създава марката „Monni”. През 2014 година в Италия е регистрирана и
Desizo Monni Milano, която се
реализира по една и съща найвисока технология в една производствена линия заедно със световните марки, произвеждани в
плевенските фабрики за мъжко
облекло.
Общият производствен капацитет на компанията преди реализацията на новите инвести-

ции е 42 000 сака и 31 000 панталона на месец. Производството сега е в две сгради – фабрика
за сака, разположена на 11 000
кв. м и фабрика за панталони на
площ 4 000 кв. м. Произвежданата продукция е по класическа
италианска технология, както и
по технологиите „семиинтелато” и „интелато”. Характерното
за тях е преобладаващата ръчна
работа, както и материали и начини за тяхната обработка, чрез
която се замества традиционното подлепване.
След 2015 година фирма „Димитров” ООД развива стратегия за излизане на марките извън страната и планира разкриването на магазини в Европа, а
в дългосрочна перспектива – и в
Азия и Америка. С оглед на тази програма за развитие, започна строителството на новия производствено-административен
комплекс „Десизо Монни – М3”.
А идеята е в съвременната сграда на компанията да се съберат
на едно място дизайнери, моделиери и модни специалисти, създатели на плевенска марка, която да стъпи на пазарите на поне
три континента.

История на успеха

Бр. 5 (17),
8 юни 2015 г.

3

„В мен се зароди една нова мечта - да
създавам собствени
марки, които да продавам в целия свят.
През 2014 година регистрирах
марката
„Desizo Monni Milano”.
Освен сака, костюми и
палта, продължавам с
ризи, джинс, обувки,
което наложи реализирането на този проект.
Новото предприятие
е копие на това в Швейцария - най-модерното шивашко предприятие в света. Това ще ни позволи да
създаваме многообразен и висококачествен продукт, който да предлагаме на световния пазар.
Като инвеститор и плевенчанин искам да
споделя и една болка - проблемът с младите специалисти. Те напускат града ни, защото не намират
условия на живот и заплащане, които да ги удовлетворят и работа, която им харесва”, подчерта
Магдален Димитров. Затова и новият му проект е
насочен именно към задържането им в града ни.
„Административната сграда ще бъде изключително модерна, без алтернатива в България. Тя ще
има невероятни условия за работа на специалисти
като дизайнери, моделиери, конструктори, технолози, финансисти, търговски мениджъри и др. Но
смятам, че това няма да е достатъчно, затова сме
проектирали и социален и спортен комплекс, където младите хора да могат да се чувстват добре след
работа. Това е клуб-ресторант, голям фитнес и басейн, както и футболно игрище”, каза собственикът
на „Димитров” ООД.
изводствени мощности се цели достигането на капацитет от
51 000 мъжки сака месечно, 38 000
мъжки панталони, 8 500 мъжки
ризи, 10 000 броя джинс и 8 000
чифта обувки.
В дългосрочните планове за
развитие на компанията са заложени нови проекти, които все още
се обмислят, а по думите на собственика, ще бъдат обявени през
следващата година. Специално за
вестник „Плевен” Магдален Димитров повдигна завесата и обясни, че сред идеите са откриване на
детска градина и частно училище
за деца на работещите в компанията, в което те ще се обучават на
професии, свързани с шивашката,
обувната промишленост и модата.
„Най-вече като плевенчанка ми
е приятно да присъствам на поредния голям ден за компанията „Димитров”. Повече от 20 години Вашата фирма е синоним на най-модерните достижения в съвременната индустрия – иновации, качество, контакти с международни партньори. За този проект тепърва ще се говори и пише. Но аз
съм респектирана от това, че в своите бизнес начинания неотклонно
избирате и отстоявате каузата на
Плевен. Вие сте бизнесмен от такъв ранг, че можете да реализирате подобни начинания навсякъде по света. Но сте решил това да
е в Плевен. И това е истински патриотизъм. Защото Вие милеете за
града си и за хората, реализирайки подобни комплексни проекти от обучението, през съвременните работни места, социални придобивки и реализация на продукцията. От друга страна, залагай-

ки на местни фирми от проектанти до строители и реализация е почин, достоен за пример на останалите плевенски компании”, каза в
словото си председателят на Народното събрание Цецка Цачева.
Тя призова собственика в следващите си идеи да включи и дамите – с произвеждане на облекла и
обувки и за тях.
„Радостен съм, че днес присъстваме на старта на най-голямата инвестиция в Плевен за периода на прехода. Вярно е, че през
последните три години и половина дойдоха предприемачи и разкрихме работни места по различни проекти. Но се радвам, че тази
инвестиция се прави от плевенчанин. И то от човек, който от 15 години работи за града си – за младите хора и техните семейства. Защото да вложиш 25 милиона в тези тежки условия, да разшириш
производството с още 800 работни места, това е значимо събитие.
И съм убеден, че това ще е найголямата инвестиция и за следващите години. Затова искам да Ви
благодаря, г-н Димитров, и за това, че във Ваше лице Община Плевен има съмишленик в задържането на младите хора”, каза в приветствието си на церемонията кметът
проф. д-р Димитър Стойков и пожела „На добър час!” на новата
инвестиция.
Близо 300 000 лв. ще бъдат инвестирани от страна на Община
Плевен в изграждането на нова
инфраструктура до обектите. Това сподели на събитието Магдален Димитров и подчерта, че така и Плевенска община става съинвеститор в голямото начинание.
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МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ
„ПЛЕВЕН ПЕЕ И ТАНЦУВА”
За първа година град Плевен ще стане център за среща на далечни и непознати култури, на младостта
и таланта, на приятелството и любовта към музикално–песенния и танцов фолклор. Ще се даде шанс
за изява на значителен брой млади хора, което ще
допринесе за повишаване на мотивацията им да се
занимават с конструктивна творческа дейност, размяна на творческа информация и културен обмен.

4, 5, 6 септември 2015 г.
танцови и фолклорни ансамбли /непрофесионалисти/ от
побратимените на Плевен
градове и по един ансамбъл
от шестте етнографски области на България. Участниците подават заявка за участие
по предварително одобрени

от организационния комитет
- рекламни материали;
формуляри и презентацион- видеозапис – CD, DVD;
ни материали до 1 юни на
- технически изисквания;
текущата година. Заедно със
- потвърждение на заявказаявката за участие ансам- та – 1 юли 2015 година.
блите изпращат :
Заявки за участие се по- кратка анотация за твор- дават на email: severniashki.
ческа дейност;
ansambal@abv.bg

Фестивалът „Плевен пее
и танцува” ще се проведе в
рамките на 3 / три / дни от 4
до 6 септември 2015 г.

ционалните танци на различни групи, етноси и народи,
както и да запознае гостите
с богатото културно наследство на Плевен.
I. ЦЕЛИ НА ФЕСТИВАЛА
7. Стимулиране на млади
творци.
Международният фолклорен фестивал „Плевен пее и
танцува” има следните цели:
II. ПАТРОН
Международният фолкло1. Да развива културния
рен
фестивал „Плевен пее и
обмен между народите и
танцува”
ще се проведе под
етносите.
патронажа
на кмета на Об2. Да популяризира бълщина Плевен
гарския фолклор.
3. Да съхранява, развива и
представя оригиналните автентични танци.
4. Да запазва многообразието на световното културно наследство
5. Да поощрява творческите способности на личностите и общностите
6. Да представя през година пред гражданите и гостите на Плевен културата и на-

III. ОРГАНИЗАТОРИ

Международният фолклорен фестивал „Плевен пее и
танцува” се организира от
Северняшки ансамбъл за народни песни и танци „Иван
Вълев” Плевен със съдействието на Община Плевен.
В Международния фолклорен фестивал „Плевен пее
и танцува” могат да участват

Г РАФ И К

ЗА РАБОТАТА НА ЦЕЛОДНЕВНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ В ГРАД ПЛЕВЕН ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ И МЕСЕЦ АВГУСТ 2015г.
Графикът е изготвен по предложения на директорите на целодневни детски градини и обединени детски заведения.

ЦДГ/ОДЗ

Организация на работа в
ЦДГ/ОДЗ
през м.юли 2015 г.

Организация на работа в
ЦДГ/ОДЗ
през м.август 2015 г.

ЦДГ № 1
„Щастливо
детство ”

Детската градина ще
Детската градина няма
работи със сборни групи
да работи. Приемаща за
и е приемаща за децата
децата е ЦДГ № 7 „Синчец”.
от ЦДГ № 7 „Синчец”.

ЦДГ № 2
„Юнско
въстание”

Детската градина няма
да работи. Приемаща за
децата е ЦДГ 5 „Слънце”.

Детската градина ще
работи със сборни групи
и е приемаща за децата
от ЦДГ 5 „Слънце”.

ЦДГ № 3
„Кокиче”

Детската градина ще
работи със сборни групи и е
приемаща за децата от ЦДГ
10 „Надежда”.

Детската градина няма
да работи. Приемаща
за децата е ЦДГ 10
„Надежда”.

ЦДГ № 4
„Пролет”
ЦДГ № 5
„Слънце”
ЦДГ № 6
„Чучулига”

ЦДГ № 7
„Синчец”

Детската градина няма да
работи.

Детската градина ще
работи.
Детската градина няма
Детската градина ще работи
да работи. Приемаща за
и е приемаща за децата от
децата е ЦДГ 2 „Юнско
ЦДГ № 2 „Юнско въстание”.
въстание”.
Детската градина ще
работи със сборни групи и е Детската градина няма
приемаща за децата от ОДЗ да работи.
15 „Звънче”.
Детската градина ще
работи със сборни групи
и е приемаща за децата
е ЦДГ№1 „Щастливо
детство”.

Детската градина няма
да работи. Приемаща
за децата е ЦДГ № 1
„Щастливо детство”.

ЦДГ № 8
„Щурче”
ЦДГ № 10
„Надежда”
СДГ 11
„Теменуга”
ЦДГ 12
„Ралица”

Детската градина ще
работи.

Детската градина няма
да работи.
Детската градина ще
Детската градина няма
работи и е приемаща
да работи. Приемаща за
за децата от ЦДГ № 3
децата е ЦДГ № 3 „Кокиче”
„Кокиче”.
Детската градина няма
Детската градина ще
да работи в периода
работи.
03.08 – 28.08.2015г.
Детската градина няма
да работи. Приемаща за
Детската градина ще
децата е ОДЗ 9 „Трети
работи.
март”.

ЦДГ 13
„Иглика”

Детската градина ще
работи.

ОДЗ 15
„Звънче”

Детското заведение няма
да работи.

ОДЗ 18
„Дружба”

Детското заведение ще
работи и е приемащо за
децата от ОДЗ 19„Яница”.

ОДЗ 19
„Яница”
ЦДГ 20
„Калина”
ОДЗ 1
„Славейче”

Детската градина няма
да работи.
Детското заведение ще
работи със сборни групи
и е приемащо за децата
от ЦДГ № 6 „Чучулига”.
Детското заведение няма
да работи. Приемащо за
децата е
ОДЗ 19 „Яница”.
Детското заведение ще
работи със сборни групи
и е приемащо за децата
от ОДЗ № 18 „Дружба”.

Детското заведение няма
да работи. Приемащо
за децата е ОДЗ № 18
„Дружба”.
Детската градина няма
Детската градина ще
да работи. Приемаща за
работи.
децата е СДГ 11 „Теменуга”.
Детското заведение
Детското заведение ще
няма да работи от 03.08
работи.
– 04.09.2015

ОДЗ 2
„Зорница”

Детското заведение ще
работи с 2 групи ДГ и 1
група ДЯ. Няма да приема
деца от други детски
заведения.

ОДЗ 3
„Еделвайс”

Детското заведение ще
работи със сборни групи и е
приемащо за децата от ОДЗ
4 „Първи юни”.

Детското заведение ще
работи с 2 групи ДГ и1
група ДЯ.
Няма да приема деца от
други детски заведения.
Детското заведение няма
да работи. Приемащо за
децата е ОДЗ 4 „Първи
юни”.

Детското заведение няма
ОДЗ 4 „Първи
Детското заведение ще
да работи. Приемащо за
юни”
работи.
децата е ОДЗ 3 „Еделвайс”.
Детското заведение ще
Детското заведение няма да
работи с 4 групи ДГ и1
работи.
група ДЯ.
Приемащо за децата е ОДЗ
И е приемащо за децата
№1 „Славейче”.
от ОДЗ№1 „Славейче”.
Детското заведение
Детското заведение ще
ОДЗ 6
ще работи със сборни
работи със сборни групи
Незабравка”
групи и няма да приема
и няма да приема деца от
деца от други детски
други детски заведения.
заведения.
ОДЗ 5
„Гергана”

ОДЗ 7
Детското заведение ще
„Снежанка” работи.

Детското заведение няма
да работи.

заведение ще
ОДЗ 9 „Трети Детското
работи и е приемащо за
март”
децата от ЦДГ 12 „Ралица”.

Детското заведение
няма да работи.
Приемаща за децата е
ЦДГ 12 „Ралица”.

РЕØЕНИß НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
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ÎÁÙÈÍÑÊÈ ÑÚÂÅÒ - ÏËÅÂÅÍ
РЕØЕНИß ОТ ÌАÉСКАТА СЕСИß

Р Е Ш Е Н И Е № 1473 / 28.05.2015 г., гр. Плевен

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
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.1,
т.3 от Закона за културното наследство
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема 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.
Мотиви: Настоящото решение е прието
на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29,
ал.1, т.3 от Закона за културното наследство
по предложение от от арх. Трифон Иванов –
ВрИД Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС2224/16.04.2015 г. и становище на ПК по КВМД от 26.05.2015 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 28.05.2015
г., Протокол № 59, точка 2 от дневния ред, и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

ПРАВИЛНИК
ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА
НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ
МУЗЕЙ – ГРАД ПЛЕВЕН
Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този правилник урежда устройството
и дейността на Регионален исторически музей
– град Плевен, община Плевен, област Плевен,
наричан за настоящия правилник „музеят”.
Чл. 2. (1) Музеят е културна и научна организация, която издирва, изучава, опазва и представя културни ценности и природни образци с
познавателна, образователна и естетическа цел
на територията на област Плевен.
(2) Музеят участва в държавната политика по
опазване на културното наследство във взаимодействие със съответните компетентни държавни и общински органи, Светия синод на
Българската православна църква и централните ръководства на другите регистрирани вероизповедания, и гражданското общество.
Чл. 3. Музеят е юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с
бюджет към община Плевен.
Чл. 4. Музеят e с официално наименование, печат, седалище и адрес – град Плевен,
ул.”Стоян Заимов” № 3, област Плевен, създаден през 1903 г. от Археологическото дружество – клон Плевен и ПМС № 153/28.07.2000 г.
Чл. 5. По тематичен обхват музеят е общ.
Чл. 6. Ръководството на музея се осъществява:
1. административно-организационно – от община Плевен;
2. методически – от Министерство на културата;
3. в научноизследователската дейност – от
БАН и съответните ведомствени и научноизследователски институти и учреждения.
Глава втора.
УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТИ НА МУЗЕЯ
Раздел І.
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ НА МУЗЕЯ
Чл. 7. (1) Основните дейност на музея са
опазването и представянето на движими и недвижими културни ценности.
(2) За осъществяване на своите основни дейности музеят осъществява следните функции и
задачи:
1. издирва движимите културни ценности,
чрез получаване и документиране на информация от различни източници, включително и те-

ренни проучвания;
2. изучава, събира, придобива, съхранява и
документира културни ценности;
3. извършва идентификация на културни ценности самостоятелно или съвместно с други научни или културни организации и висши училища, включително при придобиване на вещ,
която може да се определи като културна ценност по реда на чл. 96, ал. 3 от Закона за културното наследство;
4. извършва научноизследователска дейност,
подчинена на основната му дейност, организира и провежда научни прояви (конференции,
работни срещи и дискусии);
5. оказва методическа помощ на общинските,
частните музеи и музеите със смесено участие
по ред, определен с наредба на министъра на
културата;
6. издава научни, научнопопулярни и рекламни материали;
7. публикува резултатите от идентификацията на културни ценности - собственост на физически или юридически лица, след получаване на писмено съгласие на собствениците им;
8. участва в теренните проучвания на територията на страната, при осигурено финансиране;
9. извършват правни сделки с културни ценности при условията и по реда на Закона за културното наследство само от обменния си фонд,
след разрешение на кмета на община Плевен;
10. участва в търгове с движими културни
ценности след получено разрешение на министъра на културата и след като представи списък на културните ценности, които ще се предлагат;
11. организира постоянни и временни експозиции, като дава ясна информация за представените движими културни ценности чрез означаването им, надписи, издаване на пътеводители и каталози за експозициите и други информационни материали;
12. организира или участва във временни
експозиции – изложби в чужбина на движими
културни ценности, или изнася такива в чужбина с цел консервация и реставрация при условията на глава шеста, раздел VІ от Закона за
културното наследство;
13. самостоятелно предоставя движими културни ценности, съхранявани в неговите фондове за участие във временни експозиции в
страната и в чужбина, както и по нареждане на
министъра на културата;
14. осъществява дейности във връзка с изработване на копията, реплики и предмети с търговско предназначение при условията и по реда на Закона за културното наследство и подзаконовите нормативни актове;
15. извършва консервация и реставрация на
културни ценности, извършвани от лица или
под непосредственото ръководство на лица,
вписани в регистъра по чл. 165 Закона за културното наследство;
16. подготвя и провежда образователни програми в музея и други дейности с образователна и възпитателна цел;
17. предприема действия за законосъобразно съхраняване на движими културни ценности във фондовете му, както и за опазването им;
18. осъществява дейности по дигитализация
на основния и обменния фонд на музея;
19. предоставя информация на Министерство на културата във връзка с регистрите по
Закона за културното наследство;
20. взаимодейства с органите на Министерството на вътрешните работи и прокуратурата
при наличие на данни за незаконно придобиване на вещите - обект на идентификация или
в други случаи.
(3) Музеят може да извършва и друга стопанска дейност, свързани с основната му дейност.
Чл. 8. (1) Музеят формира основен, обменен,
научно-спомагателен фонд и научен архив, които включват :
1. за основния фонд - придобитите от музея
и предоставените му за безвъзмездно ползване движими културни ценности с изключително голямо научно и културно значение - национално богатство, както и тези, които съответстват на неговия тематичен обхват;
2. за обменния фонд - движими културни
ценности, които не съответстват на тематичния
му обхват, както и многократно повтарящите се
културни ценности от основния му фонд;
3. за научно-спомагателния фонд - предмети и други материали от значение за изследо-

вателската, експозиционната и образователната дейност на музея.
4. за научният архив:
а) документите по издирването, идентифицирането, изследването, съхраняването, консервацията, реставрацията, движението и представянето на движимите културни ценности;
б) отчетните документи за движимите културни ценности, съхранявани от тях постоянно
или временно: документи за произход, за постъпване или придобиване от музея, оценителни протоколи, инвентарни книги и други;
в) документите за извършените от тях теренни археологически проучвания;
г) научната и справочна документация: научни паспорти и картотеки.
(2) Научният архив се съхранява безсрочно в
музея.
Чл. 9. (1) Движими културни ценности, инвентирани във фонда на музея, подлежат
на инвентаризация по реда на Наредба №
Н-6/11.12.2009 г. за формиране и управление на
музейните фондове. Движимите културни ценности се отчитат извънсчетоводно, без стойност.
(2) Отписване на движими културни ценности от музейните фондове се извършва съгласно
чл.32 от Наредба № Н-6 от 11.12.2009 г. за формиране и управление на музейните фондове.
Раздел ІІ.
УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ
НА МУЗЕЯ
Чл. 10. (1) Структурата на музея се определя
в зависимост от тематичния му обхват и формираните фондове със съответни специализирани направления и администрация.
(2) Специализираните направления са:
1. „Археология”;
2. „Етнография”;
3. „История на България ХV-ХІХ в.”;
4. „Нова и най-нова история”;
5. „Природа”;
6. „Връзки с медиите и музейни образователни програми”;
7. „Фондове, научен архив и специализирана библиотека”;
(3) Администрация:
1. „Обща администрация”;
2. „Звено „Финансово-счетоводно обслужване”.
3. „Техническо и помощно звено”.
(4) Към музея функционира Ателие за консервация и реставрация.
Чл.11. (1) Музеят се ръководи от директор.
Директорът може да бъде лице:
1. с висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „магистър”
по специалност от съответното професионално направление;
2. с професионален опит – 5 години в съответното професионално направление.
(2) Правоотношенията на директора на музея
възникват въз основа на конкурс за срок от 5 години, освен в случаите, когато в специален закон е предвидено друго. Конкурсът се провежда от комисия, назначена по реда на Кодекса на
труда, в състава на която се включват и представител на Министерство на културата и двама музейни експерти.
(3) Конкурсът за длъжността „директор” се
провежда след представяне на концепция за
развитието на музея.
Чл.12 (1) Директорът организира, координира и контролира цялостната дейност на музея
като:
1. представлява института пред всички държавни органи, физически и юридически лица в
страната и в чужбина;
2. управлява средствата на музея;
3. осъществява връзка и координация на културния институт с други държавни органи и
културни институти;
4. със заповед определя материалноотговорните лица и размера на тяхната отговорност за
опазване, съхранение и отчитане на фондовете на музея;
5. сключва, изменя и прекратява трудовите
договори на служителите и обслужващия персонал, определя размера на индивидуалното
трудово възнаграждение и другите материални
стимули в съответствие с наличните средства и
нормативни изисквания;
6. утвърждава длъжностното разписание, поименното разписание на длъжностите в рамките на структурата и утвърдения бюджет;
7. утвърждава правилник за вътрешния тру-

дов ред и вътрешни правила за работната заплата, изготвя длъжностни характеристики на
всички служители ;
8. осъществява други правомощия, регламентирани в Закона за културното наследство
и други нормативни актове.
(2) Директорът е разпоредител с бюджета на
музея.
Чл. 13 (1) Към музея функционират:
1. комисия по идентификация и регистрация
на културни ценности;
2. фондова комисия – разпределя идентифицираните културни ценности във формираните
музейни фондове.
3. консервационно-реставрационен съвет –
определя културните ценности за приоритетна
консервация.
(2) Съставът и задачите на комисията по ал.1
се определят със заповед на директора.
Чл.14. (1) Към музея функционират като съвещателни органи:
1. Дирекционен съвет – подпомага директора
в неговите административно-организационни
функции;
2. Съвет на специалистите – обсъжда и дава
становища по основни професионални проблеми, свързани с дейността на музея. В състава
му се включват научни сътрудници, уредници,
специалисти и реставратори.
3. Рекламно издателски съвет – планира издателската и рекламната дейност на музея.
(2) Съставът на съвещателните органи по
ал.1 се определят със заповед на директора.
Раздел ІІІ.
ФИНАНСИРАНЕ НА МУЗЕЯ
Чл.15. Музеят се финансира от:
1. бюджета на община Плевен;
2. целеви средства от Републиканския бюджет;
3. вноски, които правят в бюджета му и общините, на чиято територия регионалният музей развива дейност, като техният размер се определя ежегодно с решение на съответните общински съвети;
4. реализирани собствени приходи от извършване на услуги, спонсорство, дарения, завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица и др.;
5. защитени проекти по международни и национални програми.
Раздел ІV
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В МУЗЕЯ
Чл. 16. (1) Музеят осигурява дни и часове за
посещение, съобразени със свободното време
на различните видове и категории посетители
и ги обявява на централния вход на музея и на
интернет страницата си.
(2) Музеят осигурява подходящи условия за
достъп до музейните експозиции на хора с увреждания.
Чл. 17. (1) За индивидуално или групово посещение на музейна експозиция се заплащат
входни билети.
(2) Цените на входните билети са определени със заповед на директора, съгласувано с община Плевен.
(3) Безплатен вход за посещение на експозиция е определен, съгласно заповед на директора на музея.
(4) Деца, учащи се и хора с увреждания заплащат намалени цени или се освобождават от
заплащане на входен билет, съгласно заповедта
по ал.2.
Чл. 18 (1) Работното време на служителите
в музея се определя със заповед на директора.
(2) Работното време на експозициите и почивните дни се определят със заповед на директора на музея.
Чл. 19 (1) За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите от могат
да бъдат награждавани от директора с парични
или предметни награди. Стойността на паричната или предметната награда не може да надвишава размера на основната заплата на служителя.
(2) Средствата по ал.1 са в рамките на утвърдените средства за заплати за съответната година.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен . Този правилник се съгласува от министъра на културата на основание чл.29, ал.1, т. 3 и ал. 2 от Закона за културното наследство.
Приет с Решение № 1473/ 28. 05. 2015 г.
на Общински съвет – Плевен.

РЕØЕНИß НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш Е Н И Е № 1474 / 28.05.2015 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, представляващ терен с обща площ
141,68 кв.м. за поставяне на преместваеми
съоръжения – 20 бр. павилиони за продажба
на цветя, находящ се в гр. Плевен, югоизточния тротоар на ул. “Цанко Церковски”, на
0,50 м. от улично регулационната линия към
УПИ 56722.659.1032 и УПИ 56722.659.1034
по плана на гр. Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7
от Закона за общинската собственост, чл.56,
ал.1 и ал.5 от ЗУТ, 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 отдадат под наем, за срок от 6
(шест месеца), части от имот - публична общинска собственост, представляващ терен с
обща площ 141,68 кв.м., югоизточния тротоар на ул. “Цанко Церковски”, на 0,50 м.
от улично регулационната линия към УПИ
56722.659.1032 и УПИ 56722.659.1034 по
плана на гр. Плевен, за поставяне на преместваеми съоръжения – 20 бр. павилиони за продажба на цветя, съгласно схема за разполагане от 27.05.2015 год.
2. Отдаването под наем на имотите по т.1
да се извърши след получаване на съгласие
от собствениците на УПИ 56722.659.1032 и
УПИ 56722.659.1034 и одобрена въз основа
на това схема за разполагане от главния архитект, при първоначални базисни цени, определени съгласно Решение № 522/29.04.2009
год. на Общински съвет – Плевен.
3. Отдаването под наем на имота по т.1 да се
извърши чрез публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложенията от участниците в администрацията на Община Плевен, като до участие до търга се допуснат само членове на Съюза на цветопроизводителите и цветотърговците. При
липса на кандидати, отговарящи на тези условия, да се обяви нов търг без ограничение в
изискванията към участниците.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен да
определи депозит, 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 6 (шест) месеца на части от имот публична общинска собственост, представляващ терен с обща площ 141,68 кв.м. в гр. Плевен, югоизточния тротоар на ул. “Цанко Церковски”, на 0,50 м. от улично регулационната линия към УПИ 56722.659.1032 и УПИ
56722.659.1034 по плана на гр. Плевен, за поставяне на преместваеми съоръжения – 20
бр. павилиони за продажба на цветя, съгласно схема за разполагане, одобрена от Главен
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.56, ал.1
и ал.5 от ЗУТ, 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.д-р Димитър Стойков,
д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС2254/27.05.2015 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 28.05.2015
г., Протокол № 59, точка 3 от дневния ред, и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1475 / 28.05.2015 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Актуализиране бюджета 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 и ал.4 от Закона за публичните финанси,
чл.41, ал.2 и ал.4 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. Намалява приходната част на сборния
бюджет на Община Плевен за 2015 година в
частта “местни приходи”, приходен §§ 61-02
“Трансфери между бюджети” със 159 250 лева, представляващи разликата от сумата 238
500 лева по договора на Община Плевен с
Министерство на културата и извършените
разходи до м. 05.2015 година на стойност 79
250 лева.
2. Намалява разходната част на сборния
бюджет на Община Плевен за 2015 година, в
местна дейност 759 “Други дейности по културата” със 159 250 лева, представляващи
разликата от сумата 238 500 лева по договора
на Община Плевен с Министерство на културата и извършените разходи до м. 05.2015 година на стойност 79 250 лева.
3. Намалява числеността в местна дейност
759 “Други дейности по културата” с 28 щатни бройки.
4. 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 и ал.4
от Закона за публичните финанси, чл.41, ал.2
и ал.4 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.др Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС-2115-5/19.05.2015 г. и
становище на ПК по “ИПФБ” от 25.05.2015 г.
и на ПК по “КВМД” от 26.05.2015 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 28.05.2015 г., Протокол № 59,
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 № 1476 / 28.05.2015 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно
на автомобилно гориво за нуждите на Първо
и Второ РУ – Плевен при ОД на МВР – Плевен и Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.65, ал.1,
т.5 от Закона за защита при бедствия
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Дарява на Областна дирекция на МВР –
Плевен гориво – бензин А95Н в натура или
неговата равностойност в автогаз и евродизел, както следва:
1.1. За нуждите на Първо районно управление – Плевен – 1000 (хиляда) литра;
1.2. За нуждите на Второ районно управление – Плевен – 1000 (хиляда) литра;
1.3. За нуждите на Районно управление –
Пордим, полицейски участък Славяново –
500 (петстотин) литра.
2. Дарява на Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” –
Плевен 1000 (хиляда) литра.
3. Дареното гориво може да бъде използвано само за нуждите на служебните автомобили на Областна дирекция на МВР – Плевен и
Регионална дирекция “Пожарна безопасност
и защита на населението” – Плевен.
4. Задължава ръководителите на структурите, посочени в т.1 и т.2, да отчетат пред Общински съвет – Плевен начина на оползотворяване на дарението, резултатите и ефективността от него до края на месец декември
2015 година.
5. Отчитането на разхода да се извърши в
Дейност 239 “Други дейности по вътрешната
сигурност”, “Местни дейности”, по собствения бюджет на Община Плевен.
6. Възлага на Кмета на Община Плевен да
сключи договор за дарение, съобразно настоящото Решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието
на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.65,
ал.1, т.5 от Закона за защита при бедствия
по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№
ОбС-2232/19.05.2015 г. и становища на ПК по
“ИПФБ” и ПК по “ОРС” от 25.05.2015 г., на
заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 28.05.2015 г., Протокол № 59, 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 № 1477 / 28.05.2015 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на
Решение № 1454/30.04.2015 г. на Общински
съвет – Плевен, във връзка с кандидатстване на Община 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”
пред Фонд “Социална закрила”
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. Текстът на точка 1 от Решение №
1454/30.04.2015 г. на Общински съвет – Плевен, се променя по следния начин: “Дава съгласие Община Плевен да кандидатства с
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. Текстът на точка 2 от Решение №
1454/30.04.2015 г. на Общински съвет –
Плевен, се променя по следния начин: “Дава съгласие Община 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. Текстът на точка 3 от Решение №
1454/30.04.2015 г. на Общински съвет – Плевен, се променя по следния начин: “Дава съгласие да се запази функцията, предназначението и собствеността на придобитите оборудване и дълготрайни материални активи,
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
приключване на договора.”
Мотиви: Настоящото решение е прието
на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. –
Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС-15203/13.05.2015 г. и становища на ПК по “КИРОСУПКИЗ” и “ИПФБ” от 25.05.2015 г. и ПК
по “ОСПК” и “ЗСД” от 26.05.2015 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 28.05.2015 г., Протокол № 59, 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 № 1478 / 28.05.2015 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Даване на съгласие за покриване на отчетена загуба от дейността на
“Тролейбусен транспорт”ЕООД – Плевен за
2014 г.
На основание чл.21, ал.2, във връзка с
чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.16 и чл.50,
ал.1, т.2 и ал.2 от Наредба № 8 на Общински
съвет - Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие на “Тролейбусен транспорт” ЕООД, гр. Плевен да покрие отчетената загуба към 31.12.2014 г. в размер на 832
317,73 лв. с резервите на Дружеството.
2. Възлага на Управителя на “Тролейбусен
транспорт”ЕООД, гр. Плевен да предприеме
необходимите действия за счетоводно отразяване на взетото решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието
на чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23
от ЗМСМА, чл.16 и чл.50, ал.1, т.2 и ал.2 от
Наредба № 8 на Общински съвет - Плевен
по предложение от Постоянната комисия по
“Икономика, проекти, финанси и бюджет” с
вх.№ ОбС-2219-1/26.05.2015 г., на заседание
на Общински съвет – Плевен, проведено на
28.05.2015 г., Протокол № 59, точка 7 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат
на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов
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Р Е Ш Е Н И Е № 1479 / 28.05.2015 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Промяна в състава на постоянните комисии на Общински съвет - Плевен
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с 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. на
Общински съвет – Плевен, както следва:
1.В раздел ІІ ,т. 1 вместо Борислав Асенов
Илиев избира за член на Постоянната комисия по “Икономика, проекти, финанси и бюджет” Станислав Христов Петков.
2. В раздел ІІІ, т.1 вместо Албена Георгиева
Тотева избира за член на Постоянната комисия по “Екология и устройство на територията” Станислав Христов Петков.
3. В раздел ІІІ, т.3 вместо Албена Георгиева Тотева избира за заместник-председател
на Постоянната комисия по “Екология и устройство на територията” Станислав Христов Петков.
Мотиви: Настоящото решение е прието на
основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 1 от ЗМСМА по предложение от Мартин Тодоров Митев – Председател на група
общински съветници “ПП ГЕРБ”, на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено
на 28.05.2015 година, Протокол № 59, 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 № 1480 / 28.05.2015 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне на
Община Плевен на собственост върху държавни имоти, находящи се в град Пордим –
къща-музей “Велики Княз Николай Николаевич” и къща-музей “Негово Кралско Величество Карол І”, заедно с прилежащите към
тях паркове, административни и стопански
сгради и съоръжения
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.54 от Закона за държавната собственост, чл.8, ал.1 от
Закона за общинската собственост и чл.5, т.1
от Наредба № 7 на ОбС - Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Възлага на Кмета на Община Плевен да
изготви предложение до Министерския съвет
на Република България, чрез Областен управител – Плевен, за безвъзмездно прехвърляне на собственост на Община Плевен върху
държавни недвижими имоти, находящи се в
град Пордим, представляващи къща-музей
“Велики Княз Николай Николаевич” и къщамузей “Негово Кралско Величество Карол І”,
заедно с прилежащите към тях паркове, административни и стопански сгради и съоръжения, актувани с АДС № 436, 437, 453 и 454
от 07.04.1953 г.
2. Упълномощава Кмета на Община Плевен
да предприеме всички необходими правни и
фактически действия във връзка с изпълнението на настоящето решение и да сключи
договор за безвъзмездно прехвърляне на Община Плевен на собственост върху имотите
по т.1, съгласно нормативните изисквания.
Мотиви: Настоящото решение е прието на
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.54 от Закона за държавната собственост, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.5, т.1 от Наредба № 7 на ОбС – Плевен по предложение от
проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на
Община Плевен с вх.№ ОбС-2262/07.05.2015
г. и становище на ПК по “КИРОСУПКИЗ”
от 25.05.2015 г. и на ПК по “ОСПК” и ПК
по “КВМД” от 26.05.2015 г., на заседание
на Общински съвет – Плевен, проведено на
28.05.2015 г., Протокол № 59, точка 10 от
дневния ред, и е подпечатано с официалния
печат на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1481 / 28.05.2015 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински недвижим имот – публична общинска собственост, помещение с площ 12,00
кв.м., находящ се на ІІ-ри етаж в административно-търговска сграда, УПИ V, кв.6,
актуван с АОС № 31822/28.05.2001 г. по плана на село Ласкар
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправле-

РЕØЕНИß НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
ние и местната администрация и чл.14, ал.7
от ЗОС, чл.14, чл.76, т.2, чл.79, ал.1, чл.85,
ал.1, т.2 от Наредба № 7 на ОбС - Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се отдаде под наем за срок от 5 (пет)
години общински недвижим имот – публична общинска собственост, помещение с площ
12,00 кв.м., находящ се на ІІ-ри етаж в административно-търговска сграда, УПИ V, кв.6,
актуван с АОС № 31822/28.05.2001 г. по плана на село Ласкар.
2. Приема начална месечна цена за отдаване под наем на имота по т.1 в размер на 27,60
лв. без включен ДДС.
3. Отдаването под наем на имота по т.1 да
се извърши чрез публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на
предложенията на участниците в Администрацията на Община Плевен и начална месечна наемна цена, съгласно т.2.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен да
определи депозита за участие, както и да назначи комисия, която да организира и проведе търга.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или
оправомощено от него лице да сключи договор за наем със спечелилия участник.
Мотиви: Настоящото решение е прието
на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.14, ал.7
от ЗОС, чл.14, чл.76, т.2, чл.79, ал.1, чл.85,
ал.1, т.2 от Наредба № 7 на ОбС – Плевен
по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№
ОбС-2269/19.05.2015 г. и становище на ПК
по “ОСПК” от 26.05.2015 г., на заседание
на Общински съвет – Плевен, проведено на
28.05.2015 г., Протокол № 59, 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 № 1482 / 28.05.2015 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот
– публична общинска собственост, представляващ язовир, съставляващ имот № 000186
с площ 19,910 дка, по плана на землището на
село Тученица, Община Плевен, в местността “Барата”
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.14, ал.7
от Закона за общинската собственост, чл.14,
чл.76, т.2, чл.79, ал.1, чл.85, ал.1, т.2 от Наредба № 7 на ОбС - Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се отдаде под наем за срок от 10 (десет) години имот - публична общинска собственост, представляващ язовир, съставляващ имот № 000186 с площ 19,910 дка, по
плана на землището на село Тученица, Община Плевен, в местността “Барата”.
2. Приема начална месечна цена за отдаване под наем на имота по т.1 в размер на 55,00
лв./месец без вкл. ДДС.
3. Отдаването под наем на имота по т.1 да
се извърши по реда на Наредба № 7 на Общински съвет – Плевен, чрез публичен търг
с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложенията на участниците в
Администрацията на Община Плевен и начална месечна наемна цена, съгласно т.2.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен да
определи депозита за участие, както и да назначи комисия, която да организира и проведе търга.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или
оправомощено от него лице да сключи договора за наем със спечелилия участник.
Мотиви: Настоящото решение е прието
на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.14, ал.7
от ЗОС, чл.14, чл.76, т.2, чл.79, ал.1, чл.85,
ал.1, т.2 от Наредба № 7 на ОбС – Плевен
по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№
ОбС-2268/15.05.2015 г. и становище на ПК
по “ОСПК” от 26.05.2015 г. на заседание
на Общински съвет – Плевен, проведено на
28.05.2015 г., Протокол № 59, 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 № 1483 / 28.05.2015 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Изменение на Подробен ус-

тройствен план – План за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот ІІ
– За единно училище в кв.2 по плана на с.
Беглеж, Община Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.134, ал.1,
т.1 и т.2 от Закона за устройство на територията при условията на чл.134, ал.7 от ЗУТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за
регулация и застрояване за УПИ ІІ – За единно училище в кв.2 по плана на с. Беглеж, като
от УПИ ІІ се образуват нови урегулирани поземлени имоти: ІІ – За училище, ІІІ – За социални и хуманитарни дейности и ІV – За трафопост.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен или
оправомощено лице да извърши необходимите правни и фактически действия, в изпълнение на настоящото Решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието
на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 и т.2
от ЗУТ при условията на чл.134, ал.7 от
ЗУТ по предложение от проф.д-р Димитър
Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен
с вх.№ ОбС-2272/19.05.2015 г. и становище
на ПК по “ЕУТ” от 26.05.2015 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено
на 28.05.2015 г., Протокол № 59, точка 13 от
дневния ред, и е подпечатано с официалния
печат на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1484 / 28.05.2015 г., гр. Плевен

Закона за общинската собственост, на основание чл.124а, ал.1 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от
Закона за устройство на територията, чл.30,
ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за
опазване на земеделските земи
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Разрешава изработването на проект
за Подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на ел.проводно отклонение 20 кV до поземлен имот с идентификатор 56722.29.14,
в местността “Витска ялия” в землището на
гр. Плевен, собственост на “ПИ ЕЛ СИ Брокерс 10”ЕООД, преминаващо през следните
поземлени имоти: ПИ 0.199 с начин на трайно ползване – път І клас, публична държавна собственост; ПИ 77.38 в м. “Под село”, землище с. Опанец с начин на трайно ползване – дере, публична общинска собственост;
ПИ 78.2 в м. “Бостаните”, землище с. Опанец с начин на трайно ползване – полски път,
публична общинска собственост; ПИ 78.13 в
м. “Бостаните”, землище с. Опанец с начин
на трайно ползване – нива, частна общинска
собственост; ПИ 78.28 в м. “Бостаните”, землище с. Опанец с начин на трайно ползване
– нива, частна собственост на Иван Крумов
Бараков; ПИ 79.68 в м. “Под село”, землище
с. Опанец с начин на трайно ползване – нива,
собственост на “Алекс – М”ЕООД, с. Победа;
ПИ 29.13 в м. “Витска ялия, землище гр. Плевен с начин на трайно ползване – местен път,
публична общинска собственост.
2. Дава съгласие на “ПИ ЕЛ СИ Брокерс 10”ЕООД за прокарване на трасе на
ел.проводно отклонение 20 кV до поземлен
имот с идентификатор 56722.29.14, в местността “Витска ялия” в землището на гр.
Плевен, преминаващо през следните поземлени имоти публична и частна общинска
собственост: ПИ 77.38 в м. “Под село”, землище с. Опанец с начин на трайно ползване – дере, публична общинска собственост;
ПИ 78.2 в м. “Бостаните”, землище с. Опанец с начин на трайно ползване – полски път,
публична общинска собственост; ПИ 78.13 в
м. “Бостаните”, землище с. Опанец с начин
на трайно ползване – нива, частна общинска
собственост; ПИ 29.13 в м. “Витска ялия, землище гр. Плевен с начин на трайно ползване – местен път, публична общинска собственост.
3. Съгласието по т.2 се дава за срок от 5
(пет) години.
4. Одобрява заданието за изработване на
Подробен устройствен план по т.1.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или
оправомощено лице да извърши необходимите правни и фактически действия, в изпълнение на настоящото Решение.
Решенията по чл.124а от Закона за устройство на територията не подлежат на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4.
Мотиви: Настоящото решение е прието на
основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 от Закона за общинската собственост, на основание
чл.124а, ал.1 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона
за устройство на територията, чл.30, ал.3 от
Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи по предложение от
проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на
Община Плевен с вх.№ ОбС-2274/19.05.2015
г. и становище на ПК по “ЕУТ” от 26.05.2015
г., на заседание на Общински съвет – Плевен,
проведено на 28.05.2015 г., Протокол № 59,
точка 15 от дневния ред, и е подпечатано с
официалния печат на Общински съвет – Плевен.

ОТНОСНО: Подробен устройствен план
– Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за трасе на транспортна връзка и трасе на водопровод до поземлен имот 103016 в местността “Съдовете” в землището на с. Брестовец
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 пътна връзка, преминаващо през следните
поземлени имоти – ПИ 103018, ПИ 103029,
103030 и 103031 – частна собственост и трасе на водопровод, преминаващо със сервитут
през ПИ 0.276 с начин на трайно ползване –
пасище, публична общинска собственост до
поземлен имот 103016 в местността “Съдовете” в землището на с. Брестовец, собственост
на Тони Цветанов Илиев.
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 ЗМСМА, чл.8 от ЗОС, на
основание чл.129, ал.1 от ЗУТ по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. –
Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС-09124/19.05.2015 г. и становище на ПК по “ЕУТ”
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов
от 26.05.2015 г., на заседание на Общински
съвет – Плевен, проведено на 28.05.2015 г., Р Е Ш Е Н И Е № 1486 / 28.05.2015 г., гр. Плевен
Протокол № 59, точка 14 от дневния ред, и е
подпечатано с официалния печат на Общин- ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план
ски съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов – план за застрояване за ПИ 56722.716.330
в местността “Цигански лозя” в землищеР Е Ш Е Н И Е № 1485 / 28.05.2015 г., гр. Плевен то на гр. Плевен, парцеларни планове на елеОТНОСНО: Проект за Подробен устрой- ментите на техническата инфраструктура
ствен план – Парцеларен план на елемен- и одобряване на Задание за изработване на
тите на техническата инфраструктура за подробен устройствен план
прокарване на трасе на ел.проводно откло- На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
нение 20 кV до поземлен имот с идентифи- ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправлекатор 56722.29.14, в местността “Витска ние и местната администрация, при спазване разпоредбите на чл.17а, ал.1, т.1 и чл.18 от
ялия” в землището на гр. Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, Закона за опазване на земеделските земи, на
ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоу- основание чл.124а, ал.1 и ал.7 и чл.124б, ал.1
правление и местната администрация, чл.8 от от Закона за устройство на територията
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
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Р Е Ш И:
1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ 56722.716.330 в местността “Цигански лозя” в землището на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура, собственост на Анатоли
Константинов Михайлов.
2. Одобрява заданието за изработване на
Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ 56722.716.330 в местността
“Цигански лозя” в землището на гр. Плевен и
парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура, собственост на Анатоли Константинов Михайлов.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да
извърши необходимите правни и фактически
действия, съгласно разпоредбите на Закона
за устройство на територията, свързани с изпълнение на настоящото Решение.
Решенията по чл.124а от Закона за устройство на територията не подлежат на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4.
Мотиви: Настоящото решение е прието
на чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, при спазване разпоредбите на чл.17а, ал.1, т.1 и чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи, на основание чл.124а, ал.1 и ал.7, и чл.124б,
ал.1 от Закона за устройство на територията по предложение от проф.д-р Димитър
Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен
с вх.№ ОбС-2273/19.05.2015 г. и становище
на ПК по “ЕУТ” от 26.05.2015 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено
на 28.05.2015 г., Протокол № 59, 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 № 1487 / 28.05.2015 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Приемане на актуализация
на приватизационна оценка на общински недвижим нежилищен имот: Магазин № 1, находящ се в гр. Плевен, бул. “Георги Кочев” №
13, вх.Б, с открита процедура за 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 следприва-тизационен
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: Магазин № 1 – самостоятелен обект в сграда с идентификатор
56722.661.9.9.25, с предназначение: за търговска дейност, разположен на приземния
етаж, със застроена площ 17.00 кв. м., заедно с 0.2482% 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, находящ се в гр.
Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх. Б.
За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 38419 от 05.02.2013 год.,
вписан в Агенцията по вписвания под № 66
от 08.02.2013 год., том ІV, рег. № 1498.
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 12 400 лв. без ДДС и
стъпка на наддаване 620 лева.
3. Определя депозит за участие в търга в
размер на 1240 лв. и краен срок за внасянето
му до 16 часа на двадесет и първия 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 на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, срещу документ 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 шестнадесетия 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 заку-

РЕØЕНИß НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
пуване 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 на Община Плевен, в срок до 17,00
часа на двадесет и първия ден от датата на
обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник”.
7. Търгът да се проведе от 11,00 часа на
двадесет и петия 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. Пенчо Карагьозов – председател;
11.2. Велислава Величкова - член, юрист;
11.3. Иван Христов – член;
11.4. Любомир Буковски – член;
11.5. Аня Великова - член.
Резервни членове:
- Доротея Костадинова;
- Людмил Грънчаров.
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
по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№
ОбС-1171-4/19.05.2015 г. и становище на ПК
по “ИПФБ” от 25.05.2015 т. и ПК по “ОСПК”
от 26.05.2015 г., на заседание на Общински
съвет – Плевен, проведено на 28.05.2015 г.,
Протокол № 59, 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 № 1488 / 28.05.2015 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Приемане на актуализация
на приватизационна оценка на общински недвижим нежилищен имот: Магазин №2, находящ се в гр. Плевен, бул. “Георги Кочев” №
13, вх.Б, с открита процедура за 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: Магазин № 2 – самостоятелен обект в сграда с идентификатор
56722.661.9.9.26, с предназначение: за търговска дейност, разположен на приземния
етаж, със застроена площ 21.04 кв. м., заедно с 0.3072% 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, находящ се в гр.
Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх. Б.
За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 38420 от 05.02.2013 год.,
вписан в Агенцията по вписвания под № 60
от 08.02.2013 год., том ІV, рег. № 1487.
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 15 400 лв. без ДДС и
стъпка на наддаване 770 лева.
3. Определя депозит за участие в търга в
размер на 1540 лв. и краен срок за внасянето
му до 16 часа на двадесет и първия 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 на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, срещу документ 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 шестнадесетия 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 на Община Плевен, в срок до 17,00
часа на двадесет и първия ден от датата на
обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник”.
7. Търгът да се проведе от 14,00 часа на
двадесет и петия 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. Стефан Ганев – председател;
11.2. Георг Спартански - член, юрист;
11.3. Илка Илиева – член;
11.4. Йордан Георгиев – член;
11.5. Людмил Грънчаров - член.
Резервни членове:
- Драгомир Стойчев;
- 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
по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№
ОбС-1172-4/19.05.2015 г. и становище на ПК
по “ИПФБ” от 25.05.2015 т. и ПК по “ОСПК”
от 26.05.2015 г., на заседание на Общински
съвет – Плевен, проведено на 28.05.2015 г.,

Протокол № 59, 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 № 1489 / 28.05.2015 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Предоставяне на рекламни
площи за насърчаване на вътрешния туризъм
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.12, ал.3
от ЗОС, чл.13, ал.2 и ал.3 и ал.4 от Наредба
№ 7 на Общински съвет - Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
І. Да се предоставят за безвъзмездно ползване на Министерство на туризма за срок от
5 месеца 2 (два) бр. рекламно-информационни елементи /РИЕ/ - билбордове – собственост на Община Плевен, тип “Пиза”, с размери 3,00/4,00 м по плана на гр. Плевен, съгласно схема за разполагане, съгласувана на
27.01.2015 г. от Главния архитект на Община
Плевен, както следва:
1. Билборд, разположен в зеления остров на пътя София – Плевен, в близост до
бл.93, ж.к. “Сторгозия”, съгласно скица №
256/27.01.2014 г.;
2. Билборд, разположен в зелената площ
пред бл.92 в ж.к. “Сторгозия”, съгласно скица № 2447/27.01.2014 г.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Плевен
или на оправомощено от него лице да сключи договор за безвъзмездно ползване на упоменатите в т.І рекламно-информационни елементи.
Мотиви: Настоящото решение е прието
на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.12, ал.3
от ЗОС, чл.13, ал.2 и ал.3 и ал.4 от Наредба
№ 7 на Общински съвет – Плевен по предложение от с вх.№ ОбС-2265/19.05.2015 г.
и становища на постоянните комисии по
“ЕУТ” и “ОСПК” от 26.05.2015 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено
на 28.05.2015 г., Протокол № 59, 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 № 1490 / 28.05.2015 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти
– рекламно-информационни елементи /РИЕ/
- билбордове – 11 бр., тип “Пиза”, с размери
3.00/4.00 м с площ 4 кв.м по плана на гр. Плевен на основание чл.57 от ЗУТ.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.14, ал.7
от ЗОС, чл.57 от Закона за устройство на територията, чл.14, чл.76, т.2, чл.79, ал.1, чл.85,
ал.1, т.2 от Наредба № 7 на Общински съвет
- Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
І. Да се отдадат под наем за срок от 5 (пет)
години части от имоти – публична общинска
собственост, за поставяне на преместваеми
обекти – рекламно-информационни елементи /РИЕ/ - билбордове – 11 бр., тип “Пиза”,
с размери 3,00/4,00 м. по плана на гр. Плевен, съгласно схема за разполагане, съгласувана на 14.05.2015 г. от Главния архитект на
Община Плевен.
ІІ. Приема начални месечни цени за отдаване под наем на частите от имотите за поставяне на преместваеми обекти – рекламноинформационни елементи (билбордове) тип
“Пиза”, с размери 3,00/4,00 м с площ 4 кв.м.
по т.І, както следва:
№

Местоположение

В зелената площ на кръстовището на
1 ул. “Данаил Попов” и ул. “Димитър
Константинов”
В зелен остров пред паркинга по ул.
2 “Заменхоф”, срещу Драматичен театър
“Гренадерска”, срещу блок “13 Ул.
ви май”
зелен остров между ул. “Васил
4 В
Левски” и ул. “Асен Халачев”
зелената площ на кръстовището на
5 В
ул. “Христо Ботев” и ул. “Рила”
зелената площ пред Медицински
6 В
университет и бул. “Русе”

Начална наемна
месечна цена/
лв. без ДДС
177,00
177,00
151,00
151,00
151,00
151,00

Бр. 5 (17),
8 юни 2015 г.
В зелената площ между ул. “Св.св.
7 Кирил и Методий” и бул. “Христо
Ботев”
изхода за гр. Русе, отклонение за
8 При
ж.к. “Дружба”1, обозначен като № 1
В зелената площ на кръстовището
9 при бул. “Русе” и ул. “Георги Кочев”,
обозначен като № 2
зелената площ при моста за ж.к.
10 В
“Сторгозия”
зелената площ пред ЕСПУ “Ст.За11 В
имов”, ж.к. “Сторгозия”

8
151,00
90,00
90,00
90,00
90,00

ІІІ. Отдаването под наем на частите от имотите по т.І да се извърши чрез публичен търг
с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложенията от участниците в
Администрацията на Община Плевен и начални месечни наемни цени, съгласно т.ІІ.
ІV. Възлага на Кмета на Община Плевен да
определи депозити за участие, както и да назначи комисия, която да организира и проведе търга.
V. Възлага на Кмета на Община Плевен или
оправомощено от него лице да сключи договори за наем със спечелилите участници.
Мотиви: Настоящото решение е прието на
основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.14, ал.7 от ЗОС,
чл.57 от Закона за устройство на територията, чл.14, чл.76, т.2, чл.79, ал.1, чл.85, ал.1, т.2
от Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен
по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№
ОбС-2271/19.05.2015 г. и становища на ПК по
“ОСПК” и ПК по “ЕУТ” от 26.06.2015 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 28.05.2015 г., Протокол № 59, точка 20
от дневния ред, и е подпечатано с официалния
печат на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1491 / 28.05.2015 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община
Плевен за привличане на външно финансиране с Проект “Разкриване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално
включване в общността или в домашна среда” пред Оперативна програма “Развитие
на човешките ресурси” 2014 – 2020 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. Дава съгласие Община Плевен да кандидатства с Проект “Разкриване на Център за
почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” за привличане на финансови средства по Процедура “Независим живот” BG05М9ОР001-2.002 на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014 –
2020 г.
2. Дава съгласие в рамките на проекта по
т.1 да бъде създаден Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в
общността или в домашна среда.
3. Дава съгласие Центъра по т.2 да бъде разкрит в самостоятелен обект с идентификационен номер 56722.663.5.1.7 – актуван с Акт за частна общинска собственост №
36950/13.07.2011 г., със застроена площ 100
кв.м., находящ се в гр. Плевен, на първи етаж
на жилищната сграда бл. “Сливница 13” на
ул. “Генерал лейтенант Атанас Стефанов” №
4, УПИ ІІ-7233, стр.кв.176а.
4. Дава съгласие сградния фонд по т.3 да
бъде предоставен на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в
общността или в домашна среда за срока на
изпълнение на проекта и срок не по-кратък от
3 години, считано от датата на одобряване на
окончателния доклад по проекта.
5. Дава съгласие услугите по т.1 за социално включване в общността или в домашна
среда да бъдат поддържани за срок не по-малко от 6 месеца без прекъсване след одобряване на окончателния доклад по проекта, с изключение на непредвидени обстоятелства.
Мотиви: Настоящото решение е прието на
основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация по предложение от
проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на
Община Плевен с вх.№ ОбС-2270/19.05.2015
г. и становище на ПК по “ИПФБ” от 25.05.2015
г. и ПК по “ЗСД” от 26.05.2015 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено
на 28.05.2015 г., Протокол № 59, точка 22 от
дневния ред, и е подпечатано с официалния
печат на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

ОБРАЗОВАНИЕ

Млади математици и поети
бяха отличени за високи
постижения и творчество

За четвърта година Съюзът на
математиците в България (СМБ) секция Плевен награди изявилите
се през учебната година ученици в
областите „Математика”, „Информатика” и „Математическа лингвистика”. Церемонията бе в двора на Регионален исторически музей - Плевен. Официални гости бяха
председателят на Народното събрание Цецка Цачева, кметът на Общи-

на Плевен проф. д-р Димитър Стойков, областният управител Ралица
Добрева, учители и родители.
За първи път тази година Съюзът организира литературен конкурс на тема „Моят стих за Родината”, а Цецка Цачева връчи наградите на победителите. Тя поздрави
участниците в двете възрастови групи. „На пръв поглед между уравненията, сложните формули и тежките задачи е така несериозно прието да се мисли,
че математиците се занимават само с математика,
с физика, с информатика, с точните науки и нямат отношение към друг
вид творчество. С този
конкурс обаче, вие доказахте, че това не е вярно
и че всеки, който положи усилие, може да спечели. Безспорно това е
много ценна инициатива,
която насърчава детското
творчество и талант в родолюбие, в патриотизъм,
които са ни толкова нужни в днешния ден”, каза
в своето обръщение Цецка Цачева.
Първата награда при
най-малките беше за Ани
Венелинова 2-и клас от
СОУ „П. К. Яворов”. Получи я за стихотворението „Мила Татковина”.
Моника Николова от 3-и
клас на ОУ„Свети Климент Охридски” се класира на второ място за
творбата си „Българийо”.
С трета награда бе отли-

чен Любомир Митев 4-и клас от ОУ
„Васил Левски” от Кнежа за стихотворението му „На моята Родина”.
При участниците във втора възрастова група за „Късче земя” Ивана Габриел 6-и клас от ОУ „Д-р Петър Берон” спечели първа награда. Катерина Георгиева, ученичка в 7-ми клас в СОУ „Стоян Заимов”, взе втората - за стихотворението „България”, а трета получи Теодора Йорданова 6-и клас от СОУ
„Иван Вазов”.
Отличени бяха и 13 учители,
допринесли за успехите на децата. Председателят на СМБ - секция
Плевен - Диана Данова получи Почетен плакет на Народното събрание. „Казват, че математиката може
да те отведе навсякъде. Нас ни отведе на среща с родолюбието. Тази
среща се указа особено чиста и искрена със стиховете, които ни изпратиха младите поети”, обясни Данова.
Повече от 120 деца, изявили се
през учебната година в трите области, получиха наградите си лично от
кмета на Община Плевен проф. д-р
Димитър Стойков.
В област „Математика” бяха наградени 107 ученици. Най-много са
децата до четвърти клас. Четирима от удостоените са от 10-и и 11-и
клас от ТГ „Васил Априлов” - Червен бряг.
Възпитаниците на МГ „Гео Милев” - Мария Василева 10-и клас,
Деница Илчева 11-и клас, Никола
Енчев и Елица Илиева 7-и клас, бяха отличени в област „Математическа лингвистика”.
За най-добро представяне в раздел „Информатика” бяха наградени 10 ученици от МГ и един от СОУ

„Иван Вазов”. Те са носители на награди от математически състезания,
„Европейско кенгуру” и Великденски и Коледни прояви - комплекс от
надпревари на национално или регионално ниво, които се организират от СМБ и се провеждат в Плевен. Всеки награден участник трупа
актив и в края на годината, а най-добрите получават грамота за цялостно участие през периода, допълва Диана Данова. Една от най-малките и нови надежди в областта на
математиката е Йоан Йочев от НУ
„Христо Ботев”.
На Чавдар Лалов, 8-и клас от МГ,
получил абсолютния максимум от
150 точки в състезанието „Европейско Кенгуру”, му предстои участие
в Националния кръг в София, който
се провежда под егидата на МОН.
Той се е класирал и в разширения
отбор за младежката Балканиада по
математика. Отлично е представянето и на абитуриента Любен Личев

Бр. 5 (17),
8 юни 2015 г.

9

от МГ - той се е класирал за Международната олимпиада по математика, която ще се проведе през юли в
Тайван. Плевенският талант е приет като лауреат на Фондация „Миньо Балкански” във Франция. Предстои му да учи в Сорбоната.
В обръщението си към наградените кметът на Община Плевен
подчерта, че изкачването по стълбицата на познанието е много трудно
и продължава години наред. „Всеки
връх, който покорите, открива нов
кръгозор. Не спирайте да се изкачвате, защото в един момент ще се
убедите, че познанието дава такива възможности, за каквито човек си
мечтае. Познанието позволява реализация във всички посоки”, каза
проф. Стойков. Плевенската секция
на СМБ беше наградена от кмета на
Община Плевен по повод Деня на
българската просвета и култура и на
славянската писменост с грамота за
социално партньорство.

Медицински университет връчи наградите „Най-изявен студент”
За трета поредна година Медицински университет в Плевен присъди наградите за „Най-изявен студент” по случай 24 май - Деня на
българската просвета и култура и на
славянската писменост. Призът се
дава на български и чуждестранни
студенти, постигнали високи резултати в учебната и научната дейност.
Отличените студенти получиха плакет, грамота и материална награда.
Тържествената церемония по
награждаването се проведе в зала
„Магнум” на Втора клинична база
на УМБАЛ „Д-р Георги Странски”.
Отличията за „Най-изявен студент”
бяха връчени официално от ректора проф. д-р Славчо Томов, в присъствието на академичното ръководство и гости на университета.
От Факултет „Медицина” с тазгодишното отличие бяха удостоени Преслава Гацева от 5-ти курс и
чуждестранната студентка от Нигерия Сара Сонде, 4-ти курс.
От Факултет „Обществено
здраве” наградата беше присъдена на Силвена Цветкова, 4-ти курс,
специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия”.
От Факултет „Здравни грижи”
беше отличена медицинската сестра Нели Георгиева от 2-и курс.
От Медицинския колеж носител стана Ива Петкова, студентка 3ти курс от специалност „Социални
дейности”.

Отличиха български и чуждестранни бъдещи специалисти
за постиженията им в учебната и научната дейност
И тази година по повод празника на българската просвета и култура висшето училище присъди награда за успешно овладяване на
българския език от чуждестранен
студент. Отличието беше дадено на
Вишну Джоши, гражданин на Великобритания, 3-ти курс, от специалност „Медицина”.
Носител на специалната награда на Ректората на Медицински
университет стана стажант-лекарят Александър Тодоров, 4-ти курс,
специалност „Медицина”. Призът
се връчва за трайни постижения в
учебната и научноизследователска
дейност.
Специален гост на празника на висшето учебно заведение
беше видният историк и лектор
проф. Андрей Пантев. Той пожела на младите хора да се забавляват, но и да почитат успеха на родителите си и да се прекланят пред
тихия подвиг на дедите си. „Колкото и да сте обхванати от манията за
удоволствие и веселие, все пак наред със способността си да влизате в нетовете и чатовете, трябва да
можете да опишете един есен дъжд
или крайбрежен залез”, препоръча
им проф. Андрей Пантев. В заключение той се обърна към академич-

ното ръководство и преподавателите: „Ние, учителите, сме част от
живота на другите. Може би нашата професия не е много благодарна,
но в този миг се чувстваме щастливи, че сме подготвили ученици, които са отишли над нас”, каза още
проф. Пантев.
Ректорът на Медицинския университет Плевен проф. д-р Славчо
Томов също поздрави студентите и
преподавателите. „Няма как на този ден да не се чувстваме горди, че

българският език заема своето заслужено място сред официалните
езици на ЕС. Въпреки безжалостната статистика, че днес все по-малко
четем, аз вярвам, че ние сме четяща нация. Може би в сравнение с
предходните поколения, днешните
млади хора по-рядко гледат на книгата като на привлекателно занимание, но аз знам, че те я търсят като
незаменим източник на ценна информация, като начин да се образоват и да развият своята емоционал-

на интелигентност. Преподавателите днес имаме отговорна мисия да
работим в посока към възраждане
на любовта към книгите у нашите
ученици, студенти и деца. Защото
няма как да искаме активно гражданско общество, ако отделните му
членове не мислят самостоятелно,
нямат въображение и познания”,
категорично заяви ректорът.
Празникът е повод ръководството на Медицински университет да връчи тези награди, особено
на чуждестранните студенти, които се вграждат много добре не само в образованието ни, но и в българската култура и бит. „Те допринасят със своята идентичност за това ние да се чувстваме като част от
едно голямо семейство, семейството на обединена Европа”, каза още
проф. д-р Славчо Томов.
Носителят на специалната награда за трайни постижения в учебната и научноизследователска дейност - стажант - лекарят Александър Тодоров, сподели с гордост, че
призът е признание за неговата работа и го мотивира да продължи да
се развива. Преди половин година
приключи мандатът на Александър
Тодоров като председател на Студентския съвет, но и сега той продължава да помага на колегите си.
Тържеството завърши със снимки за спомен на отличените студенти с преподаватели и близки.

КУЛТУРА
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Творци от Русия, Албания, Гърция, Сърбия,
Македония и България си дадоха среща в Плевен
От 26 до 29 май Плевен беше
домакин на десетата Международна писателска среща „Побратимени светове”. Проявата се организира от Дружеството на писателите в нашия град под патронажа на кмета проф. д-р Димитър
Стойков.
„Удовлетворен съм от това, че
Плевен отново е домакин на Международна писателска среща, в която среща си дават поети и белетристи от Русия, Албания, Гърция, Сърбия, Македония и България. Високо оценявам събитието
като добра традиция в културния
живот на града ни и една от неговите емблеми”, написа в приветствието си до юбилейното издание на писателската среща проф.
Стойков.
Срещата бе открита с концерт
и презентация на произведения на
родния език на всеки от участниците. Кратка визитка на всеки от
авторите направи председателят
на плевенското дружество Лалка
Павлова.
Програмата включваше посещение в Община Плевен, където
гостите бяха посрещнати от началника на отдел „Образование и
култура” Йонита Иванова, пресконференция с журналисти, посещение на Панорама „Плевенска епопея 1877 г.”, както и презентации на книги. На 27 май в
Художествена галерия „Дарение колекция на Светлин Русев”
бе представянето на съвместната
книга на албанския автор от гръцки произход Вангелис Зафиратис
и поетесата от Плевен Албена
Декова, а на следващия - сборник
руска поезия в превод на български език. Участничката в срещата – гръцката писателка Лета Куцохера, също запозна присъстващите със своята творба „Музика
за тялото” в превод на български
език. Това стана преди официалното закриване на писателската
среща.
В рамките на културния форум
в Къщата на писателите в Плевен бе открита фотоизложба „Побратимени светове”. Проведе се и
дискусия в Регионалния исторически музей на тема „Фолклор и
литература”.
Срещата завърши с връчване
на грамоти за участие, а гостите
си тръгнаха от нашия град с много подаръци, прекрасни спомени
и обещание да се върнат отново в
Плевен.

Кратки визитки на
участниците

Общо 10 творци от 5 държави
взеха участие в юбилейната Международна писателска среща, провела се от 26 до 29 май в града ни
с финансовата подкрепа на Община Плевен.
Албания бе представена на
срещата от Вангелис Зафиратис.
Той е роден през 1956 г. в Лазати-Агиос Саранда, Северно Ипиру. Завършил е Икономически
университет в Тирана, а живее в
Агиос Саранда, където работи като инженер и журналист в местен
вестник, който се издава на гръцки език. Член е на националното

гръцко малцинство. Издал е шест
поетични сборника на албански
и гръцки език. През 2013 г. излезе неговата книга „С дъх на мед”
в превод на български. Тя бе представена преди година на писател-

чат през 1994, а след това идва ред
и на „Прекрасен ден за умиране”
– 1998, „Светлината е по-силна” –
2001 и „В търсене на молитвения
камък” – 2010 г.
Русия взе участие във форума

ва в донската, столичната и чуждестранната периодика. Отличена през 2007 г. на Международния
фестивал на поезията в Дрезден.
Ксения Бащувая е член на Съюза на писателите на Русия и на

сръбско-руското братство в Ниш.
Участник в Нишки камерен хор, с
който е била на различни участия
и фестивали в България.
Вукица Джорджевич е родена
в селцетоТропале край Ниш. Пише поезия от детските си години.
Участвала е в литературни маратони и международни поетически прояви в Сърбия и в чужбина.
Нейни произведения са публикувани в различни алманаси и антологии в Ниш, Белград, Нови Сад,
Чачак - Индия, Милановац и други. Има множество награди за поезията си.

„Разцъфтяла тишина” –
книга, събрала мислите на
двама творци

ската среща в Плевен.
Гърция се представи с две писателки. Едната – Лета Куцохера
е родена в градчето Зириа. Завършила е вътрешна архитектура в
Университет по изящни изкуства
в Щутгард, Германия, специалност скулптура. В гръцката столица Атина тя е изучавала сценография, графика и живопис. Дебютната й книга „Непознатият спътник” излиза през 1979 г. Пише поезия, драми и критика. До сега
има издадени 23 книги. Поезията
й е преведена на 12 езика. Нейни
творби са представени в университета в Минесота, в
Националната библиотека на поезията
в Мериленд, САЩ,
на Международния
поетичен фестивал в
Полша и на Международния писателски симпозиум във
Вашингтон. Носител на много национални и международни награди.
Другият представител на южната ни съседка бе
Мария Ретали. Тя е
учила рисуване при
известния художник Боти Таласино. Член е на клуба на ЮНЕСКО за
Гърция, на Международния философски форум в Атина и на Дружеството на художниците в
Гърция. Нейни творби са притежание на
частни колекции в
родната й страна и
в Италия. Пише поезия и публицистика.
Македония се представи от
Бобан Богатиновски. Той е роден
през 1971 г. в Куманово. Завършил
е медицина в Скопие. Има издадени няколко книги. Първата му „Халюцинации”, е излязла от пе-

чрез четирима творци.
След близо 25-годишно прекъсване, през 2015 г. Сдружение
„Дружество на писателите” в Плевен възроди връзките си с писатели от побратимения на Плевен
руски град Ростов на Дон. От него на 10-ата Международна писателска среща „Побратимени светове” бяха две писателки – Ирина
Сезонова и Ксения Бащувая.
Ирина Сезонова е член на Съюза на писателите на Русия и на
ръководството на регионалното
отделение на Съюза на писателите. Автор е на няколко поетични и

на няколко прозаични сборника –
„Муза на свободния поет” „Сътворено с четка и стих”, „100 имена”, „Прониквам в красотата жива”, „Ретро любов или Виното се
превръща в оцет”, „Отдадена на
своите деца” и други. Публику-

писателското обединение в Ростов
на Дон. Пише фантастика и проза.
Автор е на 11 сборника с разкази,
новели и повести.
Елена Лешковцева е представител на град Лобня. Родена е в
село Икша, Димитровградски район на Московска област. Живее
в Лобня. Завършила е Московски
политехнически техникум. Работила е в киностудио „Мосфильм”
и на Международното летище
„Шереметиево”. Член е на литературните обединения „Глагол” и
„Ладуга”. Солистка на Ансамбъла
за казашки песни и е с чин корнет
в Съюза на казаците
в Русия. Помощник
на Атамана във връзките с православните
организации. Пише
стихотворения, проза
и песни.
Елена Пустоева
живее в Москва. По
образование е инженер-икономист. Член
е на литературното
обединение в Ладуга
и на творческия клуб
„Московски парнас”.
Сърбия бе представена от Зорица
Станкович и Вукица
Джорджевич.
Първата е родена
в градчето Свърлиг,
но живее и работи в
Ниш. Дипломиран
адвокат, но се представя като журналист
по професия и поет
по призвание. На поетичната сцена в Сърбия е повече от 20 години. Автор е на любовни и патриотични
стихове, на поезия за
деца и на разкази. Има и един роман. Член е на множество литературни клубове, сред които и в Индия, на Международната асоциация на балканските изпълнители, на съюзи на писателите в Сърбия и в чужбина. Председател на

В рамките на юбилейната десета Международна писателска
среща „Побратимени светове” бе
представена книгата „Разцъфтяла
тишина” на плевенската поетеса
Албена Декова и албанския писател Вангелис Зафиратис. Тя е издадена в 300 екземпляра и включва писмата на двамата автори, в
които те размишляват за света,
любовта и заобикалящия ги свят.
Книгата излезе от печат през януари. Идеята за написването й е от
преди година, когато Албена Декова участва в Международната
писателска среща, провела се в
албанското курортно градче Саранда. Тогава Зафиратис предлага двамата да започнат кореспонденция. „В нея ние трябваше да
обменим мнения за екзистенциалните теми от живота – какво е
любовта от гледна точка на жената и на мъжа, вечните ценности, какво е самотата, щастието и
какво са думите. Каква е божествената искра на живота и всичко
онова, което зарежда един човек.
В книгата има и есеистични и философски размисли за това как
пишат и се вдъхновяват творците.
И в крайна сметка как читателят
става съавтор като дава насоки и
чете или отхвърля написаното от
автора”, разказа за вестник „Плевен” Албена Декова.
Писмата на Вангелис Зафиратис са на гръцки и са превеждани
от плевенската поетеса и член на
Дружеството на писателите в града ни – Емилия Трифонова. По
този начин Декова разбира написаното и зададените от албанския
автор теми и въпроси. „Така аз го
следвах в едно пътешествие, което много ми допадна. Да имаш
добър водач е чудесно. И Вангелис се справи отлично с тази задача, а се надявам и аз да съм го
следвала подобаващо”, допълва
плевенчанката.
На корицата на българската
книга е картина на Салвадор Дали,
която по решение на Албена Декова най-добре е отразила същността на кореспонденцията й с албанския писател Вангелис Зафиратис.
Предговорът и редакцията на
изданието са направени от председателя на Съюза на българските
писатели Боян Ангелов.
Предстои размислите на двамата творци да излязат и на албански.
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От есента ОФК „Спартак” с място в „Б” футболна група

Легендата Трифон Иванов връчи купата на победителите в Северозападната „В“ АФГ

Още преди последните мачове в Северозападна „В” футболна
група стана ясно, че плевенският
общински отбор от тази есен ще
е новият член на професионалния ни футбол. Усилията на старши треньора Бойко Цветков и ръководството на тима бяха възнаградени и кръг преди края вдигнаха купата на победителите.
Но нека се върнем към началото, когато „Спартак” играеше
в „А” ОФГ, припомня ни старши
треньорът на футболистите Бойко Цветков. „Всичко започнахме
със Стефчо Доровски. Събрахме отбор и решихме да върнем
футболната слава на Плевен. Нямахме нищо в наследство. Имаше футболисти, които преди това
са играли в града ни, но повечето от структурите изградихме сами. С помощта на клубното ръководство и на помощник-треньорите, всичко полека си дойде по
местата. Сезонът ни тази година
беше силен. Според мен, успехът

ни се дължи и на това, че накарах
момчетата да мислят като победители. Това е важно, защото ако
един отбор иска за върви напред,
трябва да има психика. Следя „Б”
група и смятам, че ще успеем това лято да изградим приличен за
професионалния футбол отбор.
Засега нямаме цел да атакуваме
елита през следващата спортносъстезателна година, но се надявам да създадем състав, който да
стане фактор във Втора дивизия.
С времето и с финансова обезпеченост ще можем да мислим и за
„А” група. За тази цел ще трябва да работим много сериозно”,
разказа за вестник „Плевен” Бойко Цветков. Той допълни, че през
последните две години е успял
да изгради основата на тима, но
ще има нужда от подсилване и
от конкуренция, за да може да се
поддържа доброто спортно-техническо ниво на футболистите.
В момента се водят преговори за привличането на вътрешен

халф, двама външни халфове, защитник и вратар. Цветков обясни, че тези постове не са слаби,
но при тях сега няма конкуренция. Естествено, ще има и футболисти, които ще се разделят
с клуба, но първо предстои заслужена почивка. Тя ще започне
след последния мач и ще е около 20 дни.
Подготовката за новия сезон
ще се води предимно в Плевен и
в базата в Гривица. Ще се обсъждат варианти и за летен лагер.
За треньорския щаб е важно и
отношението на общинското ръководство на Плевен, което осигури през изминалите две години нормални условия за работа.
Футболистите са получавали редовно своите възнаграждения.
Базата бе ремонтирана и е в добро състояние. Очаква се да бъде
изградено и игрище с изкуствена
трева, което ще създаде добри условия за тренировки през зимата.
И още нещо, радващо клуба
и феновете на футбола в Плевен
- след приключването на сезона
стана ясно, че голмайсторът на
Северозападната „В” Аматьорска футболна група е от „Спартак”. Това е Стефан Христов.
Младият нападател с желание
разказва за кариерата си в отбора на Общинския футболен клуб.
Амбициозен, работлив и упорит
е. Не се плаши от предизвикателствата. Спомня си годините, в които играе в селските първенства,
където не може и дума да става
за футболно майсторство и феърплей. „На много места съм играл, но сърцето ми е в „Спартак”
–Плевен”, лаконичен е футболистът. И допълва, че заслуга за успехите има и семейството му, което го подкрепя и винаги е на стадиона. А за следващия сезон – е,
като всеки амбициозен футболист иска да се представи отлично.
Радостта за фенове и футболисти беше най-голяма след двубоя с „Бдин” – Видин (на 23 май),
когато след победата с 3:2 купата

Издава ОП ”Общински медиен център”

на победителите в Северозападната „В” футболна група бе връчена от легендата Трифон Иванов на кмета проф. д-р Димитър
Стойков. А плевенският градона-
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чалник я предаде в ръцете на капитана на синьо-белия ни тим.
Така от новия сезон плевенският
„Спартак” се завръща в професионалния футбол.
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С празнично шествие и концерт
Плевен отбеляза 24 май
24 май е най-светлият и съкровен празник, който
всички ние пазим в сърцата си като свещен символ на
българската духовност, каза проф. д-р Димитър Стойков
За втора поредна година Община Плевен организира празнично шествие, с което започнаха
тържествата на 24 май - Деня на
българската просвета и култура и
на славянската писменост. То се
предвождаше от Общински духов
оркестър и свещеници, носещи
иконата на светите братя Кирил
и Методий. Под звуците на химна „Върви, народе, възродени”
дефилето потегли от ДКТ „Иван
Радоев”, начело с кмета проф. др Димитър Стойков, председателя на Общински съвет – Плевен

верситет – Плевен и от Педагогическия колеж към Великотърновския университет „Св. Св. Кирил
и Методий”, деца от детски градини и ученици. Стотици плевенчани дойдоха да отдадат своята почит и уважение към двамата
равноапостоли. Тържественият
ритуал започна с празничен молебен, отслужен от свещеници от
трите плевенски храма.
Магдалена Тодорова, ученичка от втори клас от НУ „Христо
Ботев”, рецитира стихотворение,
посветено на Кирил и Методий.

обучиха на четмо и писмо хиляди
българи, основаха Преславската
и Охридската школи, но и създадоха духовно силна народностна
общност. Общност, чийто творчески гений създаде националната
съкровищница на словото, мелодията, платното, танца и научната мисъл. 24 май е ден на дълбоко
уважение към хората, които градят личности”, каза в словото си
проф. д-р Димитър Стойков. Той
изрази вяра, че родители, учители, дейци на културата и общественици могат заедно да осигурят

Дарин Ангелов, областния управител на област Плевен Ралица Добрева, народния представител Владислав Николов, общински съветници, културни дейци
и ученици. Под аплодисментите
на граждани, участниците преминаха от площад „Стефан Стамболов”, през централната пешеходна зона до сградата на Съдебната палата.
Трите лъча, потеглили от различни места в града, се събраха пред барелефа на първоучителите. В церемонията се включиха студенти от Медицински уни-

Празнични песни изпълниха Общински хор „Гена Димитрова” и
Общински духов оркестър.
„Духовността, която ни сътвори и съхрани като нация, която ни прави мъдри, достойни и
горди. Нейният извор бе словото
българско и българските писмена. Техните първосъздатели, Светите братя Кирил и Методий, озариха с делото си пътя на цялото
славянско братство, като откриха
нови простори за самоутвърждаване, познание и напредък. Следовниците им Климент, Наум,
Ангеларий, Сава и Горазд не само

възможности децата ни да продължат да пишат българската история със своите постижения, успехи и завоювани признания.

Общината награди повече
от 50 заслужили дейци на
културата и образованието

Повече от 50 дейци на образованието, науката, културата и изкуството бяха отличени с наградите на Община Плевен за принос в образованието и културата по повод 24 май. На официална церемония кметът на общината проф. д-р Димитър Стойков
поздрави всички присъстващи и
връчи призовете на тазгодишните отличени директори на детски
и учебни заведения, учители, читалищни и културни дейци, журналисти и първенци в състезания
по информатика, математика, физика, химия и шахмат.
За първи път специални награди бяха дадени на деветима ученици, спечелили златни медали от световни и международни
олимпиади и фестивали. По-голяма част от отличените са от Математическа гимназия „Гео Милев”, останалите са от Гимназията с преподаване на чужди езици,
от СОУ „Ст. Заимов” и от СОУ
„П. Яворов”.

Директори на общински училища
и детски заведения
1. Емил Райков – ДФСГ „Интелект”
2. Тончо Върбанов – СОУ „Ан. Димитрова”
3. Цветанка Тодорова – ОУ „Хр.
Ботев”, Николаево
4. Любка Данева – НУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Славяново
5. Боряна Иванова – ЦДГ „Слънце”
Учители от общински
общообразователни училища и
детски заведения
1. Хризантема Стефанова - ОУ „Св.
Кл. Охридски”
2. Детелина Василева – НУ „Патриарх Евтимий”
3. Александра Йорданова – НУ
„Хр. Ботев”
4. Вяра Янкова – ОУ „Хр. Ботев”,
Пелишат
5. Албена Кръстева – СОУ „Ст. Заимов”
6. Велислава Христова – МГ „Гео
Милев”
7. Мария Русева – СОУ „Ив. Вазов”
8. Страхил Ерменков – СОУ „Хр.
Ботев”, Славяново
9. Поля Замфирова – СОУ „П. Яворов”
10. Марина Георгиева – ГПЧЕ
11. Илонка Минева – ОУ „Д-р П.
Берон”
12. Грета Христова – ЦДГ „Щастливо детство”
13. Рая Петкова – ЦДГ „Юнско въстание”
14. Маринела Андреева – ЦДГ
„Пролет”
15. Виргиния Борисова – ЦДГ
„Слънце”
16. Людмила Господинова – ЦДГ
„Чучулига”
17. Силвия Кунчева - Захариева –
ЦДГ „Иглика”
18. Валя Данова – ОДЗ „Звънче”
19. Станислава Симеонова – ОДЗ
„Дружба”
20. Албена Цончева – ОДЗ „Яница”
21. Валерия Кюлджийска – ОДЗ
„Славейче”
22. Галина Трифонова – ОДЗ „Снежанка”
Журналисти
1. Ирена Николова – „Зетра” ТВ
2. Ирен Томова – в. „Посоки”
3. Десислав Йолов – оператор в
„Зетра” ТВ
Дейци на културата
1. Аспарух Съев – специалист в отдел „Изкуство”, РБ „Хр. Смирненски”
2. Андреян Андреев – артист - оркестрант в Общински духов оркестър
3. Татяна Трифонова – реставратор
в ХГ „Илия Бешков”
4. Петър Бънов – главен уредник,
ръководител отдел „Археология” в
Регионален исторически музей
5. Боряна Бешева – артист хорист в
Общински хор „Гена Димитрова”
6. Цветелина Кирилова – актриса,
ДКТ „Иван Радоев”
7. Тихомир Хинков – ателие „Консервация и реставрация” във „Военно-исторически музеи”

8. Полина Петкова - Атанасова –
екскурзовод, ХГ Дарение „Колекция
Светлин Русев”
9. Владимира Йорданова – уредник, Арт Център
10. Милица Григорова – помощник
– директор, НУИ „Панайот Пипков”
11. Константин Симеонов – Костика, Представителство на СБХ - Плевен
12. Вяра Савова – ръководител на
школа по керамика, Център за работа с деца
13. Валентин Иванов – ръководител театрална формация, НЧ „Развитие 1998”
14. Деница Петкова – библиотекар,
НЧ „Хр. Ботев 1959”
15. Анета Иванова – библиотекар,
НЧ „Съгласие 1869”
16. Александър Антонов – преподавател по брейк танци в школата при
НЧ „Ракитин 1969”
17. Галя Кокорска – художествен
ръководител и диригент, Хор на учителките „Емилия Банчева”, НЧ „Извор 1959”
18. Даниела Заркова – секретар НЧ
„Пробуда”
19. Екатерина Цанова – секретар
НЧ „Изгрев 1929”, с. Опанец
20. Петранка Петковска – секретар
НЧ „Изгрев 1926”, с. Върбица
21. Славка Манова – секретар НЧ
„Пробуда 1927”, с. Буковлък
22. Веселин Чернялски – 70-годишен юбилей – Сдружение „Дружество на писателите”
23. Ангел Шопов – 75-годишен
юбилей и 55 години творческа музикална дейност, НЧ „П. Цветков 2003”
24. Борислав Георгиев – 80-годишен юбилей и 60 години творческа
дейност, НЧ „Цв. Спасов 1959”
Колективни награди:
1. Плевенска Филхармония
2. Северняшки ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев”
Грамота за постигнати успехи
в национални и международни
олимпиади, състезания и конкурси
следните ученици:
1. Любен Личев – МГ „Гео Милев”
2. Александър Атанасов - МГ „Гео
Милев”
3. Янислав Данчовски - МГ „Гео
Милев”
4. Симонета Иванова - МГ „Гео
Милев”
5. Андрей Андреев - МГ „Гео Милев”
6. Лорета Тодорова - ГПЧЕ
7. Мария Георгиева - ГПЧЕ
8. Бетина Кисьова - СОУ „Стоян Заимов”
9. Габриел Владимиров –СОУ „П.
Яворов”
Грамота за успешно социално
партньорство, сътрудничество и
взаимодействие с Община Плевен:
1. Регионален исторически музей
2. ДКТ „Иван Радоев”
3. Регионален инспекторат по образованието
4. Съюз на математиците в България - Секция Плевен

