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Започнаха текущи и основни ремонти на общински пътища

Държавата даде още ДВА
МИЛИОНА за пострадали
от пороите улици в Плевен

Министерски съвет отпусна
с постановление 2 000 000 лева за ремонт на уличната инфраструктура на територията на
Плевен. Заради крайно неблагоприятните климатични условия през 2014 г. и първите месеци на 2015 г. състоянието й рязко се влоши. В резултат на това
общинската администрация не
може да осигури нормалното и
безопасно движение на моторните превозни средства и то по
основни улици и булеварди на
града, които са с изключително
натоварен трафик. Община Плевен не разполагаше със средства
за ремонт на тези пътни отсечки
и изготви предложение до Министерски съвет, чрез което поиска да бъде отпуснат допълнителен финансов ресурс. С парите ще бъдат обновени основните
пътни артерии на града и ще бъде осигурена безопасността на
шофьори и пешеходци.
Заедно с това, текат и планираните от Община Плевен ремонти. Към настоящия момент има
сключени договори със срок 2
години за изпълнение на текущи ремонти по уличната мрежа на Община Плевен с изпълнител „Инжстрой” ЕООД Плевен. След приемане на бюджета
за 2015 г. са съставени и връчени и първите възлагателни писма по трите договора за Плевен
и населените места.
Продължава на стр.3

Къде могат да се забавляват малчуганите през
ваканцията в Плевен - на стр. 10 и 11

Уважаеми съграждани,
През това лято Община Плевен
организира мащабна програма с
разнообразни занимания за хора от различни възрасти под мотото „Ваканция в Плевен – лято 2015”, които ще са напълно
безплатни и ще обхванат техните разностранни интереси. Така
в някои от дейностите ще бъдат включени както малки деца, така и техните родители, че
дори и баби и дядовци. Освен,
че общинската програма е облекчение за родителите, които
няма къде да оставят децата си
през лятото, се надяваме проектът да привлече малчуганите и с
възможностите за създаване на
много нови приятелства, и с приятните часове за запълване на
свободното им време.
През целия месец юли пред
Арт центъра ще се провежда
арт-работилница на открито, а
през август уроци по рисуване,
в които всеки ще може да се запознае с различните техники на
рисуване.
В Регионалния исторически музей ще се организира
„Фоторазходка”, в която са планирани занимания по фотография под ръководството на музейни специалисти. Младите
фотографи ще подредят съвместна изложба, а най-добрите от тях ще бъдат наградени. За
по-малките е предвидено редене на пъзели, тематично свързани с историята, археологията и
природата.
През юли стартират занимания по актьорско майсторство,
организирани от детско-юношеска театрална студия, които за
финал ще играят две представления в Оркестрината.
Две групи деца и младежи
ще имат възможността да усвоят тънкостите на танца в
Клуба по спортни танци „Дъга”.
Скаутска организация ще проведе Градски скаутски лагер и
флашмоб „Бъди активен”, както
и щафетни игри с познавателно
ориентиране.
Домакини на част от мероприятията от „Ваканция в Плевен –
лято 2015” ще бъдат и тенискортовете в „Кайлъка”, където ТК
„Плевен 90” ще организира уроци на открито и тренировка за
всички желаещи.
Проф. д-р Димитър Стойков дмн
Кмет на Община Плевен
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Бюджетна линия BG051РО002/13/2.2-14
Проект „Компетентна и ефективна администрация на Община Плевен”
Договор за ПБФП №1413-22-117/07.08.2014 г.

Проект

„Компетентна и ефективна администрация на Община Плевен”
Настоящият проект е разработен в рамките на приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет
2.2 „Компетентна и ефективна
държавна администрация” на
Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК).

на общината;
2. Провеждане на обучения
за подобряване на ключовите
компетенции.
Изпълнените до момента
дейности от настоящия проект
включват проведени 4 обучения
от Каталога за 2014 г. на Инсти-

Общата цел на проекта е
насочена към повишаване на
капацитета и ефективността
на администрацията в Община Плевен. Дейностите са
насочени към усъвършенстване на общинската администрация и качествено, ефективно и ефикасно обслужване на гражданите и бизнеса.

тута по публична администрация с обучени 60 служители
на Община Плевен,
на следните теми:
1. Управление на
промяната и организационното развитие – целевата
група са служители
на ръководни позиции;
2. Прилагане на
закона за защита
на класифицираната информация – с
целева група служители с ръководни и
експертни функции в администрацията, които имат отговорности по защита на класифицираната информация от нерегламентиран достъп.
3. Разбиране за рисковете и
тяхното управление – експерти, изпитващи рискове в своята
дейност.
4. Процедури за предоставяне
на услуги и тяхното моделиране - експерти, чиято дейност е
свързана с управление на данни,
услуги и работни процеси.
Във връзка с изпълнението на
втората специфична цел на проекта – провеждане на обучения
за подобряване на ключовите
компетенции на служителите,

Общинската администрация
има изключително важна и отговорна задача за постигането
на устойчиво развитие и подобряване на средата и качеството
на живот в общината, тъй като
компетентното и ефективно изпълнение на задълженията на
общинската администрация е
предпоставка за развитие на
икономиката, бизнеса и за подобро взаимодействие с гражданите. Динамичната среда, в
която се осъществява работния
процес на служителите на общината и все по-високите изисквания към тях, изискват постоянно обновяване и задълбочаване на техните знания както
в специфични, така и в ключови
компетенции.
Именно затова специфичните цели са ориентирани към:
1. Провеждане на специализирани обучения с цел повишаване на компетенциите

успешно приключиха 3 (три) от
заложените 5 (пет) специализирани обучения.
Те се проведоха извън територията на Община Плевен,
като до момента са обучени
150 експерти по следните специално подбрани теми:
1. Управление на конфликтни ситуации – Обучението
има за цел да представи специфични проблеми в областта
на организационната култура и
междуличностните конфликти,
които възникват при ежедневната работа. Обучението си
постави за задача да представи
основните понятия и положения
по темата и да даде ефективни
механизми за разрешаването
на тези конфликти в рамките
на общинската администрация.
То се състоя в периода 24.0425.04.2015 г., в гр. Велико Търново, като за неговите цели бяха
раздадени работни и обучителни материали.
2. Конфиденциалност и ин-

та „информация” и „сигурност
на информацията” и за определяне на видовете информация;
запознаване с изискванията на
действащите закони и наредби,
свързани със защита на информацията; представяне на стандартите за информационна сигурност; придобиване на знания
за прилагане на стандартите за
информационна сигурност в
практиката на общинската администрация и специфичните
проблеми при разработване и
внедряване на система за управление на информационната сигурност.
Обучението се състоя в периода 29.05-30.05.2015 г., в гр.
Тетевен, като за неговите цели
бяха раздадени работни и обучителни материали.
3. Ораторски и презентационни умения –з а ръководители и експерти. Темата
включва усвояване на умения
за себеизразяване, междуличностна комуникация, развиване
на способността
за идентифициране и справяне
с трудни поведения. Обучението
се проведе в гр.
Трявна, на 12 и 13
юни 2015 г.
Предстоящите
специализирани
обучения са следните и имат за
цел да обучат още
100 служители на
Община Плевен:
4. Комуникация с потребителите на външ-

ни - изграждане на доверие в
публичните институции: за ръководители и експерти, което ще
се проведе на 26-27.06.2015 г.
5. Правен режим на регулиране на информационните
технологии – за ръководители
и експерти, планирано за 10.0711.07.2015 г.
Обученията са подбрани така,
че да допълват и надграждат
уменията на служителите в общината, да формират познания
в иновативни области, които са
приложими в тяхната работа и
по този начин да се повиши квалификацията на служителите и
техните ключови компетентности. Проведените до тук обучения създават трайни и полезни
знания, които служителите в
администрацията използват активно при изпълнение на своите
служебни задължения и повиши
тяхната активност и мотивация
за работа, което доведе до видими резултати - по-бързо и ефективно изпълнение на задълженията, мотивация, инициативност и активност.
А добрата администрация е
едно от ключовите условия за
постигане на икономическо развитие, осигуряващо нарастващ
жизнен стандарт.
Настоящият проект надгражда и допълва постигнатите резултати от обученията по проект
„Повече знания за по-качествено административно обслужване”, който се проведе в периода
10.05.2013 – 10.05.2014 г., успешно реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна
програма
„Административен
капацитет”.

формационна сигурност – Целта на обучение е да представи
основните положения относно:
• понятието „класифицирана
информация”, видовете класифицирана информация и прилаганите защити, условията и
реда за получаване на достъп
до класифицирана информация,
органите за контрол на класифицираната информация и изискванията към организациите,
които поддържат класифицирана информация, и прилагане на
изискванията в практиката на
организацията; както и
• спецификите на понятия-

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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Държавата даде още 2 млн за пострадали...
Продължение от стр.1
Ремонтират се улици във всички райони на града – централна градска част, жк „Сторгозия”
и жк „Дружба”. Включването на
улиците във възлагателните писма става по сигнали на граждани,
извършени огледи и преценка на
специалисти на отдел „Строителство и техническа инфраструкту-

„10-ти декември”, „Георги С. Раковски”, „Камчия”, „Бузлуджа”,
„Българска авиация”, „Чаталджа”,
„Юрий Гагарин”; улиците пред
блокове 125, 216, 316, 323, 423,
424, пешеходна пътека до бл.422 и
424 в жк „Дружба”, трасетата на
обществения транспорт; улиците покрай блокове 6, 13, 14, 15, 16,
47, 93 в жк „Сторгозия”, „Берко-

ра”. Изпълнен е текущ ремонт на
следните улици: „Емануил Васкидович”, „Георги Кочев”, „Климент
Охридски”, „Тодор Каблешков”,
„Карлово”, „Бяло море”, моста
на „Българска авиация” и „Иван
Миндиликов”, „Ген. Колев”, „Русе”, „Сергей Румянцев”, „Стоян
Михайловски”, „Христо Ботев”,

вица”, „Мелник”, „Елин Пелин”,
„Захари Зограф”, „Синчец”, „Вихър”, „Обединение”, улиците пред
бл.23, 72, 73, 74.
За изпълнение на основни ремонти по уличната мрежа на Община Плевен са сключени договори с изпълнител ДЗЗД „ОРП
2014” Плевен за период от 4 го-

На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 1 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и във
връзка с чл.76, т.3, чл.80, ал.1 и 2, чл. 85, ал. 1, т.2
от Наредба №7 на Общински съвет – Плевен за
реда на придобиване, управление и разпореждане с общински имоти

Община Плевен
ОБЯВЯВА

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем
за срок от 5 (пет) стопански (2015-2020) години на
земеделска земя, собственост на Община Плевен
– ниви от ОПФ с обща площ както следва:
Землище с Тученица – 35,137дка
Землище с. Ясен – 4,163дка
Началната тръжна цена се определя на база
Решение 1350 от 29.01.2015г. на Общински съвет Плевен, а именно 35,00 лв. на декар, независимо от категорията на земята за стопанската
година.
Кандидатите могат да участват както за всички, така и за отделни имоти. Не се допуска участие за част от имот.
Търговете ще бъдат проведени както следва:
Землище с Тученица на 15.07.2015г. от 13,00
часа в Заседателната зала на Община Плевен, ет.3
Землище с. Ясен на 15.07.2015г. от 14,00 часа
в Заседателната зала на Община Плевен, ет.3
Тръжна документация се получава от
02.07.2015г. до 16,00ч. на 11.07.2015г. включително в Информационния център на Община Плевен. Предложения се подават от
02.07.2015г. до 16,00ч. на 11.07.2015г. включително в Информационния център на Община
Плевен. Цена на тръжната документация –
50,00 лв. (без ДДС).
При липса на кандидати, нов търг ще се
проведе на 30.07.2015г. при същите тръжни
условия. Тръжна документация се получава от
16.07.2015г. до 16,00ч. на 29.07.2015г. включително. Предложения се подават от 16.07.2015г.
до 16,00ч. на 29.07.2015г. включително в Информационния център на Община Плевен.
Цена на тръжната документация – 50,00 лв.
(без ДДС).
Оглед на имотите може да се извърши след
закупуване на документация всеки работен ден
от 02.07.2015г. до 11.07.2015г. включително.
Предвижда се депозит за участие в търга.

дини. В инвестиционната програма на Община Плевен за 2015
г. са включени за основен ремонт
следните улици:
- ул. „Г. М. Димитров” – подмяна на паважната настилка с нова
асфалтобетонова настилка и основни пластове на следващ участък като продължение на изпълненото през 2014 г.
- ул. „Втора задгарова”;
- ул. „Кара Кольо” – участъка от
ул. „Българска авиация” към ул.
„Сторгозия”;
- ул. „Индустриална”;
- ул. „Балчик”;
- ул. „Добрич”;
- изграждане на алеи и терасиране в гробищен парк „Чаира”;
- основен ремонт улици в населените места на Община Плевен.
За отделните обекти са връчени
възлагателни писма и строителните дейности текат по утвърден
график.
Изграждане на улица до бл.212А
в жк „Дружба” ще бъде възложено след изготвяне и одобряване на
Инвестиционен проект.
През 2015 г. ще бъде изпълнен
ремонт на общинските пътища
на територията на Община Плевен, както следва:
- PVN3149- /ІІ-35/Плевен-м.
Кайлъка-/ PVN1150/
(от гр.Плевен – м.Кайлъка –
до пътя Тученица-Радишево)
- PVN1150- /ІІ-35,ПлевенЛовеч/-Бохот-Тученица-Радишево/PVN1146/
(от пътя за гр.Ловеч – с.Бохот
– с.Тученица – с.Радишево – до

гр.Плевен)
- PVN1146- /ІІ-35/Плевен-Пелишат-Гр.общ.(Плевен-Пордим)Вълчитрън-Борислав/LOV1065/
(от гр.Плевен до с.Пелишат)
- PVN1042- /PVN1041/РибенБожурица-Гран.общ.(Долна Митрополия-Плевен)-Опанец/ІІІ3004/ (от разклона за Стария
Опанец до Екарисажа)

с.Къртожабене)
- LOV1054- /LOV1052,СлавяниЛовеч/Баховица-гр.общ.(ЛовечПлевен)-Николаево-Ралево-/ІІ-35/
(от пътя за гр.Ловеч - с.Ралево с.Ласкар – до с.Николаево)
- PVN1144- /ІІ-34,п.к.ГривицаКоиловци/-Върбица-Буковлък/ІІІ3004/ (от пътя за гр.Никопол с.Върбица – до с.Буковлък)

- PVN1151- /ІІ-35/Плевен-Ясен/
ІІІ-3005/
(от гр.Плевен до с.Ясен)
- PVN2141- /ІІІ-3005/ТърненеПлевен/ PVN1151/
(от гр.Плевен до с.Търнене)
- PVN2142- PVN2141,(ТърненеПлевен)-Къртожабене/
(от пътя Плевен-Търнене до

- PVN1147- /PVN1151/ПлевенКъшин-Брестовец/ІІІ-3502/
(от гр.Плевен - с.Къшин – до
с.Брестовец)
Такъв ремонт се изпълнява ежегодно с финансиране от републиканския бюджет. Предстои провеждане на обществена поръчка
за избор на изпълнител.

На основание чл. 44, ал.2 във връзка с чл.44, ал. 1, т. 1 и т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 във вр. с ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.14, чл.79, ал.1-4, чл.85, ал.1, т.2 от Наредба № 7
на Общински съвет – Плевен, предложение от Директора на ОП „Акварел” с вх. №
ДИР-563/29.04.2015г. и Решение № 1490/28.05.2015 г. на Общински съвет Плевен

Община Плевен ОБЯВЯВА
Публичен търг с тайно наддаване чрез
предварително представяне на предложенията на участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под
наем за срок от 5 /пет/ години на части от
имоти - публична общинска собственост
№

за поставяне на преместваеми обекти –
рекламно–информационни елементи /
РИЕ/ - билбордове, тип „Пиза”, с размери ¾ м с площ 4 кв. м по плана на гр.
Плевен на основание чл. 57 от ЗУТ, както
следва:

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

зелената площ на кръстовището на ул. „Данаил Попов” и ул.
1 В
„Димитър Константинов”
зелен остров пред паркинга по ул. „Заменхоф”, срещу Дра2 В
матичен театър
3 Ул. „Гренадерска”, срещу блок „1-ви май”
4 В зелен остров между ул. „Васил Левски” и ул. „Асен Халачев”
зелената площ на кръстовището на ул. „Христо Ботев” и ул.
5 В
„Рила”
6 В зелената площ пред Медицински университет и бул. „Русе”
7
8
9
10

В зелената площ между ул. „Св. Св. Кирил и Методий” и бул.
„Христо Ботев”
При изхода за гр. Русе, отклонение за ж.к. „Дружба”, обозначен като № 1
В зелената площ на кръстовището при бул. „Русе” и ул. „Георги
Кочев”, обозначен като № 2
В зелената площ при моста за ж.к. „Сторгозия”

Желаещите да огледат частите от имотите
да се обръщат към служителите от ОП „Акварел”, всеки работен ден от 25.06.2015г. до
16.07.2015г., включително от 9,00 до 16,00 ч.
Публичният търг ще се проведе на
08.07.2015г. от 14.00ч. в Заседателна зала
на Община Плевен, ет. 3.
Депозитите се внасят до 07.07.2015г.
включително, по сметка IBAN BG 38 IORT
7380 3338 0000 01, BIC IORTBGSF на Община Плевен в Инвестбанк АД – клон Плевен.
Тръжна документация да се продава от 25.06.2015 г. до 16,00ч. на
07.07.2015г. включително, в Център за
административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ за
закупена документация. Цена на тръжната документация – 30,00 лв. (без ДДС).
Предложенията се подават в Център за адми-

Начална наемна Депозит за
месечна цена, лв. участие в
без ДДС
търга, лв.
177 ,00

600,00

177,00

600,00

151,00
151,00

500,00
500,00

151,00

500,00

151,00

500,00

151,00

500,00

90,00

300,00

90,00

300,00

90,00

300,00

нистративно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок
от 25.06.2015 г. до 17,00 часа на 07.07.2015г.
При липса на кандидати или на обявени спечелили участници, нов търг да се
проведе на 17.07.2015г. от 14.00 ч. при
същите тръжни правила. Тръжна документация да се продава от 09.07.2015г.
до 16,00 ч. на 16.07.2015г. включително, в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен,
пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен
документ
за закупена документация.
Предложенията се подават в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок
от 09.07.2015г. до 17,00 часа на 16.07.2015г.
Когато последния ден на срока е неприсъствен ден, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.

На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл.14,
ал.1 и ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.76, т.3, чл.80, ал.1 и 2, чл. 85, ал.
1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет – Плевен за реда на придобиване, управление и разпореждане с общински имоти

Община Плевен
ОБЯВЯВА
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет)
стопански (2015-2020) години на земеделска земя, собственост на
Община Плевен – ниви от ОПФ с обща площ както следва:
Землище с Брестовец – 98,996 дка
Землище с. Върбица – 71,381 дка
Землище с. Коиловци – 62,614 дка
Землище с. Горталово – 27,621 дка
Землище с. Николаево – 181,936 дка
Землище гр. Славяново – 119,313 дка
Началната тръжна цена се определя на база Решение 1350 от
29.01.2015 г. на Общински съвет Плевен, а именно 35,00 лева на декар, независимо от категорията на земята за стопанската година.
Кандидатите могат да участват както за всички, така и за отделни
имоти. Не се допуска участие за част от имот.
Търговете ще бъдат проведени както следва:
Землище с Брестовец на 14.07.2015 г. от 10,00 часа в Заседателната зала на Община Плевен, ет.3
Землище с. Върбица на 14.07.2015 г. от 11,00 часа в Заседателната
зала на Община Плевен, ет.3
Землище с. Горталово на 14.07.2015 г. от 12,00 часа в Заседателната зала на Община Плевен, ет.3
Землище с. Коиловци на 14.07.2015 г. от 14,00 часа в Актовата зала
на Община Плевен, ет. 1
Землище с. Николаево на 14.07.2015 г. от 15,00 часа в Актовата
зала на Община Плевен, ет. 1
Землище гр. Славяново на 14.07.2015 г. от 16,00 часа в Актовата
зала на Община Плевен, ет. 1
Тръжна документация се получава от 01.07.2015 г. до 16,00 ч. на
10.07.2015 г. включително в Информационния център на Община Плевен. Предложения се подават от 01.07.2015 г. до 16,00 ч. на
10.07.2015 г. включително в Информационния център на Община
Плевен. Цена на тръжната документация – 50,00 лв. (без ДДС).
При липса на кандидати, нов търг ще се проведе на 29.07.2015 г.
при същите тръжни условия. Тръжна документация се получава от
15.07.2015 г. до 16,00 ч. на 28.07.2015 г. включително. Предложения
се подават от 15.07.2015 г. до 16,00 ч. на 28.07.2015 г. включително
в Информационния център на Община Плевен. Цена на тръжната
документация – 50,00 лв. (без ДДС).
Оглед на имотите може да се извърши след закупуване на документация всеки работен ден от 01.07.2015 г. до 10.07.2015 г. включително.
Предвижда се депозит за участие в търга.

ОБЩИНА
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Плевен се нареди сред общините, подписали споразумения
с МРРБ по ОП „Региони в растеж 2015-2020”

ще бъдат вложени
в ремонт на градска среда, социална
и здравна инфраструктура
милиона лева

вения им ресурс.
Кметът на Община Плевен
отбеляза на официална пресконференция с журналисти след
подписването на споразумението, че екипът му има капацитет
да се справи с новото предизвикателство. Но уточни, че то е и
много задължаващо и отговор-

задължително. Със средствата
ще се ремонтират обекти, които
са в Интегрирания план за градско развитие на Плевен, както
и такива, за които вече има договорки с държавата – като ремонта на ДКТ „Иван Радоев” и
зала „Катя Попова”. Най-вероятно ще се включи и обект на
Пожарната”, разясни проф. д-р
Димитър Стойков. Амбицията
на общинското ръководство е
в списъка с обекти за рехабилитация и обновяване да бъдат
допълнени Водната каскада и
Градската градина на Плевен.
„Всички кметове благодариха
на министерството на регионалното развитие и на екипа на г-жа
Лиляна Павлова за оказаното им
до този момент съдействие. Аз
пък подчертах, че оставащите
пет години от новия програмен
период ще са изключително важни за Плевен. Защото градът
ни закъсня с усвояването на евросредствата. Община Плевен
изпълнява проекти с европейско
финансиране за 135 милиона
лева. Миналата година заради спирането на средствата не

икономически растеж. Но ако
през новия програмен период
Община Плевен не усвои поне
350-400 милиона лева по големи
европейски проекти, ще изгуби
изключително много”, категоричен е проф. Стойков. Той уточни, че се касае за големи инфраструктурни проекти, а не за
така наречените „меки проекти”
или такива, насочени в социалната сфера. „Шансът ни се дава
сега, защото след това няма да
се отпускат средства за асфалт,
ВиК, детски градини, училища,
енергийно саниране и т. н. През
третия програмен период ще се
отпускат само средства за бизнес и селско стопанство. Затова шансът ни ще е да се работи
ударно и да се инвестират колкото е възможно повече средства в инфраструктура”, допълни кметът.
Освен с проекти, финансирани пряко от Европейския съюз,
Община Плевен ще работи и по
проекти, които ще се съфинансират. Такива са инвестициите
по програмите за трансгранично сътрудничество с Румъния.

граждане на кулите и стените на
крепостта „Сторгозия”, както и
за изграждане на обходен път на
Плевен от бъдещата магистрала
„Хемус” до пътя за Русе, което
ще изведе трафика на тежки камиони през селата Бохот, Тученица и Радишево. Инвестицията
ще е за около 6 милиона лева.
„Задължително ще бъде през
новия програмен период да направим и втория етап на Водния
цикъл на Плевен, тъй като водопроводната ни мрежа на 92%
е стара. Тя е на възраст между
30 и 60 години, тръбите са етернитови, а загубите на питейна
вода надхвърлят 50%. Ще са ни
необходими 200 милиона лева,
тъй като системата има много
пресечни места с ТЕЦ, електрои телекомуникационна мрежа,
това ще е труден и скъп проект.
И ако не се осигурят тези средства, не виждам как може да се
оправи водоснабдяването и канализацията на Плевен. Тук е и
мястото да кажа, че имаме огромна нужда от ново депо за отпадъци, което ще го имаме до месец август. Ще са ни необходи-

но. Пред медиите проф. Стойков
не скри удовлетворението си от
размера на сумата, определена
за Плевен, давайки като пример,
че град като Пловдив ще разполага с 81 милиона лева. Но на
базата на брой жители на двата
града, сумата на Плевен е далеч
по-голяма. „Сумата от 47,5 милиона лева ще трябва да усвоим

стартира Водният цикъл, който
е за 155 милиона лева - надявам
се до края на мандата да подпишем и този договор. Ако успеем,
заедно с парите за инвестиции
от държавата, ние ще постигнем
привличане на средства по над
2 000 лева на жител в общината
като не включвам частните инвестиции. Това е белег за висок

Към момента има идеен проект
за парка в Гривица, в който да
се изградят игрища, алеи за разходка и басейн. След реализацията, този парк ще се конкурира
по посещаемост с „Кайлъка”.
Има разработен проект и за Скобелев парк. А в сътрудничество
с Крайова Община Плевен ще
си партнира по проект за из-

ми и средства за рекултивация
на старото, които са в размер
на 10 милиона лева. А Община
Плевен няма по сметките си в
РИОСВ такива средства. Засега
там имаме към 5 милиона лева,
които ще ни стигнат за плащане
на самоучастието ни в новото
депо”, допълни проф. д-р Димитър Стойков.

На 22 юни в Министерството на регионалното
развитие и благоустройството 39 кметове на общини в страната, сред които и проф. д-р Димитър Стойков, са подписали споразумения за финансиране по Оперативна програма „Региони в
растеж 2015-2020” (ОПРР). Това стана седмица
след официалното решение на Европейската комисия за одобрение на програмата. По нея Община Плевен ще получи 47 462 582 лева. Това съобщи
на пресконференция кметът проф. Стойков ден
след официалната церемония, провела се в „Българския Лувър” – „Квадрат 500”.
По програмата ОПРР за тези
общини са предвидени 1,4 милиарда лева. Министърът на
регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова,
която връчи споразуменията на
представителите на общините, определи новата им роля на
междинни звена на Управляващия орган на програмата през
периода 2014-2020 г. като голяма
промяна. Тя посочи, че проектите и дейностите занапред трябва
да бъдат реализирани в партньорство. „Предстои общините
да изготвят инвестиционните си
програми, да направят подбора
на проектите и да ги представят пред Управляващия орган за
одобрение”, е обясни Павлова
в речта си на официалната церемония. Тя е гарантира, че министерството ще предоставя на
местните власти цялата им необходима подкрепа под формата на
обучения, експертиза, указания,
наръчници и всичко от което се
нуждаят, тъй като сега общините
ще носят цялата отговорност за
избора на проекти и ако те сгрешат, няма да могат да обвинят
Управляващия орган на програмата в липса на съдействие.
Целта на Оперативна програма „Региони в растеж 20152020” е българските градове
да станат по-красиви, по-облагородени и по-добро място за
живеене. „В програмата ще се
включват не само улици, тротоари, градска среда, паркове,
училища и детски градини, но
и културна, социална и здравна
инфраструктура”, обясни министърът. За да постигнат тази
цел, общините на 39-те големи
градове в България получиха
възможността самостоятелно да
изберат как да влагат предоста-
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ÎÁÙÈÍÑÊÈ ÑÚÂÅÒ - ÏËÅÂÅÍ
ÐеØеНИя От ÞНСкАтА СеСИя

Р Е Ш Е Н И Е № 1492 / 25.06.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Промяна на предназначението на недвижим имот, находящ се на ул. “Васил Левски” №
174, гр. Плевен, актуван с АОС № 35652/02.10.2009 г.
в частна общинска собственост
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8
от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Обявява за частна общинска собственост недвижим имот, находящ се на ул. “Васил Левски” № 174,
гр. Плевен, актуван с АОС № 35652/02.10.2009 г.,
представляващ:
Самостоятелни обекти в сграда, шестетажна масивна нежилищна сграда, построена през 1964 г.,
разположена в поземлен имот с идентификатор
56722.659.1031 – УПИ ХVІІ-5080, кв.117 по плана на
град Плевен, както следва:
1.1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор
56722.656.1031.1.14 с площ 70.80 кв.м., представляващ приемна – кабинет и самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.656.1031.1.5 с площ 63.20
кв.м., представляващ офиси №№ 8,9,10 и 11, разположени на петия етаж, заедно с 51.71% ид.ч. от общите
помещения на петия етаж.
1.2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор
56722.656.1031.1.15 с площ 370 кв.м., представляващ
целия шести етаж.
2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да предприеме действия в изпълнение на настоящото решение и действащите нормативни разпоредби.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС по предложение от проф.д-р
Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен
с вх.№ ОбС-2283-1/24.06.2015 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 25.06.2015 г.,
Протокол № 60, точка 1 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1493 / 25.06.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост
между Община Плевен и Евгени Милчев Симеонов
върху недвижим имот, представляващ застроен урегулиран поземлен имот – УПИ ХІІІ-100, кв.48 по плана
на с. Ралево, Община Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за общинската собственост и чл.60, ал.4 от Наредба № 7 на
ОбС – Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се прекрати съсобствеността върху недвижим
имот, находящ се в с. Ралево, Община Плевен, представляващ застроен урегулиран поземлен имот – УПИ
ХІІІ-100, кв.48, целият с площ 1360 кв.м., чрез продажба на 4 кв.м придаваема част – общинска собственост, и изкупуване на 4 кв.м отчуждаема част – собственост на Евгени Милчев Симеонов, като за изравняване на дяловете никоя от страните не дължи доплащане на другата страна.
2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да
сключи договор за прекратяване на съсобственост, съгласно нормативните изисквания.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за общинската собственост и чл.60, ал.4 от Наредба № 7 на ОбС – Плевен
по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. –
Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС-2301/15.06.2015 г.
и становище на ПК по “КИРОСУПКИЗ” от 22.06.2015
г. и ПК по “ОСПК” от 23.06.2015 г., на заседание на
Общински съвет – Плевен, проведено на 25.06.2015 г.,
Протокол № 60, точка 2 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1494 / 25.06.2015 г., гр. Плевен

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.47, ал.4 и ал.5 и чл.60, ал.4
от Наредба № 7 на ОбС – Плевен по предложение от
проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община
Плевен с вх.№ ОбС-2293/04.06.2015 г. и становище на
ПК по “КИРОСУПКИЗ” от 22.06.2015 г. и на постоянните комисии по “ОСПК” и “ЕУТ” от 23.06.2015 г., на
заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на
25.06.2015 г., Протокол № 60, 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 № 1495 / 25.06.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект
за изменение на подробен устройствен план – план за
застрояване за поземлени имоти 96004 и 96001 и парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за пътна връзка през поземлен имот
000136 по Картата на възстановената собственост
в землище с. Брестовец и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.25, ал.1, ал.3, т.1 и т.5 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, при
спазване разпоредбите на чл.17а, ал.1, т.1 и чл.18 от
Закона за опазване на земеделските земи и чл.30, ал.3
от Правилника за прилагане на Закона за опазване на
земеделските земи, 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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за изменение
на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлени имоти 96004 и 96001, собственост
на Феликс Василев Цветанов и Ася Евлогиева Вълчева и парцеларен план на елементите на техническата
инфраструктура за пътна връзка през поземлен имот
000136 по Картата на възстановената собственост в землище с. Брестовец.
2. Дава предварително съгласие за промяна на предназначението на част от поземлен имот 000136 с начин
на трайно ползване – пасище, мера – публична общинска собственост за прокарване на трасе на пътна връзка до поземлени имоти 96001 (1.1, 1.2 и 1.3) и 96004 в
землището на с. Брестовец.
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 лицe да извърши необходимите правни и фактически действия, в изпълнение на настоящото Решение.
Решенията по чл.124 и 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 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация,
чл.25, ал.1, ал.3, т.1 и т.5 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи, при спазване разпоредбите на чл.17а, ал.1, т.1 и чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи и чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, 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 по предложение от
арх. Трифон Иванов – Зам.Кмет на Община Плевен с
вх.№ ОбС-2310/16.06.2015 г. и становище на ПК по
“ЕУТ” от 23.06.2015 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 25.06.2015 г., Протокол №
60, 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 № 1496 / 25.06.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 416/19.12.2008
год. на Общински съвет – Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на Решение №
917/30.01.2014 г. на Общински съвет - Плевен

ние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 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-12218/04.06.2015 г. и становище на ПК по “КИРОСУПКИЗ” от 22.06.2015 г. и ПК по “КВМД” и “ОСПК” от
23.06.2015 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 25.06.2015 г., Протокол № 60, 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 № 1497 / 25.06.2015 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. Увеличава приходната част на Сборния бюджет
на Община Плевен за 2015 година с 32 659 лева.
2. Увеличава разходната част на Сборния бюджет
на Община Плевен за 2015 година в дейност 122 “Общинска администрация” с 32 659 лева.
3. 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 арх. Трифон Иванов – Кмет на Община Плевен, съгласно Заповед № РД-10-979/15.06.2015
г. с вх.№ ОбС – 2115-8/16.06.2015 г. и становище на
ПК по “ИПФБ” от 22.06.2015 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 25.06.2015 г.,
Протокол № 60, точка 7 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 № 1498 / 25.06.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на поименния списък на
обектите за капиталови разходи по сборния бюджет
на Община Плевен за 2015 година
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.6
от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124, ал.ал.2, 3 и 4 от Закона за публичните финанси, чл.41, ал.ал.2, 3 и 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. Изменя Инвестиционната програма на Община
Плевен за 2015 година, съгласно Приложение 1, което
е неразделна част от настоящото Решение.
2. Увеличава Резервния фонд за непредвидени и неотложни разходи на Община Плевен за 2015 година с
384 623 лева.
3. 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.ал.2, 3 и.4 от Закона за публичните финанси, чл.41, ал.ал.2, 3 и 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 арх. Трифон Иванов
– Кмет на Община Плевен, съгласно Заповед № РД10-979/15.06.2015 г. с вх.№ ОбС-2115-7/16.06.2015 г. и
становище на ПК по “ИПФБ” от 22.06.2015 г. и ПК по
“ЕУТ” от 23.06.2015 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 25.06.2015 г., Протокол №
60, точка 8 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост
между Община Плевен и Алекси Росенов Асенов, върху недвижим имот, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот – УПИ ІІ – 154а, кв.58 по плана
на с. Ясен, Община Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8
Р Е Ш И:
от Закона за местното самоуправление и местната ад1. Отменя Решение № 416/19.12.2008 г. на ОбщинПредседател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов
министрация, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона
за общинската собственост, чл.47, ал.4 и ал.5 и чл.60, ски съвет – Плевен за учредяване безвъзмездно право на ползване на “Читалище Н.В.Ракитин” – гр. Плеал.4 от Наредба № 7 на ОбС – Плевен
вен върху недвижими имоти – частна общинска соб- ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към Решение № 1498/25.06.2015 г.
ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
ственост.
ПЛЕВЕН ЗА 2015 г.
2. Изменя т.1 от Решение № 1477/30.08.2007 г. на
Р Е Ш И:
Източник Наименование на обекта
Вид инвесОбщински
съвет
–
Плевен,
като
двете
преотдадени
1. Да се прекрати съсобствеността върху недвижим
на финан- /Капиталов разход/
Било
Става
тиция
имот, находящ се в с. Ясен, Община Плевен, предста- помещения, описани в т.3 от Протокол от 26.05.2015 сиране
Преходен
г.
на
комисия,
назначена
със
Заповед
№
РД-10Изграждане
979 864 979 864
вляващ незастроен урегулиран поземлен имот – УПИ
остатък
ІІ – 154а, кв.58, целият с площ 655 кв.м., чрез продаж- 432/06.04.2015 год. на Кмета на Община Плевен, бъ- от целева Многофункционална спортна зала
Ремонт
32 950
32 950
суб
сидия
ул.
“Бал
чик”
(от
ул.
“Вар
дар”
до
ул.
“Ген.
лба на 10 кв.м. придаваема част, общинска собственост, дат изключени от договора за безвъзмездно ползване, за капита- т Ат. Стефанов”
Ремонт
20 610
20 610
и изкупуване на 5 кв.м. отчуждаема част, собственост сключен с читалището.
лови раз- PVN1151-/ІІ-35/Плевен-Ясен/ІІІ-3005/
3. Сключените договори с наематели в преотдаде- ходи за
на Алекси Росенов Асенов, като за изравняване на дяОБЩО:
1 033 424 1 033 424
2014
г.
ловете Алекси Росенов Асенов следва да заплати раз- ните помещения да се предоговорят от страна на Об- Целева Капиталови разходи без общинска пътна мрежа
729 900 2 729 900
субсидия Ул. “Г.М.Димитров” (от ул. “Н. Геров” до
ликата в цената на придаваемите и отчуждаемите час- щината до изтичането на срока им.
Ремонт
210 000 210 000
за
капита4.
Възлага
на
Кмета
на
Община
Плевен
да
предприеме
разклон
за
ж.к.
“Сторгозия”
ти в размер на 70 лева без ДДС.
лови раз- Улична мрежа в населените места:
Ремонт
250 000
0
необходимите
правни
и
фактически
действия
по
прекра2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да изходи от
Ул.Км. Беглеж
Ремонт
0
10 000
върши необходимите правни и фактически действия тяване право на ползване на “Читалище Н.В.Ракитин” – държавУл.Км.Бохот
Ремонт
0
10 000
ния бю- Ул.км.Брестовец
Ремонт
0
10 000
за прекратяване на съсобственост, съгласно норматив- гр. Плевен във връзка с взетото решение.
джет за
Ремонт
0
10 000
Мотиви: Настоящото решение е прието на основа- 2015 г. Ул.Км.Бръшляница
ните изисквания.

Ул.Км. Буковлък
Ремонт
Ул.Км.Върбица
Ремонт
Ул.Км.Гривица
Ремонт
Ул.Км.Дисевица
Ремонт
Ул.Км.Коиловци
Ремонт
Ул.Км.Мечка
Ремонт
Ул.Км.Николаево
Ремонт
Ул.Км.Опанец
Ремонт
Ул.Км.Пелишат
Ремонт
Ул.Км.Славяново
Ремонт
Ул.Км.Търнене
Ремонт
Ул.Км.Ясен
Ремонт
Ул.Км.Горталово
Ремонт
Ул.Км.Ласкар
Ремонт
Ул.Км.Къртожабене
Ремонт
Ул.Км.Къшин
Ремонт
Ул.Км.Радишево
Ремонт
Ул.Км.Ралево
Ремонт
Ул.Км.Тодорово
Ремонт
Ул.Км.Тученица
Ремонт
Бул. “Русе” (от ул. “Н.Рилски” до бул.
Ремонт
“Хр. Ботев”
Улица от ОК478 до ОК176а и от ОК478 до
ОК 175 и съпътстваща инфра¬структура Ремонт
(ул. “Гривишко шосе” – дублираща)
Ул.”Св.Кл.Охридски” (от ул. “Москва” до
Ремонт
ул. “Десети декември”
Ул.”Сан Стефано” (от ул. “Ст. Заимов” до
Ремонт
бул. “Хр.Ботев”
Ул. “Г.М.Димитров” (от ул. “Н. Геров” до
Ремонт
разклон за ж.к. “Сторгозия”
Ул.”Данаил Попов” (тротоари от ул. “Д.
Ремонт
Константинов” до предгарова градинка)
Ул. “Гурко” (от ул. “Хаджи Димитър” до ул.
Ремонт
“М. Дринов”)
Ул. “Драва” (от ул. “Добрич” до ул. “ВиРемонт
хър”)
Ул. “Странджа” (от ул. “Хаджи Димитър”
Ремонт
до ул. “Гургулят”)
Улица до ОДЗ 5 и бл.40 в ж.к. “Сторгозия” Ремонт
Сондаж в кв.841 на ТК – стадион “Плевен” Изграждане
Ул. “Неофит Бозвели” (от ул. “ГренадирРемонт
ска” до ул. “Юрий Венелин”
БКТП 800 кVА и кабелно захранване 20кV
за ново тролейбусно депо в ж.к. “Дружба” Изграждане
Капиталови разходи за изграждане и основен ремонт на
общинска пътна мрежа
LOV1054-/LOV1052, Славяни-Ловеч/Баховица-гр.общ. (Ловеч-Плевен)-Николаево- Ремонт
Ралево-/ІІ-35/
PVN1144-/ІІ-34/п.к. Гривица-Коиловци/
Ремонт
Върбица-Буковлък /ІІІ-3004/
PVN1147-/ PVN1151 /Плевен-Къшин-БресРемонт
товец/ ІІІ-3502/-І-ви етап
PVN1147-/ PVN1151 /Плевен-Къшин-БресРемонт
товец/ ІІІ-3502/-ІІ-ри етап
PVN1146 - /ІІ-35/ Плевен-Пелишат-гр.общини Плевен-Пордим/Вълчитрън-БоРемонт
рислав/ LOV 1065
PVN1150 - /ІІ-35, Плевен-Ловеч/ - БохотРемонт
Тученица – Радишево/ PVN 1146/
PVN1151 - /ІІ-35/Плевен-Ясен/ІІІ-3005/
Ремонт
PVN3149 - /ІІ-35/Плевен – м.Кайлъка/
Ремонт
PVN1150
PVN2141 - /ІІІ-3005 /Търнене – Плевен/
Ремонт
PVN1151/
PVN1042- / PVN1041/Рибен-Божурицагран.общини Д.Митрополия – Плевен/Ремонт
Опанец/ ІІІ-3004
PVN2142- PVN2141 /Търнене-Плевен/ Ремонт
Къртожабене/
Общо:
Основен ремонт общинска пътна мрежа
Изграждане приют за безстопанствени животни
Обособен терен за свободно разхождане на кучета
Изграждане на улично осветление

КапитаРемонт
лови разРемонт
ходи, финансирани
Изграждане
с приходи
от постъИзграждане
пления от
продажба
на общински нефи- Основен ремонт улици в населените места Ремонт
нансови
активи
Ремонт
Ул.Км. Беглеж
Ул.Км.Бохот
Ремонт
Ул.км.Брестовец
Ремонт
Ул.Км.Бръшляница
Ремонт
Ул.Км. Буковлък
Ремонт
Ул.Км.Върбица
Ремонт
Ул.Км.Гривица
Ремонт
Ул.Км.Дисевица
Ремонт
Ул.Км.Коиловци
Ремонт
Ул.Км.Мечка
Ремонт
Ул.Км.Николаево
Ремонт
Ул.Км.Опанец
Ремонт
Ул.Км.Пелишат
Ремонт
Ул.Км.Славяново
Ремонт
Ул.Км.Търнене
Ремонт
Ул.Км.Ясен
Ремонт
Ул.Км.Горталово
Ремонт
Ул.Км.Ласкар
Ремонт
Ул.Км.Къртожабене
Ремонт
Ул.Км.Къшин
Ремонт
Ул.Км.Радишево
Ремонт
Ул.Км.Ралево
Ремонт
Ул.Км.Тодорово
Ремонт
Ул.Км.Тученица
Ремонт
Основен ремонт ЦДГ 3 “Кокиче”
Ремонт
Основен ремонт ЦДГ 7 “Синчец”
Ремонт
Основен ремонт ЦДГ 6 “Чучулига” /фиРемонт
лиал/
Основен ремонт МУЦПО
Ремонт
Основен ремонт Общински гараж /І и
Ремонт
ІІ ниво/
Основен ремонт ул. “Кара Кольо” (от кръстовището с ул. “Българска авиация” до ЖП Ремонт
линията при ул. “Сторгозия”)
Изграждане улица до бл.212А в ж.к. “Дружба” (от вътрешноквартална ул. пресечка на Изграждане
ул. “Трите бора”
Основен ремонт ул. “Гурко” (от ул. “Хаджи
Ремонт
Димитър” до ул. “Марин Дринов”)
Основен ремонт ул. “Гривишко шосе” /дубРемонт
лираща/ (от ОК 176 до ОК 478)
Въздушна мрежа НН, кабелиране и реконРемонт
стр. на ел.проводи 20 кV
Изграждане външни ВиК и ел. връзки за
помещения за отдих на 2 бр. крайни спирки-ж.к.Дружба и ЛВТ
Основен ремонт отоплителна инст. ОУ
“Л.Станев”
Основен ремонт ККПИ
Изграждане на детска площадка в УПИ
ІІ, кв.112
Основен ремонт улична мрежа в гр. Плевен
Ул. “Г.М.Димитров” (от ул. “Н. Геров” до
разклон за ж.к. “Сторгозия”
Ул. “Добрич” (от ул. “Проф. Хр. Бръмбаров” до ул. “Драва”)
Ул. “Индустриална”/21 300 лв. извършен
през 2014 г./ (от “Огнеупорни глини” до
разклон за “МЕТРО”)
Общо:

ПриватиПроектиране и авторски надзор
зация
Въздушна мрежа НН, кабелиране и реконстр. на ел.проводи 20 кV
Изграждане външни ВиК и ел. връзки за
помещения за отдих на 2 бр. крайни спирки-ж.к.Дружба и ЛВТ
Зоопарк “Кайлъка”
ДЯ “Чайка”
СЗС с. Ясен

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

10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
20 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000

0

400 000

0

360 000

0

242 000

0

300 000

0

280 000

0

240 000

0

40 000

0

62 000

0

36 000

0
60 000

40 000
60 000

137 900

137 900

72 000

72 000

432 800

432 800

45 000

45 000

45 000

45 000

19 360

19 360

21 640

21 640

53 000

53 000

52 800

52 800

45 000

45 000

42 000

42 000

42 000

42 000

35 000

35 000

32 000

32 000

1 162 700 3 162 700
31 000
31 000
147 000

147 000

4000

4000

20 000

20 000

500 000

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42 000
15 000

23 300
28 300
23 300
25 000
11 700
23 300
30 000
10 000
36 700
25 000
26 500
11 700
31 700
70 000
15 000
20 000
6700
10 000
6700
6700
15 000
15 000
11 700
16 700
42 000
15 000

30 000

30 000

35 000

35 000

50 000

50 000

70 000

70 000

40 000

40 000

40 000

40 000

15 000

15 000

204 000

204 000

Изграждане

25 000

25 000

Ремонт

25 000

25 000

Ремонт

3000

3000

25 000

25 000

Изграждане
Ремонт

1 700 000 1 700 000

Ремонт

160 000

160 000

Ремонт

40 000

40 000

51 300

51 300

Ремонт

3 272 300 3 272 300
350 000

0

Ремонт

0

4700

Изграждане

0

2500

Ремонт
Ремонт
Ремонт

0
0
0

1000
2500
2650

ÐеØеНИя НА ОБЩИНСкИ СÚВет - ПлеВеН
Изграждане на детска площадка в УПИ
Изграждане
0
2000
ІІ, кв.12
Строителен надзор ЦДГ в УПИ ІІ, кв.112
0
8484
Строителен надзор Водовземно съоръже0
303
ние в ЦГЧаст
Строителен надзор пешеходен мост в с.
0
140
Търнене
Строителен надзор покрив на подзем0
1100
ни гаражи
Строителен надзор
60 000
0
Общо:
410 000
25 377
Капитало- ЦДГ “Първи юни” /извършен през 2014 г./ Ремонт
21 150
21 150
ви разхо- ЦДГ “Надежда” /извършен през 2014 г./
Ремонт
38 380
38 380
ди, финан- Алеи в гробищен парк “Чаира”
Ремонт
80 000
80 000
сирани с
други при- Основен ремонт на ул. “Втора задгароходи, в т.ч. ва (от Винзавод до “Успех Металкаб”
Ремонт
276 300 276 300
преходни ССБ”ЕООД)
остатъци
Основен ремонт ул. “Кара Кольо”
Ремонт
40 000
40 000
Повдигнати пешеходни пътеки и огр. на
Изграждане
30 000
30 000
скоростта
Зоопарк “Кайлъка”
Ремонт
70 000
70 000
Оборудване за сондаж ТК – стадион
Доставка
44 000
44 000
“Плевен”
Нивомер за водовземно съоръжение ТК
доставка
1700
1700
– ЦГЧаст
Компютърни конфигурации Общинска адДоставка
20
000
20
000
министрация
Заседателна зала при Община Плевен
Ремонт
10 000
10 000
Шумомер за нуждите на Община Плевен Доставка
5000
5000
Микробус за нуждите на ОДСП
Доставка
10 000
10 000
Компютърни к-ии за нуждите на ОДСПатДоставка
2550
2550
ронаж
Изготвяне на “Лесоустройствен план”
Проектиране
40 000
40 000
Косачка за нуждите на ВИМ
Доставка
4200
4200
Косачка за нуждите на ОП “Жилфонд”
Доставка
4200
4200
Фасада Автогара Плевен
Ремонт
10 000
10 000
Камина над 16 кW за НЧ в с. Къшин
Доставка
3000
3000
Гробищен парк с. Ралево
Ремонт
1800
1800
Автомобили ОП “Център за градска моДоставка
10 000
10 000
билност”
Интелигентни бариери за Автогара Доставка
20 000
20 000
Плевен
Църква с. Николаево
Ремонт
5000
5000
Читалище с. Коиловци
Ремонт
20 000
20 000
СЗС с. Гривица
Ремонт
25 500
25 500
СЗС с. Коиловци
Ремонт
6700
6700
ДЯ “Чайка”
Ремонт
30 000
30 000
ДЯ “Асен Халачев”
Ремонт
30 000
30 000
Микробуси за нуждите на Детска млечДоставка
17 000
17 000
на кухня – 2 бр.
СЗС с. Ясен
Ремонт
40 000
40 000
Възстановяване на път PVN1151 “ПлевенРемонт
112 872 112 872
Ясен”, съоръж.1
Възстановяване на път PVN1151 “ПлевенРемонт
693 679 693 679
Ясен”, съоръж.2
Компютърни к-ии за нуждите на ДДЛРГ
Доставка
4500
4500
“Детелина”
Основен ремонт Център за обществена
Ремонт
141
736
145
936
подкрепа /ЦОП/
Проектиране ЦОП
Проектиране
4200
0
Придобиване на компютърна техника за
Доставка
10 000
10 000
нуждите на ЦОП
Придобиване на стопански инвентар за
Доставка
5000
5000
нуждите на ЦОП
Компютърна конфиг. За нуждите на ЗащиДоставка
1000
1000
тено жилище
Микробус за нуждите на ДЦДУ
Доставка
10 000
10 000
Компютърни конфиг. За нуждите на ДСХ
Доставка
1500
1500
- Бохот
Изграждане на детска площадка в УПИ
Изграждане
11 000
11 000
ІІ, кв.112
Общо:
1 911 967 1 911 967
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА:
7 790 391 9 405 768

Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1499 / 25.06.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Освобождаване от длъжност управителя на “Тролейбусен транспорт” ЕООД и избиране на управител на Дружеството
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон, чл.17, ал.1, т.1
от Наредба № 8 на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Освобождава от длъжност и освобождава/не освобождава от отговорност инж. Ангел Василев Несторов – управител на “Тролейбусен транспорт”ЕООД,
считано от 02.07.2015 год.
2. Избира за управител на “Тролейбусен
транспорт”ЕООД инж. Ангел Василев Несторов,
считано от 02.07.2015 год. за срок от 3 /три/ години.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши необходимите правни и фактически действия
във връзка с прекратяване на договора за управление на “Тролейбусен транспорт”ЕООД с инж. Ангел
Несторов и сключването на договор за управление с
избрания управител на Дружеството.
4. Възлага на Управителя на Дружеството да извърши необходимите правни и фактически действия, във връзка с вписването на настоящето решение в Търговски регистър към Агенция по вписванията.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.137, ал.1,
т.5 от Търговския закон, чл.17, ал.1, т.1 от Наредба
№ 8 на Общински съвет – Плевен по предложение
от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС-2299/15.06.2015 г. и становище на ПК по “ИПФБ” , на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 25.06.2015 г., Протокол № 60, 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 № 1500 / 25.06.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Даване съгласие на “Инжстрой” ЕООД, гр. Плевен за сключване на допълнително споразумение към договор за овърдрафт кредит
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.17, ал.1, т.10 от Наредба № 8 на
Общински съвет – Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие на “Инжстрой”ЕООД, гр. Плевен
да сключи допълнително споразумение към договор за
банков кредит № 424/ 30.06.2006 год. с Общинска банка АД, за удължаване срока на договора с една година.
2. Възлага на управителя на “Инжстрой” ЕООД гр.
Плевен да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнение на настоя-

щето решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и чл.17, ал.1, т.10 от Наредба № 8 на ОБС- Плевен по предложение от арх. Трифон Иванов - ВрИД
Кмет на Община Плевен с вх.№ 2292/16.06.2015 г. и
становище на ПК по “ИПФБ” от 22.06.2015 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на
25.06.2015 г., Протокол № 60, точка 11 от дневния ред,
и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.

Р Е Ш Е Н И Е № 1503 / 25.06.2015 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение
№ 1275/30.10.2014 г. на Общински съвет – Плевен, във
връзка с удължаване срока на изпълнение на задължения по Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/1.5-03/2011/004 от
10.07.2012 г. за изпълнението на партньорски Проект
“Интегриран градски транспорт на Плевен” по Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013
г.” и обезпечаване на искане за авансово плащане чрез
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов подписване на Запис на Заповед
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
Р Е Ш Е Н И Е № 1501 / 25.06.2015 г., гр. Плевен т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
ОТНОСНО: Кандидатстване на Регионален исОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
торически музей – Плевен за финансиране по Програмата INTERREG V-А Румъния – България 2014 – 2020
Р Е Ш И:
год.
1. Текстът на точка 2 от Решение № 1275/30.10.2014
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното г. на Общински съвет – Плевен, се променя по следния
начин: “Упълномощава Кмета на Община Плевен да
самоуправление и местната администрация
подпише Запис на Заповед за сумата, посочена в т.1, в
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
полза на Управляващия орган на Оперативна програма
“Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, като срокът на
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Регионален исторически музей – задълженията се удължава до 10.04.2016 г. – два месеПлевен да кандидатства в срок до 30.09.2015 г. в ка- ца след изтичане на новия срок за приключване на изчеството си на допустим бенефициент, с проектно пълнението на проекта.
2. В останалата си част Решение № 1275/30.10.2014
предложение за привличане на финансови средства
по първата покана за набиране на проектни предло- г. на Общински съвет – Плевен, се запазва непромежения по програмата INTERREG V-А Румъния – Бъл- нено.
Мотиви: Настоящото решение е прието на осногария 2014 – 2020 год. с проект “Нематериалното културно наследство на Долен Дунав – предпоставка за вание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Заразвитие на общ туристически продукт” в рамките на кона за местното самоуправление и местната адмидопустимия бюджет от 500.000 евро до 6.000.000 ев- нистрация по предложение от арх.Трифон Иванов –
ро, като бюджетът определен за Регионален историче- Вр.И.Д.Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС – 1584ски музей - Плевен възлиза на стойност максимум 500 5/16.06.2015 г. и становище на ПК по “ИПФБ” от
000 евро. Основните дейности за Регионален истори- 22.06.2015 г., на заседание на Общински съвет – Плечески музей – Плевен включват обновяване на експо- вен, проведено на 25.06.2015 г., Протокол № 60, точка
зиция “Средновековие” (зали 5 и 6), експозиция “Тра- 14 от дневния ред, и е подпечатано с официалния педиционен бит и култура (зали 7 и 8) и коридори “Тра- чат на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов
диционно народно облекло”, закупуване и инсталиране на нови експозиционни витрини и други ДМА за
тези отдели, обновяване на невербалната анимация в Р Е Ш Е Н И Е № 1504 / 25.06.2015 г., гр. Плевен
музея и доставка на система от типа “аудиогид”, вкл.
ОТНОСНО: Приемане на План за развитие на соза чуждестранни гости, промоция и други съпътствациалните услуги в Община Плевен през 2016 г.
щи дейности.
2. Дава съгласие да се осигури изискуемото съфиНа основание чл.36б, ал.4 и 5 от Правилника за принансиране от 2% собствен принос на Регионален исто- лагане на Закона за социално подпомагане и чл.21,
рически музей – Плевен като средствата бъдат предви- ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление
дени в бюджета на Община Плевен за 2016 г., като се и местната администрация
има предвид максималната допустима продължителОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
ност на проекта от 36 месеца.
3. Одобрява и дава съгласие Директора на РегионаР Е Ш И:
лен исторически музей – Плевен да сключи споразу1. Приема План за развитие на социалните услуги в
мение за партньорство с Община Поноареле и Сдру- Община Плевен през 2016 г.
жение “Алексис Проджект”, Румъния и Фондация
Мотиви: Настоящото решение е прието на основа“Лице за изкуство и култура”, България във връзка с ние чл.36б, ал.4 и 5 от Правилника за прилагане на
кандидатстване с гореспоменатото проектно предло- Закона за социално подпомагане и чл.21, ал.1, т.12 и
жение.
т.23 от Закона за местното самоуправление и местна4. Потвърждава, че проектът ще се реализира в Под- та администрация по предложение от проф.д-р Димикрепа на Плана за развитие на Община Плевен 2014 – тър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№
2020 (Приоритет 1.5 Развитие на печеливш и разноо- ОбС-2307/16.06.2015 г. и становище на ПК по “ЗСД”
бразен туризъм, Дейност 1.5.5. Рехабилитация на Ре- от 22.06.2015 г., на заседание на Общински съвет –
гионален исторически музей).
Плевен, проведено на 25.06.2015 г., Протокол № 60,
Мотиви: Настоящото решение е прието на основа- точка 15 от дневния ред, и е подпечатано с официалние чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоупра- ния печат на Общински съвет – Плевен.
вление и местната администрация по предложение от
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов
проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община
Плевен с вх.№ ОбС-2295/11.06.2015 г. и становище на Р Е Ш Е Н И Е № 1505 / 25.06.2015 г., гр. Плевен
ПК по “ИПФБ” от 22.06.2015 г. и на ПК по “КВМД” от
23.06.2015 г., на заседание на Общински съвет – ПлеОТНОСНО: Отпускане на финансови средства за
вен, проведено на 25.06.2015 г., Протокол № 60, точка Александър Валентинов Атанасов – ученик в 10 клас
12 от дневния ред, и е подпечатано с официалния пе- на МГ “Гео Милев” гр. Плевен за участието му на
чат на Общински съвет – Плевен.
ІХ Международна олимпиада по астрономия в ИндоПредседател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов незия
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.6
Р Е Ш Е Н И Е № 1502 / 25.06.2015 г., гр. Плевен от Закона за местното самоуправление и местната адОТНОСНО: Изменение и допълнение на Реше- министрация
ние № 1274/30.10.2014 г. на Общински съвет – ПлеОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
вен, във връзка с анексиране на Договора за преР Е Ш И:
доставяне на безвъзмездна финансова помощ №
Да се отпуснат финансови средства в размер на 1000
BG161РО001/1.5-03/2011/004 от 10.07.2012 г. за изпълнението на партньорски Проект “Интегриран лв. от “Резерва на Кмета” за обезпечаване на трансградски транспорт на Плевен” по Оперативна про- портните разходи за участие на Александър Атанасов,
ученик в 10 клас на МГ “Гео Милев”, град Плевен в
грама “Регионално развитие 2007 – 2013 г.”
ІХ Международна олимпиада по Астрономия в ИндоНа основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, незия.
т.23 от Закона за местното самоуправление и местнаМотиви: Настоящото решение е прието на основата администрация
ние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната админиОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
страция по предложение от проф.д-р Димитър СтойР Е Ш И:
ков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС2298/15.06.2015 г. и становище на ПК по “ИПФБ” от
1. Текстът на точка 1 от Решение № 1274/30.10.2014 22.06.2015 г. и на ПК по “ОСМД” от 23.06.2015 г., на
г. на Общински съвет – Плевен, се променя по след- заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на
ния начин: “Дава съгласие Община Плевен да склю- 25.06.2015 г., Протокол № 60, точка 16 от дневния ред,
чи Анекс към Договор за предоставяне на безвъзмезд- и е подпечатано с официалния печат на Общински съна финансова помощ № BG161РО001/1.5-03/2011/004 вет – Плевен.
от 10.07.2012 г. за удължаване срока на изпълнение на
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов
партньорски Проект “Интегриран градски транспорт
на Плевен” и извършване на допустимите за възстано- Р Е Ш Е Н И Е № 1506 / 25.06.2015 г., гр. Плевен
вяване разходи до 31.12.2015 г., като представянето на
искането за окончателно плащане да стане не по-късОТНОСНО: Разкриване на 6 бр. Център за настано от 10.02.2016 г.”.
няване от семеен тип за деца /младежи с/без увреж2. Текстът на т.2 от Решение № 1274 /30.10.2014 г. дания, като делегирана от държавата дейност
на Общ. съвет – Плевен, се променя по следния начин:
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
“Възлага на Кмета на Община Плевен да подпише
Анекс към Договор за предоставяне на безвъзмездна т.23 от Закона за местното самоуправление и местнафинансова помощ № BG161РО001/1.5-03/2011/004 от та администрация, чл.36в, ал.3, т.1 във връзка с ал.1,
т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социал10.07.2012 г.”.
Мотиви: Настоящото решение е прието на осно- но подпомагане
вание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗаОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
кона за местното самоуправление и местната адмиР Е Ш И:
нистрация по предложение от арх. Трифон Иванов –
1. Разкрива, считано от 01.12.2015 г. Център за насВр.И.Д. Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС-15844/16.06.2015 г. и становище на ПК по “ИПФБ” от таняване от семеен тип за деца/младежи без уврежда22.06.2015 г., на заседание на Общински съвет – Пле- ния, с капацитет 14 места, като делегирана от държавен, проведено на 25.06.2015 г., Протокол № 60, точка вата дейност, в имот общинска собственост, намиращ
13 от дневния ред, и е подпечатано с официалния пе- се на ул. “Бяло море” № 16, актуван с АЧОС № 40412
от 17.06.2014 г. и идентификатор 56722.659.321.
чат на Общински съвет – Плевен.
2. Разкрива, считано от 01.12.2015 г. Център за насПредседател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов
таняване от семеен тип за деца/младежи без уврежда-
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ния, с капацитет 14 места, като делегирана от държавата дейност, в имот общинска собственост, намиращ
се на ул. “Люляк” № 48, актуван с АЧОС № 40054 от
19.03.2014 г. и идентификатор 56722.654.439.3.
3. Разкрива, считано от 01.12.2015 г. Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания, с капацитет 14 места, като делегирана от държавата дейност, в имот общинска собственост, намиращ
се на ул. “Гургулят” № 32, актуван с АЧОС № 40414 от
17.06.2014 г. и идентификатор 56722.663.401.
4. Разкрива, считано от 01.12.2015 г. Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания, с капацитет 14 места, като делегирана от държавата дейност, в имот общинска собственост, намиращ
се на ул. “Гургулят” № 55, актуван с АЧОС № 40413 от
17.06.2014 г. и идентификатор 56722.663.398.1.
5. Разкрива, считано от 01.12.2015 г. Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания, с капацитет 14 места, като делегирана от държавата дейност, в имот общинска собственост, намиращ
се на ул. “Трите бора” № 21, актуван с АЧОС № 40048
от 19.03.2014 г. и идентификатор 56722.667.998.1.
6. Разкрива, считано от 01.12.2015 г. Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания, с капацитет 14 места, като делегирана от държавата дейност, в имот общинска собственост, намиращ
се на ул. “Трите бора” № 23, актуван с АЧОС № 40049
от 19.03.2014 г. и идентификатор 56722.667.997.
7. Необходимите средства за издръжка на центровете следва да бъдат осигурени от държавния бюджет
на РБ за 2015 г.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36в, ал.3, т.1 във връзка с ал.1, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС2026-1/16.06.2015 г. и становище на ПК по “ЗСД” от
22.06.2015 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 25.06.2015 г., Протокол № 60, 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 № 1507 / 25.06.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Промяна на Раздел ІІ, т.6 от Културен календар за 2015 г. на Община Плевен, приет с
Решение № 1371/11.02.2015 г. на Общински съвет –
Плевен.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Замества в Културен календар, Раздел ІІ, т.6
“Участие на ученици от специалност акордеон при
НУИ “П.Пипков” – Плевен в Международен конкурс
“Акордеон плюс” – Ростов на Дон”, с “Участие на ученици от специалност акордеон при НУИ “П.Пипков”
– Плевен в Международен конкурс за акордеонисти и
баянисти “Купата на Ланчано” – гр. Ланчано, Италия,
от 25 до 30 септември 2015 г.”. Сумата, предвидена в
т.6 не се променя.
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.№ ОбС2115-6/15.06.2015 г. и становище на ПК по “КВМД” от
23.06.2015 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 25.06.2015 г., Протокол № 60, 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 № 1508 / 25.06.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Обявяване на нов публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим нежилищен имот: Ателие № 4, находящо се в гр. Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх.А, с открита процедура за приватизация
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, чл.9,
чл.14, ал.4 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване за
продажба на общински недвижим нежилищен имот:
Ателие № 4 – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.661.9.10.21, с предназначение: ателие за творческа дейност, разположено на седми етаж,
със застроена площ 55.35 кв. м, с прилежащо избено
помещение № 21, със светла площ 4.38 кв. м, заедно с
0.7463 % ид. ч. от общите части и общите помещения
на сградата, с обща площ 815.58 кв. м и от правото на
строеж в УПИ І, кв. 14 по плана на град Плевен , находящо се в гр. Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх. А,
ет. 7, по реда на Наредбата за търговете и конкурсите
при начална тръжна цена 24 000 лв. без ДДС и стъпка
на наддаване 1500 лева
За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 38417 от 05.02.2013 год., вписан в Агенцията по вписвания под № 67 от 08.02.2013 год., том
ІV, рег. № 1502.
2. Определя депозит за участие в търга в размер на
2400 лв. и краен срок за внасянето му до 16 часа на
двадесет и четвъртия ден от датата на обнародване на
настоящото решение в “Държавен вестник” чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
3. Тръжна документация за участие се получава в
Центъра за административно обслужване при Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, срещу документ за

ÐеØеНИя НА ОБЩИНСкИ СÚВет - ПлеВеН
платена такса в размер на 100 лева без ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN BG73 IORT 7380
8438 1000 00, BIC IORTBGSF, код на плащане 44 7000
в “Инвестбанк” АД, клон – гр. Плевен,
всеки работен ден до 16,30 часа в срок до деветнадесетия ден от датата на обнародване на настоящото
решение в “Държавен вестник”.
4. 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.
5. Предложения за участие в търга да се подават в
запечатан непрозрачен плик с надписано наименованието на обекта и името на участника в Центъра за
административно обслужване при Община Плевен в
срок до 17,00 часа на двадесет и четвъртия ден от датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник”.
6. Търгът да се проведе от 11,00 часа на двадесет и
осмия ден от датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник” в Актовата зала на Община Плевен, находяща се на І етаж, пл. ”Възраждане” № 2, гр. Плевен.
7. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на
облагане с ДДС на основание чл.45, ал. 5, т.1 от ЗДДС.
8. Сроковете по т.2, 3, 5 и 6 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.
9. 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.
10. Определя състав на Комисията за провеждане на
публичния търг, както следва:
10.1. Кирил Тодоров – председател;
10.2. Велислава Величкова - член-юрист;
10.3. Пенчо Карагьозов – член;
10.4. Ева Маринова - Найденова – член;
10.5. Людмил Грънчаров - член.
Резервни членове:
Десислава Йорданова – юрист;
Аня Великова.
11. Определя възнаграждение на комисията, провела търга: на председателя - 60 лв. и на членовете – общински съветници - по 50 лв.
12. Възлага на комисията по т.10 в срок от 3 работни дни след провеждането на търга да представи на
Кмета на Община Плевен протокол за резултатите от
търга.
13. 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.
14. 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, чл.9, чл.14,
ал.4 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.№ ОбС1165-7/15.06.2015 г. и становище на ПК по “ИПФБ”
от 22.06.2015 г. и на “ОСПК” от 23.06.2015 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на
25.06.2015 г., Протокол № 60, 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 № 1509 / 25.06.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на масивна едноетажна
сграда с идентификатор 56722.618.1.17 в парк “Кайлъка”
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от
Закона за общинската собственост и чл.3, ал.2, чл.47,
ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба № 7 на
ОбС - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Допълва Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Плевен за 2015 г., в раздел ІІІ, буква Б. “Имоти, които Община Плевен има намерение да продаде” с недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 38152/13.11.2012 г., представляващ масивна едноетажна сграда с идентификатор
56722.618.1.17, със застроена площ 378 кв.м., състояща се от битови помещения, хангар за лодки и склад
за гориво, находяща се в парк “Кайлъка”, гр. Плевен.
2. Да се продаде недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 38152/13.11.2012
г., представляващ масивна едноетажна сграда с идентификатор 56722.618.1.17, със застроена площ 378
кв.м., състояща се от битови помещения, хангар за
лодки и склад за гориво, находяща се в парк “Кайлъка”, гр. Плевен, чрез публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложенията от участниците в администрацията на Община Плевен, при първоначална цена в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева без ДДС и депозит за участие в размер на 5000 лв.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи
комисия, която да организира и проведе търга.
4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да
сключи договор за продажба по т.2, съгласно нормативните изисквания, със спечелилия участник.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.3, ал.2, чл.47,
ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба № 7 на

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.6, изречение 1 от ЗОС и чл.17, ал.1 и ал.2
от Наредба № 7/2005 г. на Общински съвет – Плевен
по предложение от арх. Трифон Иванов – и.д. Кмет на
Община Плевен с вх.№ ОбС –
2263/16.06.2015 г. и становище на ПК по “ИПФБ” от
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов 22.06.2015 г. и на ПК по “ОСПК” от 23.06.2015 г., на
заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на
Р Е Ш Е Н И Е № 1510 / 25.06.2015 г., гр. Плевен 25.06.2015 г., Протокол № 60, точка 23 от дневния ред,
и е подпечатано с официалния печат на Общински съОТНОСНО: Продажба на 9 броя недвижими имо- вет – Плевен.
ти – частна общинска собственост, представляващи
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов
земеделски земи в местностите “Нежовец”, “Стража”, “Плочата” и “Акчара” от землището на гр. Р Е Ш Е Н И Е № 1512 / 25.06.2015 г., гр. Плевен
Плевен, чрез публичен търг
ОТНОСНО: Отдаване под наем без търг или конНа основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8
от Закона за местното самоуправление и местната ад- курс на Сдружение “Журналист” на недвижим нежиминистрация, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за об- лищен имот – частна общинска собственост, предщинската собственост и чл.47, ал.1, ал.2, чл.79, ал.1 и ставляващ офис № 442 в административната сграда на ул. “Димитър Константинов” № 23, гр. Плевен,
чл.85, ал.1, т.2 от Наредба № 7 на ОбС - Плевен
актуван с АОС № 39762/25.11.2013 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6,
изречение 1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба № 7/2005
Р Е Ш И:
1. Допълва Годишна програма за управление и раз- г. на ОбС – Плевен
пореждане с имоти – общинска собственост в ОбщиОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
на Плевен през 2015 г., в раздел ІІІ, буква Б. “Имоти,
Р Е Ш И:
които Община Плевен има намерение да продаде” с
1. Да се отдаде под наем без търг или конкурс, по
9 броя недвижими имоти – частна общинска собственост, с трайно предназначение на територията: лозе, цени, определени от Общински съвет – Плевен, нежиовощна градина, нива, изоставено трайно насаждение, лищен имот – частна общинска собственост, предстанаходящи се в землището на гр. Плевен в местностите вляващ част от самостоятелен обект с идентификатор
“Нежовец”, “Стража”, “Плочата” и “Акчара” със след- 56722.660.765.2.8 – офис № 442 с площ 15,00 кв.м., наните идентификатори: 56722.736.618, 56722.736.630, ходящ се на петия етаж от административната сграда,
56722.737.624, 56722.737. 628, 56722.701.2642, актуван с АОС № 39762/25.11.2013 год. на Сдружение
56722.701.2887,
56722.701.2435,
56722.757.536, “Журналист” за срок от 5 (пет) години.
Консумативните разходи, свързани с текущото об56722.708.164.
2. Да се организира и проведе публичен търг за про- служване и поддръжка на имота, както и такса смет за
дажба на имотите по т.1 чрез предварително предста- имота, са за сметка на Сдружение “Журналист”.
2. Кметът на Община Плевен или упълномощено от
вяне на предложенията от участниците в администрацията на Община Плевен, при първоначална цена без него длъжностно лице да сключи договор за наем на
ДДС за всеки един от имотите и депозит в размер на имота по т.1 с Председателя на Сдружение “Журна10 % от първоначалната цена за всеки един от имоти- лист”, съгласно действащите разпоредби и условията
по предходната точка.
те, както следва:
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6, изречение
Катего- Площ, АОС Данъч- Начална
Поземлен
имот
№ идент. №
Местност НТП
рия на кв.м. №
на оцен- тръжна
1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба № 7/2005 г. на ОбС
земята
ка, лв.
цена, лв.
– Плевен по предложение от проф.д-р Димитър Стойовощна
1 56722.736.618 Нежовец градина
V
757 41144
183.95
4000,00 ков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС2 56722.736.630 Нежовец овощна
V
613 41114
148.96
3200,00 2294/05.06.2015 г. и становище на ПК по “КИРОСУПградина
КИЗ” от 22.06.2015 г. и ПК по “ОСПК” от 23.06.2015
3 56722.737.624 Нежовец лозе
V
1172 40980
189.86
5900,00
4 56722.737.628 Нежовец нива
V
777 40979
68.53
3800,00 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 25.06.2015 г., Протокол № 60, точка 24 от днев5 56722.701.2642 Стража овощна
ІV
486 40938
153.53
2400,00
градина
ния ред, и е подпечатано с официалния печат на Об6 56722.701.2887 Стража овощна
ІV
463 41143
130.01
2300,00 щински съвет – Плевен.
градина

ОбС – Плевен по предложение от арх.Трифон Иванов – Вр.И.Д. Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС2305/16.06.2015 г. и становище на ПК по “ИПФБ” от
22.06.2015 г. и ПК по “ОСПК” от 23.06.2015 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на
25.06.2015 г., Протокол № 60, точка 21 от дневния
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.
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56722.701.2435 Стража

8

56722.757.536

Плочата

9

56722.708.164

Акчара

лозе
овощна
градина
из.тр.насаж.

ІV

925 41194

292.21

5800,00

V

1536 40932

379.81

17500,00

V

922 41115

224.05

6200,00

Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1513 / 25.06.2015 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на
ползване на Сдружение “Журналист” върху недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ масивна едноетажна
сграда със сутеренен етаж – “Първанова къща” с
идентификатор 56722.659.626.1, находящ се на ул.
“Л.Каравелов” № 3, гр. Плевен, актуван с АОС №
33217/29.03.2004 год.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.8 от
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона ЗМСМА, чл.39, ал.4, от ЗОС и чл.62, ал.3 и 4 от Наза местното самоуправление и местната администра- редба 7/2005 год. на Общински съвет – Плевен
ция, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинскаОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
та собственост и чл.47, ал.1, ал.2, чл.79, ал.1 и чл.85,
Р Е Ш И:
ал.1, т.2 от Наредба № 7 на ОбС – Плевен по предло1. Да се учреди безвъзмездно право на ползване
жение от арх. Трифон Иванов – Вр.И.Д.Кмет на Община Плевен с вх.№ 2306/16.06.2015 г. и становище върху недвижим, нежилищен имот – частна общинна ПК по “ИПФБ” от 22.06.2015 г. и ПК по “ОСПК” от ска собственост, представляващ масивна едноетажна
23.06.2015 г., на заседание на Общински съвет – Пле- сграда със сутеренен етаж – “Първанова къща” с иденвен, проведено на 25.06.2015 г., Протокол № 60, точка тификатор 56722.659.626.1 и застроена площ 82,50
22 от дневния ред, и е подпечатано с официалния пе- кв.м., находящ се в гр.Плевен, ул.”Любен Каравелов”
№3, актуван с АОС №33217/29.03.2004 год., на Сдручат на Общински съвет – Плевен.
жение “Журналист” за срок от 5 /пет/ години. КонсуПредседател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов мативните разходи, свързани с текущото обслужване и
поддръжка на имота, данък сгради, както и такса смет
Р Е Ш Е Н И Е № 1511 / 25.06.2015 г., гр. Плевен за имота, са за сметка на Сдружение “Журналист”.
2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да
ОТНОСНО: Отдаване под наем без публичен сключи с Председателя на УС на Сдружение “Журнатърг или конкурс на Сдружение “Български футбо- лист”, договор за безвъзмездно право на ползване на
лен съюз” за нуждите на Областен съвет на БФС имота по т.1, съгласно действащите разпоредби и ус– Плевен недвижим нежилищен имот – частна об- ловията по предходната точка.
щинска собственост – офис № 6 с площ 29,70 кв.м.,
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи
представляващ част от сграда с идентификатор комисия, която да извърши проверка на стопанисване56722.659.789.1 и предназначение: Сграда за култура то на имотите във Възрожденския комплекс.
и изкуство на ул. “Д.Константинов № 2, гр. Плевен,
Мотиви: Настоящото решение е прието на основаактуван с АОС № 34012/27.07.2005 год.
ние чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39,
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 ал.4, от ЗОС и чл.62, ал.3 и 4 от Наредба 7/2005 год. на
от Закона за местното самоуправление и местната ад- Общински съвет – Плевен по предложение от проф.дминистрация, чл.14, ал.6, изречение 1 от ЗОС и чл.17, р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен
ал.1 и ал.2 от Наредба № 7/2005 г. на Общински съ- с вх.№ ОбС-2252/04.06.2015 г. и становище на ПК по
вет - Плевен
“КИРОСУПКИЗ” от 22.06.2015 г.
и ПК по “ОСПК” от 23.06.2015 г., на заседание на
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Общински съвет – Плевен, проведено на 25.06.2015 г.,
Р Е Ш И:
Протокол № 60, точка 25 от дневния ред, и е подпеча1. Да се отдаде под наем без публичен търг или кон- тано с официалния печат на Общински съвет – Плекурс, по цени, определени от Общински съвет – Пле- вен.
вен, недвижим, нежилищен имот – частна общинска
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов
собственост, представляващ част от сграда с идентификатор 56722.659.789.1 и предназначение: Сграда Р Е Ш Е Н И Е № 1514 / 25.06.2015 г., гр. Плевен
за култура и изкуство - офис № 6 с площ 29.70 кв.м.,
находящ се на І-ви етаж от лявата страна на главния
ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за упвход на ул. “Д.Константинов № 2, гр. Плевен, акту- равление на Комисия за отнемане на незаконно приван с АОС № 34012 от 27.07.2005 год. на сдружение добито имущество /КОНПИ/ - териториално бю“Български футболен съюз” за нуждите на Областен ро – Плевен към ТД на КОНПИ – Велико Търносъвет на БФС – Плевен за срок от 5 /Пет/ години. Кон- во, недвижим, нежилищен имот – частна общинсумативните разходи, свързани с текущото обслужва- ска собственост, представляващ офис № 5 – сане и поддръжка на имота, както и такса битови отпа- мостоятелен обект в сграда с идентификатор
дъци за имота са за сметка на Областен съвет на БФС 56722.659.437.2.7 с площ 37.00 кв.м., находящ се на
– Плевен.
трети етаж в административна сграда на ул. “Ва2. Възлага на Кмета на Община Плевен или упълно- сил Левски” № 176, гр. Плевен, актувана с АОС №
мощено от него длъжностно лице да сключи договор 39026/17.06.2013 год.
за наем на имота по т.1, съгласно действащите разпоНа основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8
редби и условията по предходната точка.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи
комисия, която да организира и проведе търг за продажба на гореописаните имоти.
4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да
сключи договори за продажба на имотите по т.2, съгласно нормативните изисквания, със спечелилите
участници.

Бр. 6 (18),
6 юли 2015 г.
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от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.3 и 4 от ЗОС и чл.13, ал.2 от
Наредба № 7/2005 год. на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се предостави безвъзмездно за управление на
Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество /КОНПИ/ - териториално бюро – Плевен към ТД
на КОНПИ – Велико Търново, недвижим, нежилищен
имот – частна общинска собственост, представляващ
офис № 5 – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.659.437.2.7 с площ 37.00 кв.м., находящ се на трети етаж в административна сграда на ул.
“Васил Левски” № 176, гр. Плевен, актувана с АОС №
39026/17.06.2013 год. за срок от 5 /пет/ години. Консумативните разходи, свързани с текущото обслужване и
поддръжка на имота, както и данък сгради и такса битови отпадъци, са за сметка на Комисията за отнемане
на незаконно придобито имущество /КОНПИ/ - териториално бюро – Плевен.
2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да
сключи договор за безвъзмездно управление на имота
по т.1, съгласно действащите разпоредби и условията
по предходната точка.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.3 и 4 от ЗОС и чл.13, ал.2 от Наредба
№ 7/2005 год. на Общински съвет – Плевен по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет
на Община Плевен с вх.№ ОбС-2300/15.06.2015 г. и
становище на ПК по “КИРОСУПКИЗ” от 22.06.2015
г. и ПК по “ОСПК” от 23.06.2015 г., на заседание на
Общински съвет – Плевен, проведено на 25.06.2015 г.,
Протокол № 60, точка 26 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1515 / 25.06.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предложение от ръководството на
професионална гимназия по електроника и химични технологии “Проф. Асен Златаров”, инициативен комитет и училищно настоятелство при ПГЕХТ
“Проф.Асен Златаров” за поставяне на монументално-декоративен елемент – паметник на проф. Асен
Златаров, във връзка с отбелязване на половин вековния юбилей на гимназията и 130 години от рождението му
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.57, ал.1 от ЗУТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за поставянето на монументалнодекоративен елемент – паметник на проф. Асен Златаров, разположен в зелена площ пред сградата на основен корпус на ПГЕХТ “Проф.Асен Златаров” в поземлен имот с идентификатор 56722.659.71, собственост на ПГЕХТ “Проф.Асен Златаров” с административен адрес: ул. “Самуил” № 2, съгласно приложената графична част.
2. Възлага на Главния архитект на Община Плевен
да издаде разрешение за поставяне на монументалнодекоративен елемент – паметник на проф. Асен Златаров, в съответствие с чл.57 от Закона за устройство
на територията и нормативните изисквания на Наредба № 15 на Общински съвет – Плевен след провеждане на конкурс и представяне на инвестиционен проект
на паметника по част архитектура, благоустройство и
паркоустройство, конструкции и художествена част –
макет. Спечелилият конкурса проект следва да се внесе за съгласуване в Специализиран експертен съвет на
Министерството на културата.
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, във връзка с чл.57, ал.1 от ЗУТ по предложение от
проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община
Плевен с вх.№ ОбС-2303/16.06.2015 г. и становища на
ПК по “КВМД” и ПК по “ЕУТ” от
23.06.2015 г., на заседание на Общински съвет –
Плевен, проведено на 25.06.2015 г., Протокол № 60,
точка 27 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1516 / 25.06.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за Подробен устройствен
план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе
на газопровод до поземлен имот с идентификатор
56722.701.8 в местността “Стража” в землището
на гр. Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8
и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 от Закона за общинската собственост, на основание чл.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 газопровод до поземлен имот с идентификатор 56722.701.8 в местността
“Стража” в землището на гр. Плевен.
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. Настоящото решение може да се обжалва в
30-дневен срок от обнародването му в “Държавен
вестник”.

ÐеØеНИя НА ОБЩИНСкИ СÚВет - ПлеВеН
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 от Закона за общинската собственост, на основание чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с
вх.№ ОбС-2060-1/16.06.2015 г. и становище на ПК по
“ЕУТ” от 23.06.2015 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 25.06.2015 г., Протокол №
60, точка 28 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1517 / 25.06.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за Подробен устройствен
план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе
на газопровод до поземлени имоти с идентификатори 56722.701.39 и 56722.701.3199 в местността
“Стража” в землището на гр. Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.8 от Закона за общинската собственост, на основание чл.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 газопровод до поземлени имоти с идентификатори 56722.701.39 и
56722.701.3199 в местността “Стража” в землището
на гр. Плевен.
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. Настоящото решение може да се обжалва в
30-дневен срок от обнародването му в “Държавен
вестник”.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 от Закона за общинската собственост, на основание чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с
вх.№ ОбС-2061-1/16.06.2015 г. и становище на ПК
по “ЕУТ” от 23.06.2015 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 25.06.2015 г., Протокол № 60, точка 29 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1518 / 25.06.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Подробен устройствен
план – План за регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти ХІ – За производствена и складова дейност и ХХІ – За производствена и складова дейност в кв.617 по плана на гр. Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8
и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.136, ал.1, във връзка с чл.129,
ал.2 от Закона за устройство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема: Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за
урегулирани поземлени имоти ХІ – За производствена
и складова дейност и ХХІ – За производствена и складова дейност в кв.617 по плана на гр. Плевен.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен, след завършване на процедурите по реда на Закона за устройство на територията, да одобри приетия от Общински
съвет:
Подробен устройствен план – План за регулация и
застрояване за урегулирани поземлени имоти ХІ – За
производствена и складова дейност и ХХІ – За производствена и складова дейност в кв.617 по плана на
гр. Плевен.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.136, ал.1, във връзка с чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията по предложение от
проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община
Плевен с вх.№ ОбС-2302/16.06.2015 г. и становище на
ПК по “ЕУТ” от 23.06.2015 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 25.06.2015 г., Протокол № 60, точка 30 от дневния ред, и е подпечатано с
официалния печат на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1519 / 25.06.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Внасяне на предложение в МС за
отпускане на персонална пенсия на Лина Красен Колева по реда на чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.7, ал.4, т.3 и чл.7,
ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния
стаж и чл.92 от Кодекса за социалното осигуряване

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерския съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия по реда на чл.92 от КСО на
Лина Красен Колева от гр. Плевен.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от ЗМСМА

и във връзка с чл.7, ал.4, т.3 и чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и чл.92
от КСО по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС2308/16.06.2015 г. и становище на ПК по “ЗСД” от
22.06.2015 г., на заседание на Общински съвет –
Плевен, проведено на 25.06.2015 г., Протокол № 60,
точка 31 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 № 1520 / 25.06.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: 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
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 ел.проводно отклонение 20 кV до поземлен имот с идентификатор 56722.29.14 в местността “Витска ялия” в землището на гр. Плевен, преминаващ със сервитут
през следните поземлени имоти: ПИ 0.199 с начин
на трайно ползване – път І клас, публична държавна собственост; ПИ 77.38 в местността “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 местността “Витска ялия”, землище на гр. Плевен, с начин на трайно ползване местен път, публична общинска собственост.
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. Настоящото Решение може да се обжалва в
30-дневен срок от обнародването му в “Държавен
вестник”.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 от Закона за общинската собственост, на основание чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с
вх.№ ОбС-2274-1/23.06.2015 г. и становище на ПК
по “ЕУТ” от 23.06.2015 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 25.06.2015 г., Протокол № 60, точка 32 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 № 1521 / 25.06.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне за ползване на пасищата и мерите от Общински поземлен фонд за отглеждане на пасищни животни, както и на лица, поели задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние
На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37
“о” и чл. 37 “и” от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделски производител

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Приема годишен план за паша за ползването на мери и пасища в землището на Община Плевен за 2015 г.
1. Перспективният експлоатационен план за паша
в землището на Община Плевен е съобразен с допустимото натоварване за видовете животни, определени с Национален стандарт 4.1 “Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние”:
1.1. Допустимо натоварване на пасищата при спазване на изискванията на чл. 37 „и”, ал. 4 - пасищата,
мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на
регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на
правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 10 дка за 1 животинска единица в имоти от
първа до седма категория и до 20 дка за 1 животинска
единица в имоти от осма до десета категория.
1.2. Мерки свързани с пашуването:
1.2.1. При свободна паша се спазват следните основни положения:
- начало на пашата – в края на фаза на вретенене на
тревните култури при височина на тревостоя 8 – 10
см за овцете и на 15 см – за крави;
- да не се допуска паша на животните през ранна
пролет и късна есен;
- при силно охрастени пасища да се прилагат т.нар.
целенасочена паша в началото на вегетацията;
- да не се допуска струпване на животните на едно и също място, за да се избегне селективното изпасване.
1.2.2. При регулирана паша се прави парцелиране

при спазване на следните основни положения:
- броя на животните да се съобрази с продуктивното състояние на пасището;
- брой, големина и форма на парцелите зависят от
периода на възстановяване на тревостоя – при сухи
условия, броя им е от 10 до 17 дни, а при поливни от
5 до 10 дни;
- пашата започва при достигане на пасищна зрялост на тревите;
- животните престояват във всеки парцел до 6 дни;
- пашата приключва при използване на 75% от тревостоя;
- след всяко използване на парцела се почива 20
– 30 дни при поливни условия и 40 – 50 дни при сухи условия.
1.2.3. Комбинирано използване – сенокосно и пасищно.
- редуване по години.
- двуполна система, при която площта се разделя
на две части, в едната се пасе до края на юли, а другата се коси, след което начина на ползване на парцела се сменя.
2. Като прокари за селскостопански животни до
местата за паша да се ползват съществуващите полски пътища.
3. Мерки за опазване, поддържане и подобряване
на мерите и пасищата:
3.1. Да не се допуска строителството в мерите и пасищата без промяна на предназначението им с решение на Общински съвет.
3.2. При построяването на навеси следва да се
спазват разпоредбите на Закона за устройство на територията и Закона за опазване на земеделските земи.
3.3. Да не се разорават и превръщат в обработваема земя – нива.
3.4. Кмета на населеното място и специализираните органи да осъществяват контрол за привеждането на мероприятията по осигуряването на пожарна безопасност в пасищата и мерите. Мероприятията
по осигуряване на пожарна безопасност, се извършва и за сметка на ползвателите при сключен договор
за ползването им.
3.5. Почистване от камъни:
- при равни терени почистването да се извършва
ръчно, като се събират на купчинки и след това се
изнасят;
- при стръмни и застрашени от ерозия терени събраните камъни се подреждат по кордони-тераси
по хоризонталите на релефа на разстояние от 20 до
100м.
3.6. Възстановяването на изоставени пасища ( чрез
умерена паша или косене ).
3.7. Почистване от храсти:
- чрез целенасочена паша;
- механично почистване чрез изрязване.
3.8. Борба с плевелна растителност:
- чрез навременна коситба;
- регулирана паша;
- окосяване на неопасаната трева.
3.9. Регулиране на водния режим при заблатени
площи:
- чрез диги или мрежа от открити канали за отводняване за ускоряване на повърхностния отток.
4. Ветеринарна профилактика се прилага при доказаното заболяване на животните причинено от кърлежи. За целта заразените пасища се поставят в изолация и не се допуска паша на животните в заразени
участъци. При необходимост да се премине към химизация на неблагополучните райони със специфични ветеринарни препарати.
5. При необходимост, частите от мерите и пасищата, предназначени за изкуствени пасища да се засяват
с подходящи тревни смески.
6. Охраната на наетите пасища и мери от общински поземлен фонд е съответно за сметка на ползвателите.
7. Режим за ползване, забрани и ограничения:
7.1. Въвеждат се ограничения за ползването на пасища включени в Натура 2000.
Забранява се:
- превръщането на ливади или пасища в обработваеми земи;
- коситба в размножителния период на птиците;
- използването на определени торове или средства
за растителна защита;
- унищожаване на видове от флората – късане, изкореняване, изкопаване или сеч;
- преминаване и престой в моторни средства;
- паша на животни над допустимия вид и брой;
- изхвърлянето на селскостопански, битови и други
отпадъци в и до синорите.
7.2. За пасища при тревно покритие по-малко от
50% или при хвойново покритие на 50% стадата задължително се пренасочват към друго пасище.
7.3. Косенето на пасищата да се извършва след 15
юни, максимум две коситби годишно. Косенето да се
извършва ръчно или с ръчни косачки за бавно косене,
като се започва от средата към периферията.
II. Дава съгласие пасищата и мерите от ОПФ да се
предоставят под наем за общо и индивидуално ползване от земеделски стопани, отглеждащи пасищни
животни или на лица, които са поели задължение да
ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.
III. Определя реда и условията за предоставяне на
мерите и пасищата.
1.На земеделски производители да се извършва без
търг или конкурс след подаване на заявление по образец одобрен от Министъра на Земеделието и храните по чл. 37 „и”, ал.5 от ЗСПЗЗ подадено до кмета
на общината в срок до 10 юли (§18. от ПРЗ на ЗЗИДЗСПЗЗ за стопанската 2015 – 2016 г. сроковете по чл.
37и се удължават с четири месеца) след приемане на
решението. В заявлението се посочва размера и местонахождението на земята, която иска да се ползва
под наем. Към заявлението задължително се прилагат следните документи:
- Заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ, получено с
писмо с вх. № РД – 92 – 06 – 12/26.02.2015г.
- декларация по по чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ
- Приложение № 1 Опис на видовете и броя пасищни
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селскостопански животни, отглеждани в животновъден обект (постоянен обект) №…………..…….……..
регистриран в Интегрирана информационна система
на БАБХ
- Приложение № 2 Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в
животновъден обект-пасище (временен обект)
№…………………..регистриран в Интегрирана информационна система на БАБХ
- Приложение № 3 Опис на собствени и ползвани
имоти с НТП – пасища, мери и ливади.
2. На земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни, които колективно ще ползват пасищата
и мерите без търг или конкурс, след представяне на
списък от кметовете на населени места с броя на животните в срок до 10 юли (§18. от ПРЗ на ЗЗИДЗСПЗЗ
за стопанската 2015 – 2016г. сроковете по чл. 37и се
удължават с четири месеца).
3. На лица поели задължението да ги поддържат в
добро земеделско и екологично състояние, след провеждането на търг, след задоволяване нуждите по т.1
и т.2, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на
БАБХ съгласно чл. 37 „и”, ал. 13. Търговете се провеждат от кмета на общината - за земите от общинския поземлен фонд. Договорите се сключват за една
стопанска година.
IV. Определя наемна/арендна цена на пасища и мери от ОПФ на земеделски производители, отглеждащи пасищни животни в размер на средно годишно
рентно плащане по землища, съгласно Приложение
№1, неразделна част от настоящото Решение.
V. Определя първоначална тръжна цена за провеждане на търг в размер на .............. лв./дка (съгласно
пазарна оценка на лицензиран оценител, която е не
по-ниска от средно годишно рентно плащане по
землища), съгласно Приложение №1, неразделна
част от настоящото Решение.
VI. Определя срок на договорите за наем/аренда
на пасищата и мерите от ОПФ за земеделски производители, отглеждащи пасищни животни - минимум
5 стопански години и на лицата поели задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние – 1 стопанска година, след провеждане
на търг или конкурс и договор, сключен от Кмета на
Община Плевен.
VII. Контролът по изпълнение на договорите по
т.VI за съответните землища се възлага на кметовете
и кметските наместници на населените места.
VIII. Договори за наем/аренда на пасищата и мерите от ОПФ със земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни или на лица, които са поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние се сключват след платени задължения за наем за предходни години. Към заявлението се
прилагат документите, изискуеми по т. III.3.
IX. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши необходимите действия за правилно и законосъобразно провеждане на процедурите по отдаване под
наем/аренда на мери и пасища от ОПФ и сключи договори.
X. Възлага контрол по изпълнението на настоящото Решение на кметовете на кметства, кметските наместници и звено „Инспекторат” при Община Плевен.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37 “о”
и чл. 37 “и” от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделски производител по предложение арх. Трифон Иванов – Зам.кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС-2313/22.06.2015 г. и становища на
ПК по “ОСПК” и ПК “ЕУТ” от 23.06.2015 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на
25.06.2015 г., Протокол № 60, точка 33 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 № 1522 / 25.06.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отлагане на дебати
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

Отлага дебатите по т.34 от приетия дневен ред:
“Предложение относно финансово подпомагане на
ФК “Вихър” гр. Славяново”, внесено от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.
№ ОбС-2115-9/24.06.2015 г.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1523 / 25.06.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна финансова помощ на Пеци Илиянов Филипов
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Предоставя еднократна финансова помощ от
§4214 “Помощи по решение на Общинския съвет”,
дейност “Общинска администрация” по бюджета на
Община Плевен за 2015 година, в размер на 100 (сто)
лева на Илияна Ангелова Филипова за лечението на
сина й Пеци Илиянов Филипов.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация по предложение Постоянната комисия по “Здравеопазване и социални дейности” с вх.№ ОбС-2256/23.06.2015 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на
25.06.2015 г., Протокол № 60, точка 35 от дневния ред,
и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

ОБЩИНА
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Ръководството на общината стартира
поредица срещи в населените места

Изслушват се мненията на хората за проблемите и приоритетите за благоустрояване на селищата и се отчита свършеното

Кметът на Община Плевен
проф. д-р Димитър Стойков и
председателят на Общинския съвет Дарин Ангелов се срещнаха
първо с жителите на Славяново.
Присъстваха и общинският съветник Любка Костова и секретарят на общината Бранимир Мирчев.
„Община Плевен е изпълнила бюджета си на 97,16% спрямо заложеното в годишния план”,
каза проф. Стойков. Преди обаче
да представи детайли по приходната и разходната част на бюджета за 2014 година, той изнесе пред
жителите на Славяново някои цифри, които касаят предоставянето на финанси за населеното място. Той подчерта, че средствата от
държавния бюджет за делегирани
от държавата дейности са преведени по сметка на кметство Славяново в пълен размер и бюджетът е изпълнен на над 92%. Кметът на общината припомни още,
че през 2014 година за ОДЗ „9-ти
май” от допълнителен компонент
„Резeрв” по формулата за детските градини са осигурени 5 535 лева за гориво и по този начин не е
допуснато създаването на кризисно положение. От капиталовите
разходи пък са отпуснати 6 760
лева за 8 компютърни конфигурации за местното училище „Св.
Св. Кирил и Методий”.
Кметът на Община Плевен проф. Стойков подчерта, че с най-голям размер в общинския бюджет за 2014 година са именно парите за образование. Разходваните средства възлизат на 31 974 238 лева. В отбрана и сигурност са били вложени 1 422 581, за здравеопазване 3 779 113, за социално осигуряване, подпомагане и грижи
3 483 370, жилищно строителство 11 560 469 и т.н. Общо разходите в бюджета на Община
Плевен за 2014 година са 68 291
350 лева.
Пред жителите на Славяново
проф. д-р Димитър Стойков отчете още, че плащанията във връзка с дълговете на общината се извършват регулярно, без просрочия. По-голямата част от общинския дълг вече е изплатен. Проф.
Стойков направи сравнение между нивата на задлъжнялост на общината към 31.12.2011 година и
31.12.2014 година. „Ако в началото на моя мандат общината имаше дълг за над 19 милиона лева
плюс още 4 милиона вътрешен
заем и половин милион заем към
общинските предприятия, то към
31.12.2014 година той е свален на
8 732 114 лева”, каза кметът на
Община Плевен. Той допълни, че
само в рамките на миналата година дългът е редуциран с 2,5 милиона лева.
„Усилията на общинската администрация в посока разработване и реализиране на европейски проекти остават приоритетни за ръководството на местната
власт, като в момента в Община
Плевен се работи по проекти с ев-

ропейско финансиране за 135 милиона лева”, обобщи проф. Стойков.
В Бръшляница, Коиловци и
Мечка кметът на Община Плевен
бе придружен от председателя на
Общинския съвет Дарин Ангелов, секретаря на общината Бранимир
Мирчев и общинския съветник Даниела Гонкова.
Проф. др
Димитър
Стойков представи накратко изпълнението на бюджет 2014 година и изслуша проблемите, които хората представиха пред него. Като цяло, акцент в
разговорите бе темата за заетостта, предприетите за решаване на
проблема действия и резултатите
от тях. Кметът на Община Плевен
подчерта, че нивото на безработицата на територията на общината
е с 2% по-ниско спрямо средните
стойности за страната. „1 760 са
работните места, които са разкрити от началото на моя мандат. Поценното обаче са възможности-

с.Коиловци са изразходени 12 500
лв. Изградена е площадка за уличен фитнес като са закупени 3
мултифункционални устройства
на стойност 6 662 лв.
На кметството в Мечка е предоставена компютърна конфигу-

рация за 678 лв. със същата придобивка е и училището, на чиято
площадка е направен основен ремонт за 2 000 лв.
Следващата среща беше с жителите в селата Ласкар и Николаево. Кметство с. Ласкар няма
собствен бюджет. През изминалата година за нуждите на населеното място са извършени разходи от бюджета на Община Пле-

LOV 1045/LOV 1052, Славяни Ловеч/Баховица - Плевен/Николаево - Ралево при план 67 000 лв.
са усвоени 66 808. За училището
е закупена компютърна конфигурация за 1 000 лв.
Жителите на двете населени
места благодариха на кмета на Община
Плевен за това, че ги посещава
често и имат възможност
да
изкажат лично пред него
вижданията си
по проблемите. На срещата
кметът се ангажира да бъдат осигурени
5 000 лв. за ремонт на църквата в Николаево, 2000 лв.
за ремонт на
здравната служба в Ласкар, както
и да се изготви проект със съдействието на Община Плевен за изграждане на параклис в селото.
Обиколката продължи в Опанец, Буковлък и Върбица. Беше отчетено, че през изминалата година
в с. Опанец е изградена пешеходна алея на стойност 17 хил. лв. За
ремонт на ОУ „Отец Паисий” допълнително са осигурени 7 000 лв.

те за трайно назначаване на хора,
които с усилията на Община Плевен вече са факт. 114 работни места са разкрити в Ясен, 500 души
ще бъдат наети в Нексанс и новината е, че плевенски инвеститор
ще реализира в Плевен бизнес, в
който ще бъдат заети 750-800 човека”, каза проф. Стойков. Той
обяви още, че тази година трите населени места ще получат по
10 000 лева допълнително за ремонт на улици.
През 2014 г. в училището в с.
Бръшляница са закупени 14 компютри на стойност 12 000 лв. За
ремонт на Здравната служба в

вен в размер на 13 368,40 лева, като по-голяма част от средствата са
за извършени ремонти на уличното осветление и текущ ремонт на
уличната мрежа.
Отчетът за изпълнение на
разходите по бюджета към
31.12.2014 г. в с. Николаево е 116
926 лв. или общото изпълнение е
91,59%. 40 219 лв. са усвоени за
изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа, за осветление, чистота, озеленяване и управление на дейностите по отпадъците, като средствата са осигурени изцяло от собствените приходи на общината. За ремонт на път

от бюджета на Община Плевен и
са закупени 6 компютърни конфигурации за 3300 лв. за нуждите на
училището. През тази година са
предвидени 11 700 лв. за ремонт
на улици в селото и 667 600 лв. за
ремонт на пътен надлез по общински път Плевен – Опанец над международен път Е-83.
В с. Буковлък отчетът за изпълнение на разходите по бюджета към 31.12.2014 година е
460 173 лв. По-голяма част от
средствата са усвоени за ремонт
на училището в селото и за поддръжка на уличната мрежа, за осветление, чистота, озеленяване

като средствата са осигурени изцяло от собствените приходи на
общината. През 2015 г. за ремонт
на пътища в Буковлък са предвидени 11 700 лв.
Бюджетът на кметство Върбица за 2014 г. е изпълнен на
94.24%. За ремонт на улици в селото от бюджета на Община Плевен са вложени 22 000 лв. Проф.
Стойков се ангажира да бъдат
осигурени и 45 хил. лв. за ремонт
на пътя Върбица - Буковлък.
Община Плевен изготвя идеен проект за основен ремонт на
участъка от разклона при с. Брестовец – Бохот – Тученица – Радишево - Гривица, чрез който селищата ще бъдат свързани с пътя
Ловеч - Плевен и с пътя София Русе. Предвид строителството на
АМ „Хемус” по този начин ще
бъде осигурен обходен маршрут,
който ще отклонява трафика извън Плевен. С проекта ще се кандидатства по линия на трансграничното сътрудничество „Румъния – България” 2014-2020 г. Новината съобщи кметът на Община Плевен проф. д-р Димитър
Стойков по време на срещите си
с жителите на кметствата Бохот,
Тученица и Радишево след посещението си в Крайова. Там той
обсъди със своя румънски колега
възможностите за реализация на
съвместни европейски проекти. В
срещите участваха председателят
на Общинския съвет Дарин Ангелов и общинските съветници Диана Данова, Пенчо Дреновски и
Станислав Иванов.
В трите населени места беше
отчетено изпълнението на Бюджета на Община Плевен за 2014
год. и за изминалите месеци от
настоящата, както и бяха изслушани мненията на хората за приоритетите за благоустрояване на
селищата. Един от главните проблеми за жителите и на трите села са честите аварии на ВиК-мрежата и липсата на ремонти на
уличната мрежа след отстраняването им. Проф. Стойков се ангажира да проведе разговори по
този повод с управителя на ВиКдружеството.
Система за видеонаблюдение за над 10 хил. лв. е изградена
в Бохот през миналата година, 7
хил. лв. са отделени за ремонт на
параклиса там, закупени са компютърни конфигурации за училището, извършени са и улични ремонти.
Осем хиляди лева са усвоени за инфраструктура в Тученица през 2014-а год., тази година са
предвидени още 10 хиляди лева.
За тази цел в Радишево са отделени също 10 хил. лева.
През 2014 год. Община Плевен ремонтира пътя между трите селища за 65 хиляди лева, беше акцентирано по време на срещите, както и фактът, че при продажба на почивната станция в с.
Кранево получените средства ще
бъдат разпределени между кметствата в общината като допълнително перо за благоустрояване.
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Летни занимания за малки и големи
организира Община Плевен

По инициатива на кмета на
общината проф. д-р Димитър
Стойков се проведе среща с различни институции, организации, преподаватели и представи-

тели на арт средите и беше съставена програма за летен отдих
в Плевен. Всички организатори се включат в нея безвъзмездно – без хонорари, а участието
на малки и големи ще бъде безплатно. В същото време общината ще осигури средства за тези
мероприятия, които ще изискват
закупуването на някакви консумативи или пък озвучаване. „На
тези срещи аз обяснявах, че доброволците ще имат възможност
да представят своето изкуство на
млади и стари в Плевен. За всички прояви ще разлепваме афиши, които ще представят дейностите през юли и през август.
Така ще се даде възможност на
всички деца и техните родители
да вземат участие в организираните инициативи. Тук е и мястото да благодаря на всички инсти-

1. Арт работилница
Работи се с различни видове материали
- тематично през целия месец
•
•
•
•
•

От 1.7. до 29.7.2015,
понеделник – петък
10:00 – 12:00 ч.,
Организатор: Арт център - Плевен
Място: Градската градина

Инициативата завършва със Заключителна изложба и раздаване на дипломи
на 30.07.2015 г. от 18.00 ч. в Арт център
- Плевен - Градската градина.

2. Уроци по рисуване

туции и организации, които приеха като своя лична кауза, не като служебно задължение, тази
инициатива. Тя, макар и да не е
стартирала още, е получила отзвук сред хората и вече има запитвания за нея. А това означава, че е очаквана от всички. Искам да благодаря на Регионалния
исторически музей, на Арт центъра, на Драматично-кукления
театър, с които ние работим от
години, но е добре да се чуе, че
има и млади хора в Плевен, които сами пожелаха да се включат
в инициативата на Община Плевен без да им се плаща”, обясни
за медиите началникът на отдел
„Образование и култура” в Община Плевен – Йонита Иванова. И допълни, че това са младежи от Фондация „Диря”. Те проведоха пленер в Плевен и стар-

грамоти на 17.08.2015 г. от 18.00 ч. в
Двора на РИМ - Плевен

5. Актьорско майсторство Детско - юношеска театрална
студия при ДКТ „Иван Радоев“

•
•
•

тираха инициатива за набиране
на средства за закупуване на материали за работа на млади художници и ученици от Националното училище по изкуствата
„Панайот Пипков” с малчуганите от Дом „Детелина” чрез разпродажба на сътвореното по време на заниманията.
„Важна е и ролята на специалистите от РИМ в инициативата на Община Плевен. Директорът Владимир Найденов и неговият екип направиха гъвкава схема за препланиране на отпуските
си, за да могат и през юли, и през
август да организират в двора на
РИМ интересни и полезни за децата прояви. Реденето на пъзели ще има огромен образователен ефект, тъй като на тях ще са
изобразени ценни находки от колекцията на нашия музей. А из-

понеделник - петък
10.00 - 12.00 ч.
Организатор: Клуб по спортни танци „Дъга“, Плевен

Концерт и грамоти 19.00ч., 22.7.2015,
Пред Военен клуб - Градска градина

Първа трупа
•
•
•

От 3.7.2015 до 10.7.2015,
Всяка делнична сутрин
Място и организатор: ДКТ „Иван
Радоев“ Плевен

Представление и грамоти
18.00ч.,
10.7.2015, Оркестрина - Градска градина

Втора група
•
•
•
•

От 7.8.2015 до 19.8.2015
понеделник - петък
10:00 - 12:00 ч.
Организатор: Клуб по спортни танци „Дъга“, Плевен

Децата ще имат възможност да опознаят различни техники за рисуване живопис и графика.
•
•
•
•
•

ложбата от фотографии през август ще бъде обявена месец порано като конкурс по определена
тема”, допълни Йонита Иванова.
Тя обърна внимание, че детскоюношеският състав към Драматичния театър няма нужда вече от представяне. Той до средата на юли има своите изяви, но
ще позволи на желаещи да се докоснат до изкуството на Мелпомена, като посетят открити репетиции и представления. Заедно с
малките театрали на Илко Иларионов и Ива Николова ще излязат на открита сцена и ще представят част от своите умения.
„Да не забравим и доброволците
от НУИ „Панайот Пипков”, които също ще се включат доброволно в музикалните прояви по
време на летния отдих”, завърши
Йонита Иванова.

• Щафетни игри с познавателно
ориентиране 10.00 ч., 19.8.2015 Градската градина - Плевен

8. Ваканция на тенискорта
Уроци на открито и тренировки за начинаещи деца и юноши
•
•
•

понеделник - вторник,
9.00 - 11.00 ч.,
Организатор: Тенис Клуб
„Плевен 90”
Първа група

•
•

От 6.7.2015 до 7.7.2015
Тенискортове - Кайлъка

Връчване на грамоти 11.00 ч., 7.7.2015,
Тенискортове - Кайлъка

От 5.8. до 27.8.2015,
понеделник – петък
10:00 – 12:00 ч.
Организатор: Арт център - Плевен
Място: Градската градина

Втора група
•
•

Заключителна изложба и раздаване на
дипломи на 27.08.2015 г. от 18.00 ч. в
Арт център - Плевен - Градската градина.

От 10.8.2015 до 11.8.2015
Тенискортове - Кайлъка

Връчване на грамоти: 11.00 ч., 11.8.2015,
Тенискортове - Кайлъка

9. Музикални вечери на
талантливите деца на Плевен

3. Фото разходка
Занимания по фотография под методическото ръководство на музейни специалисти

Музикални вечери с талантливи плевенски деца

•
•
•
•
•

•
•
•

•

От 7.7.2015 до 10.7.2015
вторник - петък
9.30 - 11.30 ч.
Организатор: РИМ - Плевен
Място: Двора на РИМ - Плевен

Изложба и раздаване на дипломи 17.08.2015 от 18.00 ч. в Двора на РИМ
- Плевен

4. Музейни пъзели

Втора трупа
•
•
•

От 13.7.2015 до 17.7.2015,
всяка делнична сутрин
Място и организатор: ДКТ „Иван
Радоев“ Плевен

Заниманията са за децата от 6 до 10 години. Редене на пъзели, тематично свързани с направления - археология, етнография, история, природа

Представление и грамоти, 18.00 ч.,
17.7.2015, Оркестрина - Градска градина

•
•
•
•

Курс за начинаещи по спортни танци и
латино за деца и юноши

От 4.8.2015 до 7.8.2015,
вторник - петък,
9.30 - 11.30 ч.
Организатор: РИМ - Плевен

Заключителна изложба и раздаване на

6. Спортни танци и латино
Първа група
•

От 10.7.2015 до 22.7.2015

Концерт и грамоти:
19.00ч., 19.8.2015, Пред Военен клуб Градска градина

7. Градски скаутски лагер
Плевенската скаутска организация организира градски скаутски лагер в Градската градина
•
•
•

От 3.8.2015 до 10.8.2015
10 .00 - 12.00 ч.
Място: Градската градина - Плевен

Заключителни мероприятия:
• Флашмоб „Бъди активен“ 10.00
ч., 12.8.2015, Градската градина - Плевен

На 1.7.2015, 8.7.2015, 15.7.2015,
22.7.2015 и 29.7.2015
Всяка сряда
От 19:00 ч.
Организатор: ЕТ „Иво Бетовски“

Концерт и грамоти, 19.00 ч. 29.7.2015,
5.8.2015, 12.8.2015, 19.8.2015, 26.8.2015,
Оркестрината в Градската градина - Плевен

10. „Неделно хоро“
Всяка неделя през месеците юли и август община Плевен организира „Неделно хоро“ с участието на фолклорни състави от Плевен от 19.00 ч.
•
•
•
•
•

Юли и август
19.00 ч.
Всяка неделя
Място: Централен градски площад
Организатор: Община Плевен
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Занимания по рисуване и керамика, народни и модерни танци,
лего, шах и спорт организират в Центъра за работа с деца
Летните ваканционни дни и
през тази година са изпълнени
с интересни занимания, организирани от Центъра за работа с деца със съдействието на
Община Плевен, каза за вестник „Плевен” Йорданка Крумова – директор на центъра.
Те привличат не само малчугани от града, но и тези, които гостуват през лятото. Всеки
ден традиционно в сградата в
Градската градина идват около 100-120 деца.
От 10.00 до 12.00 часа Центърът за работа с деца провежда занимания на открито. Това са различните форми, подготвени от колегите от Учени-

врати. Клубът по ориентиране също организира различни

ческата спортна школа – мини
баскетбол, футбол на малки

състезателни игри, занимания
водят и плевенските скаути.

В сградата интересни инициативи предлага кабинетът по
изобразително изкуство с ръководител Христо Атанасов.
Там децата се занимават с живопис и рисуване. Малките
творци имат възможност да
покажат своите умения и в залата по грънчарство и керамика. Вяра Савова, ръководител
на заниманията, както всяка
година напътства желаещите и
техните творби ще бъдат изложени в организирана от центъра изложба под мотото „Летен пленер”.
Огнян Летов се занимава
с децата, които искат да научат първите стъпки в народните хора и ръченицата. А онези,
които имат интерес да игра-

ят модерен балет, ще учат различни танци в залата на втория етаж. Там ги напътства
Венцислав Петков и вратите за желащите да играят модерен балет и хип-хоп ще бъдат отворени през цялото лято. Нина Спасова и Ваня Делийска ще се грижат за подбора на талантите. В актовата зала на втория етаж всеки, който има различни умения, може
да ги покаже и да ги усъвършенства при тях.
Традиционен е интересът
към заниманията в лего-залата, а през тази година отново
има занимания за всички любители на шахматната игра с
майстора на спорта Христинка Илиева.
Центърът за ученическо

техническо и научно творчество също предлага интересни
прояви, които са свързани с
трениране на въобръжението
на децата, наречено „Вълшебната ножичка” и забавна екология. Не на последно място
е интересната форма „Различните лица на математиката”,
където участниците навлизат
в забавната страна на математическите формули и уравнения.
Ще припомним, че през
юли и август в Ученическата
спортна школа ще има „Дни
на отворените врати”, в които
децата с изявени спортни наклонности или тези, които искат просто да спортуват, да го
правят под надзора на специалисти от школата.

В УСШ безплатни спортни
занимания за ученици
през цялото лято

Традиционно в Ученическата спортна школа (УСШ)
в Плевен през летните месеци
се организират „Дни на отворените врати”. Те започнаха
от 15 юни и ще продължат до
30 август. Всеки работен ден
децата от нашия град ще могат свободно и неорганизирано да се занимават с любимия си спорт, под контрола на
преподаватели от школата.
От юли до края на август
заниманията ще са само преди обяд - от 9.00 до 13.00 часа,
като за желаещите да спорту-
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ват и тренират любимия си
спорт ще има по един дежурен спортен специалист.
През летните месеци в залата на УСШ и на терените на комплекс „Замъка” в
комплекс „Сторгозия” ще се
провеждат занимания по лека атлетика и акробатика,
двустранни срещи по баскетбол, футбол, хандбал и волейбол. Срещите по футбол ще са
в залата на УСШ или на изнесени терени, съобщиха от
Ученическата спортна школа.
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Рестартираха строителството на
нова шивашка фабрика в Плевен
Павлин
Ангелов:

По света търговските марки търсят в своите партньори
бързина, качество, коректност, производителност и
себестойност - все неща, които „Пагани стил” предлага

Павлин Ангелов е завършил Техническия университет в София през 1990 година със специалност „Техника и технология на текстила и облеклото” с профил „Конфекция”. Започва работа в завод „Мизия”,
където е шест и половина години. От тях четири
е заемал позицията „Началник производство”. След
това три години и половина преминава на същата позиция в шивашкото предприятие „Мони МСД”. От
2000-та година прави със съпругата си семейна фирма „Пагани стил” за производство на мъжко облекло
– сака, панталони и костюми. От тогава фирмата се
конкурира на световния пазар с водещи в този сектор
международни компании и работи за едни от най-добрите от тях.
Поредна инвестиция в нашия
град, този път дело на плевенчанина Павлин Ангелов, събра колектива на фирмата му „Пагани стил”,
кмета на Община Плевен проф. др Димитър Стойков, заместника
му Дамянка Владимирова, секретаря на Община Плевен Бранимир
Мирчев, представители на фирмите-изпълнители на обекта и на банката-кредитор, които с аплодисменти посрещнаха новината за възобновяване на строителството на новата производствена сграда.
„Радостен съм, че за трети път
тази година инвеститор в Плевен
започва строителство на предприятие за производство. Още по-хубавото е, че за втори път е плевенски инвеститор. Това е доказателство, че икономиката ни се съживява и Плевен излиза от реанимацията и ще подлежи на активно лечение. Трудно е, но аз съм сигурен,
че фирмата „Пагани стил” ще се
наложи и ще бъде търсена на българския и на международния пазар.
Сигурен съм, че този път рестартът
ще е успешен и ще се реализират
предвидените планове. Радостен
съм и от това, че скоро в Плевен
ще стартира едно модерно предприятие, отговарящо на съвременните изисквания. През изминалите три години Община Плевен успя
да разкрие по различни оперативни
програми над 1 700 работни места.
Но повече ме радват инвестициите
в трайни работни места. Такива вече има в две големи предприятия и
се очертава до края на годината да
се разкрият в още две шивашки фабрики. Предстои скоро да приключат разговорите и да обявим още
един голям инвеститор, който има
намерение да разкрие работни места за още плевенчани. Надеждите
ни са до края на годината да приключат проекти, които да разкрият
2 000 работни места в Плевен. Това е работа за нас и за нашите деца. Амбицията ни е за следващия
програмен период - до 2020 година, да осигурим инвестиции за 400
милиона лева”, каза на церемонията кметът проф. Димитър Стойков.
Собственикът Павлин Ангелов
запозна присъстващите с плановете си за новата фабрика и за развитие на собствената си марка. Тя носи името „Пагани стил” и към мо-

мента се предлага в един магазин
в Плевен, като плановете са скоро да бъде открит и магазин в София. Така лека-полека името „Пагани стил” да бъде наложено у нас, а
по-късно и в чужбина.
От своето създаване и до сега,
фабриката на „Пагани стил” е в помещения под наем, които са пригодени за работа. Многократни са били исканията на собственика за подобрения в сградния фонд, които
да станат на база на наема, който се
плаща, но е получавал откази. Това
е наложило да се търси място, където да бъде изградена собствена база.
Амбицията на собственика на фирмата „Пагани стил” Павлин Ангелов да има своя съвременна, отговаряща на всички изисквания сграда, е отдавна. След като е намерил
подходящ терен е започнало и проектирането. То е дело на колектив с
ръководител арх. Здравко Здравков,
конструктор е инж. Милчо Илиев.
Грубият строеж и стротелният надзор също се изпълняват от плевен-

ски фирми. Строежът на новата фабрика започнал през 2008 година, но
след 10 месеца се наложило да бъде

замразен, тъй като международна
банка-кредитор на строителството
е отказала да отпусне необходимите
средства за продължаването му. А
причината била финансовата криза.
След отказа на банката да финансира започналия строеж, той се замразява само няколко месеца преди да
бъде окончателно завършен, научаваме от Павлин Ангелов.
От тогава собственикът търси
банка, която да рефинансира начинанието, тъй като то е от изключителна важност за фирмата.
Сега след рестарта, благодарение на кредит от друга банка, надеждите са до октомври тази година
фирмата да се премести от мястото,
където е под наем, в новата сграда.
За съжаление, част от построеното ще трябва да се санира, тъй като
6-годишното прекъсване е повлияло
негативно на някои от елементите.
А това ще оскъпи инвестицията.
След завършване на първия
етап на новото строителство, което
ще е за 6 милиона лева, броят на работните места ще се увеличи с близо 50%. В момента във фирмата работят 140 души, като те ще станат
около 210, уточнява Павлин Ангелов. През втория етап инвестицията ще нарасне на 7 милиона лева
и се предвижда увеличаване с още
1 000 квадратни метра на застроената площ. А разширението ще започне след като се увеличи производството на база на снижаване на
себестойността на произведената
продукция и увеличението на работната ръка, и от там – на капацитета на производството. Общата
стойност на цялата инвестиция ще
е близо 11 милиона лева, а разгърнатата застроена площ ще е 5 000
квадратни метра. След приключването на строителството на двата
корпуса ще бъдат осигурени около
400 работни места.
Строителството на сградата се
извършва само от плевенски фирми. Част от материалите също са
произвеждани от наши фирми. Новата производствена сграда ще бъде газоснабдена. Модерна шумопоглъщаща система ще осигурява

максимално добри условия на работещите.
Освен производствен корпус,
който е на един етаж, сградата ще и
има административно-битов на два
етажа. В него са предвидени съблекални, бани, санитарни възли, както и помещения за хранене на персонала. Производствената част пък
е проектирана така, че на входа й да
влиза суровината, която да преминава по своеобразна поточна линия
през работния процес и на изхода да е склада и мястото за товарене на готовата продукция, обяснява
ни собственикът. И допълва, че така ще се снижи себестойността на
продукцията като ще се елиминира факторът „куриер”. Днес „Пагани стил” работи за няколко известни марки във Франция и Германия,
а конкуренцията й е световна. Месечно произвежда между 4 - 5 хиляди бройки класически мъжки облекла. По думите на Павлин Ангелов, към момента фирмата стои добре на пазара и не е била засегната
от икономическата криза, разтърсила в последните няколко години
Европа. Производството е стабилно и има възможност да се разраства, тъй като по света търговските
марки търсят в своите партньори
бързина, качество, коректност, производителност и себестойност. Все
неща, които „Пагани стил” в момента предлага. А това предполага
и разширяване и развитие на производствените мощности в Плевен.
Кметът на Община Плевен
проф. д-р Димитър Стойков и собственикът на „Пагани стил” Павлин Ангелов се обединиха в думите си за просперитет и развитие. Ние сме общност от съмишленици и партньори в голямата ни
цел да превърнем Плевен с общи
усилия в модерен европейски град
с достоен образ и авторитет. Тези
факти ни дават основание да говорим за съживяване на плевенската
икономика и за възвръщане славата на града ни като важен икономически център на Северна България,
обобщиха единодушно участниците в събитието.

