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Плевен с реален потенциал
да стане притегателен
туристически център
Подкрепа от държавата за намиране на инвеститор за
изграждане на туристически комплекс в началото на парк
„Кайлъка” поиска кметът проф. д-р Димитър Стойков

Плевен беше вторият град в
страната, в който се проведе работна среща-дискусия на тема
„Бранд България”. Във форума,
организиран от Министерство на
туризма, се включи министър Николина Ангелкова. Инициативата
беше под патронажа на председателя на 43-ото Народно събрание
Цецка Цачева. Целта бе да се чуят
мненията на хората по места за потенциала в туризма.
Министър Ангелкова обясни, че
причините за домакинството на
града ни са потенциалът на региона и активната позиция на местната власт Плевен да се превърне
в притегателен туристически център.
„За да се превърнем в целогодишна туристическа дестинация,
трябва да се фокусираме върху историята и културата, а не само върху зимния и летния туризъм”, сподели министър Ангелкова. България се нарежда след Италия и Гърция по брой артефакти, открити на
наша територия. До момента има
повече от 40 000 такива и те трябва да привличат туристите целогодишно.
Тя подчерта, че министерството
за първи път приема програма за
реклама на Националния съвет по
Продължава на стр.3

Министър Николина Ангелкова заяви пълната си
подкрепа за реализиране на Стратегията
ПЪРВИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ
ПОД ПАТРОНАЖА НА
КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН
ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР СТОЙКОВ

04 - 06
СЕПТЕМВРИ
2015 г.
С ПОДКРЕПАТА
НА ПОСОЛСТВОТО НА СЪЕДИНЕНИТЕ
АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ В БЪЛГАРИЯ

„ПЛЕВЕН ПЕЕ И ТАНЦУВА”

Уважаеми плевенчани,
Със задоволство искам да
споделя впечатленията си, че
програмата на Община Плевен
„Ваканция в Плевен - лято
2015” вече повече от месец
се радва на голям интерес от
страна на жителите и гостите
на града. Тя предоставя многообразна палитра за изява и забавления на плевенските деца - рисуване и приложни изкуства, актьорско, танцово, фотографско майсторство, спортни занимания, музикални вечери...
Освен богатата програма
на „Ваканция в Плевен - лято
2015”, насочена към децата и
младите хора, неделните хора, стартираха и Дните на балканското кино. Фестивалът от
Югоизточна Европа ще представи девет филма от Турция,
Черна гора, Сърбия, Хърватия,
Босна и Херцеговина, Румъния,
Албания и България. Лентите
са участвали в престижния
фестивал SEE A PARIS, провеждащ се във френската столица.
Прожекциите са безплатни, ще
се състоят всеки петък и събота
през август, а последната седмица - и в неделя, от 21.00 часа
в Летния театър в Кайлъка.
В началото на септември ще
бъдем домакини на Първия
международен
фолклорен
фестивал „Плевен пее и танцува”. Музика, пъстроцветни носии и много настроение ще огласят новия площад.
Самодейни състави ще представят песни и танци от различни фолклорни области на
България. Ще гостуват певци
и танцьори от различни чужди
държави, които със своето изкуство ще ни направят съпричастни към тяхната култура.
Тази динамика от събития ни
дава увереност, че Плевен става все по-предпочитано място
за култура, спорт и развлечение, което ни радва и стимулира да подкрепяме повече подобни инициативи.
Проф. д-р Димитър Стойков дмн
Кмет на Община Плевен
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ПРИЕТ Е ПЛАН ЗА УСТОЙЧИВА ГРАДСКА
МОБИЛНОСТ НА ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА 2015-2025 г.
Община Плевен участва в изпълнението на Проект „BUMP – Планове за устойчива градска мобилност” на Сдружение Клуб „Устойчиво развитие на
гражданското общество” - София.
Инициативата е финансирана от Хоризонтална
програма „Интелигентна енергия - Европа” на Европейския съюз.
В рамките на проекта бяха обучени трима експерти от Община Плевен във връзка с разработването на планов документ съгласно изискванията
на Ръководство „Развитие и прилагане на устойчиви планове за градска мобилност” и съобразно Плана за действие по градска мобилност и Концепцията за планове за устойчива градска мобилност „Заедно към конкурентоспособна градска мобилност с
ефективно използване на ресурсите” на Европейската комисия.
В резултат на това Община Плевен изготви проект на План за устойчива градска мобилност на
Плевен (ПУГМ) за периода 2015-2025 г.
Целта на ПУГМ е:
Транспортната система на
Плевен да се развие като устойчива във времето, интегрирана,
основана на модерни технологии, конкурентоспособна, ефективна, лесна за ползване и осигуряваща придвижване без граници.
В ПУГМ бяха идентифицирани над двадесет съществени проблема, от които найзначимите пред градската мобилност са:
■ трудно се поддържа транспортната инфраструктура в добро техническо и експлоатационно състояние, адекватно на
обществените потребности, а в
отделни участъци е или неподходящо изградена, или недостатъчна, за да се развие успешно велотранспортът и осигури
безпрепятственото придвижване пеша.
■ трафикът нараства, при
това той има смесен характер
(пътнически и товарен) със силна концентрация в централните
зони на града, а обходни маршрути за транзитния не са изградени, което увеличава задръстванията и закъсненията, вкл.
се появяват места с недостатъчна пропускателна способност
от логистичната верига, а между
основните ползватели на пътната мрежа липсват комуникации
и координация, както и единство на технологичните процеси или коопериране на експлоатационната дейност.
■ моторните превозни средства, включително преобладаващ процент от масовия градски
транспорт, освен че в голямата
си част са физически остарели и
амортизирани, използват вискоразходно конвенционално гори-

во и отделят замърсяващи емисии на CO2 и други вредни вещества.
■ основните параметри на
околната среда се влошават поради повишаване на вредните
емисии, праховото и шумовото
замърсяване.
■ културата на поведение
при пешеходци и водачи на превозни средства е на ниско ниво,
поради което правилата за движение се нарушават твърде често, предизвикват злополучни инциденти с последствия,
имащи различна степен на тежест с негативни проекции в
целия социално-икономически
спектър.
Бе очертан и главният проблем:
Основните ограничения за
постигане на устойчива градска
мобилност произтичат от липсата на интегритет на транспортната мрежа и услуги, интерпретирани като съвкупност от необходимите по обем и качество информираност, взаимодействие,
свързаност, директно придвижване, бързина, сигурност, комфорт, малки капиталовложения,
ниска себестойност и екологична защита.
За преодоляване на проблемите бяха формулирани:
Визия: Развитие на балансирана, екологосъобразна, енергийно ефективна и икономически жизнеспособна транспортна
система, основана на модерни
технологии, доминирана от масовия градски обществен транспорт, велотранспорта и придвижването пеша, в интерес на
местната общност и като основа за стимулиране на вътрешния
интегритет и устойчивото развитие на региона.

Стратегическа цел: Постигане на висока степен на мобилност в градските зони и прилежащите територии на Плевен
при условията на икономически изгодно придвижване и гарантирано опазване на околната
среда с осигурени: максимална
достъпност, сигурност, безопасност, екологично чист, разнообразен и удобен транспорт.
Приоритети и свързани с тях
мерки и дейности:
Приоритет 1.
Повишаване на функционалните възможности на
общинската транспортна
система.
Мярка 1.1.
Подобряване на техническото състояние и експлоатационните качества на транспортната
инфраструктура.
Дейност 1.1.1 Ремонт на линейни обекти – 147 км общинска пътна мрежа:
● PVN3149- /ІІ-35/ гр.Плевенм . Ка й л ъ ка - / P V N 11 5 0 / ( о т
гр.Плевен-м.Кайлъка-до пътя
с.Тученица-с.Радишево).
●PVN1150- /ІІ-35, гр.Плевен-

рън-с.Борислав/LOV1065/(от
гр.Плевен до с.Пелишат).
● PVN1042- /PVN1041/ с.
Рибен - с.Божурица- граница на
общини (Долна МитрополияПлевен)-с.Опанец/ІІІ-3004/ (от
разклона за Стария Опанец до
Екарисажа).
● PVN1151- /ІІ-35/ гр.Плевенс.Ясен/ІІІ-3005/ (от гр.Плевен
до с.Ясен).
● PVN2141- /ІІІ-3005/с.Търнене-гр.Плевен/ PVN1151/(от
гр. Плевен до с.Търнене).
● PVN2142- PVN2141,(с.
Търнене-гр.Плевен)-с.Къртожабене/
(от пътя гр.Плевен-с.Търнене до с.Къртожабене).
● LOV1054 - /LOV1052,
с. Славяни - гр.Ловеч/с.Баховица - граница на общини
(Ловеч-Плевен)-с.Николаево-с.Ралево-/ІІ-35/(от пътя за
гр.Ловеч - с.Ралево-с.Ласкар-до
с.Николаево).
● PVN1144 - /ІІ-34, п.к. Гривица-с.Коиловци/-с.Върбица-с.
Буковлък/ІІІ-3004/ (от пътя за
гр. Никопол - с.Върбица - до с.
Буковлък).
● PVN1147 - /PVN1151/
гр.Плевен-с.Къшин-с.Бресто-
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Ловеч/-Бохот-Тученица-Радишево/PVN1146/(от пътя за
гр.Ловеч-с.Бохот-с.Тученица-с.
Радишево-до гр.Плевен)
● PVN1146- /ІІ-35/ гр.Плевенс.Пелишат-граница на общини
(Плевен-Пордим)-с.Вълчит-

вец/ІІІ-3502/(от
гр.Плевен-с.
Къшин-до с.Брестовец).
Дейност 1.1.2 - Ремонт на отсечка с дължина 1 150 м и 550 м
пътно отклонение към крепост
„Сторгозия” на път IV клас PVN
3149
гр.Плевен-с.Тученица

през ЗМ „Кайлъка”.
Дейност 1.1.3 - Ремонт на линейни обекти – улична мрежа,
по която се движи МГОТ:
◘ Булевард „Русе”– отсечката от ул. „Неофит Рилски” до
бул. „Христо Ботев”.
◘ Улица „Сан Стефано” – отсечката от ул.„Стоян Заимов” до
бул. „Христо Ботев”.
◘ Улица „Г. М. Димитров”отсечката от ул. „Найден Геров”
до разклона за жк „Сторгозия”.
◘ Улица „Данаил Попов” тротоари от ул. „Димитър Константинов” до предгарова градинка.
◘ Булевард „Георги Кочев”отсечката от пътен надлез над
ж.п.линия София-Варна до
кръстовището с ул. „Гренадерска”.
Дейност 1.1.4 Разширяване
на пътните платна на критични
кръстовища:
■ Кръстовище на бул. „Русе”
с ул. „Иван Вазов” и ул. „Неофит Рилски”.
■ Кръгово кръстовище при
входно-изходен път Плевен-с.
Ясен.
Дейност 1.1.5 - Ремонт на
пътни съоръжения – надлези:
□ Пътен надлез - на бул. „Георги Кочев” над жп линия София-Варна.
□ Пътен надлез за жк „Сторгозия” - над ул. „Сторгозия”.
□ Пътен надлез по общински
път гр.Плевен-с.Опанец, над
Международен път Е-83 (гр.Бяла-гр.Плевен-гр.Ботевград) км
91+533.
Дейност 1.1.6 - Ремонт на
пътно съоръжение – мост на
р.Тученица на ул. „Стоян Заимов”.
Дейност 1.1.7 - Изграждане
на светофарни уредби на още 5
кръстовища:
◙ На кръстовище на бул.
„Христо Ботев” с ул. „Трети
март” и ул. „Шипка”.
◙ На Кръгово кръстовище
при входно-изходен път Плевенс.Ясен.
◙ На кръстовище на бул.
„Христо Ботев” с ул.„Чаталджа”.
◙ На кръстовище на бул. „Европа” с ул. „Климент Охридски”.
◙ На кръстовище на ул.
„Гренадерска” с ул. „П. Р. Славейков”.
Дейност 1.1.8 - Ремонт на
Автогарата – обновяване на
сградата и благоустрояване на
дворно пространство.
Дейност 1.1.9 - Реконструкция на 3 от 13 критични кръстовища в кръгови.
Мярка 1.2.
Изграждане на енергоефективно улично осветление с интелигентна система за управление.
Продължава на стр.9
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Плевен с реален потенциал да стане...
Продължение от стр.1
туризъм. В тази връзка са начертани културно-исторически маршрути, като Плевен е част от „Богатствата на Северозапада”. Идеята е
държавата да подпомогне местните власти и бизнеса. В Националната програма са предвидени още
работа върху дигиталната реклама и маркетинг и организиране на
срещи с блогъри от цял свят, а Министерство на туризма има програма за подпомагане на големи
проекти в общините, свързана с
намирането на инвеститори, обясни още министърът.
По време на срещата кметът на
Община Плевен проф. д-р Димитър Стойков представи Стратегия
за сектора до 2020 г. „Устойчивият
туризъм – алгоритъм за растежа”.
В нея се акцентира върху утвърждаването на града ни като център
на културно-исторически, здравен
и винен туризъм. Проф. д-р Стой-

ветствие със Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион. Тя е обвързана със защитата на
околната среда, свързаност, благоденствие и укрепване на база координация на политики. Желанието за динамизиране на действията в тази посока е част от Инициативата на Еврокомисията „Дестинация Европа 2020”, като възможност за широко отваряне на Плевен - както към себе си, така и към
външния свят в интерес на просперитета на региона, синхронизирана е и с концепцията за туристическо райониране на Министерството на туризма.
„На първо място в стратегията
ни е развитието на културно-историческия туризъм. На територията
на Плевен се намират 9 музея, 116
археологически паметници, над
200 паметници от времето на Освободителната война 1877-1878 г.,
както и 12 военни паметника. Не-

път на император Траян от Карпатите, през днешна Румъния и България до Константинопол и пътят
на румънските воини през Освободителната война 1877-1878 г. от
Каракал, през Корабия до Пордим
и Плевен. Сред туристическите атракции са Регионалният исторически музей, Скобелевият парк-музей с Панорама „Плевенска епопея 1877 г.”, Късноантичната крепост „Сторгозия”, Мавзолеят-костница „Свети Георги Победоносец” и Къщата-музей „Цар Освободител Александър II”.
На второ място Плевен има потенциал за развитие на алтернативен туризъм като вело-, екои приключенски. Защитените
ни територии са 19 с обща площ
17 425 дка, от които 4 са по „Натура 2000”. Те предлагат голямо
биоразнообразие, защото са местообитание на различни видове
растителност и на различни ви-

ят на виното.
На последно място, но не по значение, ще завърша с презентиране възможностите за реализиране на специфичен туризъм, с коя-

зен притегателен център за пациенти - и от други райони на страната, и от чужбина. Въпросът е само да се намери механизъм - пазарен или публично-частен, кой-

ков изтъкна нуждата от комплексно фокусиране върху изграждането на разпознаваем и популярен
имидж на нашата община.
Стратегията е в тематично съот-

движимите културни ценности са
145, от които 15 са с национално
значение. Географски разполагаме с две естествени туристически
дестинации, каквито са римският

дове влечуги, птици и бозайници. Велоалейната мрежа в момента се доизгражда. Състои се от 9
маршрута с обща дължина 11 409
м за свързване на централните зони с кварталите и парк „Кайлъка”.
Чрез използването на природния
потенциал за развитие на тези видове туризъм, в съчетание с приоритeтно разширение на велоалейната мрежа, постигаме комплексна цел. От една страна - да утвърдим Плевен като студентски център с активна общност от млади
хора, които най-масово практикуват еко- и приключенския туризъм, а от друга - популяризираме
природните дадености чрез приятното, екологично и здравословно изживяване от практикуването на този тип туризъм. Чрез развитието на велоалейната мрежа
възпитаваме природосъобразен
и здравословен начин на живот,
прилагайки утвърдена европейска практика за цялостно отношение към заобикалящата ни среда.
На трето място градът ни има потенциал за развитие на винен туризъм, което е специфичен продукт с висока добавена стойност.
Плевен е един от основните центрове на винарската индустрия в
България като още през 1890 г. е
открито първото в страната професионално училище по лозарство и винарство, а през 1902 г. - и
Институт по виното. Община Плевен разполага и с уникална туристическа атракция, каквато е Музе-

то съм свързан и професионално.
Смея да твърдя, че потенциалът,
който Плевен притежава за задълбочено и интегрирано развитие на
здравен туризъм, е значителен. На
територията на общината се намират 45 медицински и диагностично-консултативни центрове и лаборатории, 7 лечебни заведения
за болнична помощ, от които УМБАЛ „Д-р Георги Странски” с регионално значение за цяла Северна България, както и 4 здравни заведения. От тук и възможността за
предоставяне на качествен медицински продукт на изключително конкурентна цена. В този смисъл фокусираното брандиране на
дестинацията е топ приоритет. Само към момента в МУ – Плевен се
обучават 505 чуждестранни студенти от 36 държави, от които 454
в специалност „Медицина”. За
учебната 2014/2015 г. са записани
132 чуждестранни студенти от 21
държави. Ние разполагаме не само с висококвалифицирани кадри,
но и със световно признат университет, който ги подготвя. Клиничната база за обучение на студенти,
докторанти и лекари-специализанти е най-модерно оборудвана
университетска болница „Д-р Георги Странски”, в чийто онкологичен център е инсталирана роботизирана система. Да не забравяме
и частните лечебни заведения, които със своето модерно оборудване, квалифициран персонал и отлични битови условия са серио-

то да канализира потока от потребители на този тип услуги. За мен
като кмет нашият общ успех в областта на туризма се крие в конкурентните ни предимства. Там е нашият потенциал за развитие. Там,
вярвам, ще намерим нашия общ
успех!”, подчерта в презентацията
си проф. Димитър Стойков.
Той поиска подкрепа от държавата за намиране на инвеститор за
построяване на туристически комплекс в началото на парк „Кайлъка”, в който да има хотел, тенис
кортове, басейни, както и за доизграждане на многофункционалната зала - база за конгресен, панаирен и културен туризъм.
Срещата, в която участваха още
областният управител Ралица Добрева и председателят на Общинския съвет в Плевен – Дарин Ангелов, завърши с дискусия и въпроси. Кметове и кметски наместници се интересуваха от възможностите да се финансира поддръжката и развитието на туристическите атракции в малките населени места. Представители на
културни институти се обединиха
около идеята за изработка на цялостен туристически продукт за
Плевен, който да стане привлекателен за посетителите на града ни.
Министър Ангелкова лично се ангажира с активна подкрепа на оглавяваното от нея министерство
за всички начинания на Община
Плевен, насочени към развитието
на туризма.

Община Плевен ОБЯВЯВА

Община Плевен обявява открит конкурс с предварително представяне на предложенията на участниците в администрацията на Община Плевен за „Добив на дървесина до
временен склад от общински горски територии” по реда на Наредба за условията и реда
за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска
собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.
1. Адрес на Възложителя: Община Плевен, гр. Плевен, пл. „Възраждане” №2, тел: 064 80 20 36,
факс 064 84 42 30, e-mail: mayor@pleven.bg, лица за контакт: Георги Георгиев, Мая Димова - сектор
„Земеделие и гори” на Община Плевен.
2. Вид на процедурата: открит конкурс за „Добив на дървесина до временен склад от общински
горски територии”.
3. Предмет на процедурата: „Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии” за обект №17/2015: имот с номер 069028, землище с. Ласкар, отдел 232, подотдел „щ” по ЛУП от
2005 г., дърва за огрев /акация/ с общо прогнозно количество 134 пл.куб.м.
4. Обща прогнозна стойност на обекта по т. 3: 2680,00 лв. без ДДС /две хиляди шестстотин и
осемдесет лева без ДДС/ при единична цена за добив – 20,00 лв. /двадесет лева/ за 1 плътен куб.м.
5. Гаранция за участие: 134,00 лв. /сто тридесет и четири лева/, представляваща 5 /пет/ % от
стойността на обекта.
6. Срок за изпълнение на договора: най-късно до 30.11.2015 г.
7. Условия за допускане на кандидатите до участие в открития конкурс: изпълнителят трябва да
е вписан в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 и чл. 241 от ЗГ, да няма задължения към Община
Плевен, да няма прекратени договори с Община Плевен за добив и/или продажба на дървесина,
както и съставени актове по ЗГ от Община Плевен за последните три години, считано от датата на
разглеждане на офертата.
Участниците трябва да представят офертите си в съответствие с изискванията, посочени в чл. 18 и
чл. 19 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии
– държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.
Офертите трябва да съдържат всички изискуеми документи съгласно утвърдената документация за
провеждане на конкурса.
8. Размер на гаранцията за изпълнение: 5 /пет/ % от достигнатата стойност на обекта.
9. Критерий за класиране на офертите: най-ниска предложена цена.
10. Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документация за участие: Център
за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл. „Възраждане” №4, до зала
„Катя Попова”. Цената на документацията за участие в процедурата за обекта е 50,00 лв. /петдесет
лева/ без ДДС и се внася с ПКО в касата на Центъра. Платената цена за документация не подлежи
на връщане. Срещу представена вносна бележка за платена документация, същата се получава от
08:30 часа до 16:00 часа от 30.07.2015 г. до 12.08.2015 г. /при повторен конкурс - до 16:00 часа на
17.08.2015 г./ от Център за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл. „Възраждане” №4.
11. Оглед на обекта: Участниците в конкурса могат да направят оглед на насаждението, включено
в обекта, в работен ден от 30.07.2015 г. до 12.08.2015 г. /при повторен конкурс - до 17.08.2015 г./ от
08:30 часа до 16:00 часа, след представяне на документ за закупени документи за участие в конкурса,
в присъствието на представител от Община Плевен и след писмено заявление за това, като разходите за огледа на обекта са за сметка на кандидата.
12. Място и срок за подаване на офертите: Център за административно обслужване на граждани
при Община Плевен, пл. „Възраждане”№4, в срок от 08:30 часа до 16:00 часа от 30.07.2015 г. до
12.08.2015 г. /при повторен конкурс – до 16:00 часа на 17.08.2015 г./.
13. Място, дата и час на провеждане на открития конкурс: на 14.08.2015 г. от 10:00 часа в Заседателна зала, 3 етаж, в сградата на Община Плевен. При липса на кандидати или при необявен спечелил участник, повторен конкурс да се проведе на 18.08.2015 г. по същото време и на същото място.

ОБЩИНА

Бр. 7 (19),
10 август 2015 г.

4

Плевен също издигна глас
срещу насилието над жени
Преодоляването на проблема е важна част от Стратегията за развитие на социалните услуги на Общината

Кръгла маса на тема „Ние даваме своя глас срещу насилието” се проведе през юли в Плевен. Патрон на проявата беше
кметът на Общината проф. д-р
Димитър Стойков, а във форума
участва председателят на 43-ото
Народно събрание Цецка Цачева. Сред официалните лица
бяха народният представител
Владислав Николов, председателят на Сдружение „Център
Отворена врата” Златка Мачева,
директори на институции, представители на учебни заведения
и др. Срещата започна с обръщение от името на евродепутата
Мария Габриел, която е член на
Европейския парламент от групата на Европейската народна
партия. Декларацията бе подкрепена от участниците в края
на форума. Тя е за обявяване на
2016 година за Европейска година за борба с насилието срещу жени. В документа се казва:
„Ние, участниците в Кръглата
маса на тема: Ние даваме своя
глас срещу насилието”, декларираме своята подкрепа за инициативата на Мария Габриел и
нейни колеги от Европейския
парламент за обявяване на 2016
г. за Европейска година за борба
с насилието срещу жени. Писмената декларация на групата
евродепутати беше гласувана с
голямо мнозинство от Европейския парламент и се превърна в
първата декларация от 2013 година, която преминава прага за
приемане. Това е силен сигнал
за ангажимента на Европарламента в борбата с насилието срещу жените и необходимостта от
по-ефективни мерки срещу това
престъпление. Присъединяваме се безрезервно към призива
на участниците в кръглата маса
„Европейска година за борба с
насилието срещу жените: Време
за действие” в Пловдив за учредяване на Европейска година за
борба срещу насилието срещу
жените, което не познава граници. Ангажираме се да привличаме вниманието на институциите
и българските граждани върху
сериозността на проблема, да
участваме активно в диалога за
извеждане на преден план на
съвместни действия, които да
доведат до намирането на общо
адекватно решение, да разменяме мнения и дадем своя принос
в борбата с насилието срещу
жените”, е написано в декларацията, приета на срещата. В нея
се казва още, че насилието над
жени е основна пречка пред равенството между половете и е
едно от най-широко разпространените нарушения на правата
на човека, което не познава географски, финансови, културни
или социални бариери.
Срещата бе открита и водена
от проф. д-р Димитър Стойков.
В словото си към гостите на форума кметът акцентира на това,
че преодоляването на проблема

с насилието над жени и деца е
важна част от Стратегията за
развитие на социалните услуги

на Община Плевен 2011 – 2015
година. „Всеки, който веднъж е
избрал насилието за свой метод,
неумолимо е задължен да избере и лъжата за свой принцип.
Удовлетворен съм от това, че

Плевен стана център за разиск- ти, а не груба физическа сила със съвременните европейски
ването на един толкова значим над жени и деца. Отрицателното практики. Подкрепата за развисоциален проблем. Да се борим отношение и последователните тие, солидарността, съзиданието и обичта са от изключителна
важност за хората, претърпели
насилие. Преодоляването на насилието над жени и деца е важна
част от Стратегията за развитие
на социалните услуги в Община
Плевен. Към Общината функционира Център за социална
рехабилитация и интеграция
за жени и деца, преживели насилие и/или жертва на трафик,
който стопанисваме съвместно
със Сдружение „Център Отворена врата”. Верни на принципите за внимание към човека в
Общината работи и Кризисен
център за жени и деца, претърпели домашно насилие и/или
жертви на трафик. Основната
ни цел е да предложим компетентна и професионална помощ
на децата и лицата, жертви на
насилие и трафик, като им осигурим безопасна и защитена
среда за възстановяване, близка
до семейната, и комплекс от социални, психологически, медицински, юридически и фамилни
с насилието трябва, но според стъпки на държавата и местна- консултации. Тази помощ също
мен трябва да направим наси- та власт както и гражданската се предоставя и от Сдружение
лието морално недопустимо. Да ангажираност към подобри про- „Център Отворена врата”, които
отнемем правото на всеки, който блеми са съизмерими със зре- в мое лице имат не само инстиима 20 килограма повече муску- лостта на обществото и визия- туционална, но и чисто човешка
ли, да използва други аргумен- та му за създаването на унисон и морална подкрепа. Удовлетворен съм, че на този форум ще се
обсъди и необходимостта от ратифициране на Конвенцията на
Съвета на Европа за превенция
и борба с насилието над жени и
домашното насилие, както и декларацията в подкрепа на идеята
на евродепутата Мария Габриел
и нейни колеги в Европейския
парламент за обявяване на 2016
година за Европейска година за
борба с насилието срещу жени.
Това са важни елементи за съснеудобството, което изпитва тавянето на съвременно ниво на
една майка, една съпруга, пред развитие на социалната сфера и
децата си, пред роднините и съ- насърчаването на усилията на
седите, в немалко от случаите максимален кръг институции
я кара да остане сама с болката за превенция на факторите на
си без да сподели за подобни насилието”, каза в словото си
прояви за насилие. Затова тук е проф. д-р Димитър Стойков. Той
изключително важна ролята на допълни, че насилието, особено
неправителствените организа- върху децата, оставя отпечатък
ции, заедно с местните и дър- в по-нататъшното им поведение
жавни институции, които заед- като възрастни.
но да бъдат като щит за бъдещи
Над 170 бяха участниците в
подобни явления и най-вече кръглата маса, някои от които
като утеха за жените, които са изразиха своето мнение по проимали нещастието да преживе- блема. Повечето от присъстваят подобно нещо. Приветствам щите дадоха гласа си за обявяи включването във форума под- ване на 2016 година за Година
крепата на декларацията на ев- срещу насилието над жени и
родепутата Мария Габриел, за обединяването на силите и воче няма търпимост и търсим да стане нейната, и на колегите лята за неговото елиминиране.
възможните начини и средства й, инициатива – реалност. ТрябСпециална презентация по
за решаване на проблема. И ва и да кажем, че както нашата темата с домашното насилие
нека си кажем открито – от една държава, така и европейските направи Златка Мачева, която
страна той се дължи до голяма институции, отделят не малко връчи на Цецка Цачева папка с
степен на следване на един кон- средства за тази все още не- обобщени резултати и данни за
кретен модел на поведение, кой- равна борба. 16 милиарда евро потърсилите помощ във всичто децата унаследяват от своите е похарчил Европейският съюз ки центрове в страната жени и
родители-насилници. От друга за изграждане на кризисни цен- деца и предложения за промяна
жените, претърпели насилие, не трове, за специалисти, които да в Закона за защита от домашно
споделят онова, което се случва оказват помощ на пострадали, и насилие, Наказателния кодекс и
в дома им. Унижението, страха, за водене на съдебни дела.”
други нормативни актове.

Цецка Цачева, председател на 43-ото Народно събрание:

Всички заедно да бъдем като щит
срещу бъдещи подобни явления
„Стряскаща е обобщената
статистика на резултатите от
най-мащабното до този момент
общоевропейско
проучване
на Агенцията на Европейския
съюз за основните права. И това
е доста мека дума за констатираното насилие върху жени.
Според цифрите около 13 милиона жени, или 7% от дамите
на възраст между 18 и 84 години в Европейския съюз, са били
жертва на физическо насилие.
3,4 млн. или 2% от жените в същата възрастова група, са били
жертва на сексуално насилие
през дванадесетте месеца, през
които е правено изследването.
Проблемът с физическото, психическото и сексуалното насилие стои с пълна сила и в България. Въпреки членството ни
в Европейския съюз и Съвета
на Европа, въпреки Пекинската
декларация и вниманието, което ЮНЕСКО и ООН обръщат
на темата. Няма да скрия, че в
различни форуми до сега, във
или извън дневния ред, е присъствала и тази тема. Че дискутираме отново по нея означава,
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Р Е Ш Е Н И Е № 1524 / 30.07.2015 г., гр. Плевен
представляващо търговеца при провеждането на процедурата, или документ за самоличност и нотариално заверено
ОТНОСНО: Допълнение на Решение № 1521 / 25.06.2015 пълномощно на упълномощено от него лице;
г. на Общински съвет – Плевен
4. декларация за липса на данъчни задължения, както и за
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона задължения към Държавен фонд „Земеделие“, към държавза местното самоуправление и местната администрация
ния и общинския поземлен фонд и за земите по чл. 37в, ал.
3, т. 2 ЗСПЗЗ по образец, одобрен от министъра на земеделиОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
ето и храните.
Р Е Ш И:
§4. В Глава трета “УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ
Допълва т.V на Решение № 1521/25.06.2015 г. на Общински съвет – Плевен със следното съдържание: “Определя пър- НА ПАСИЩА И МЕРИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО И ОБЩО
ПОЛЗВАНЕ
НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ИЛИ ЛИЦА, ПОвоначална тръжна цена за провеждане на търг за отдаване под
наем или аренда на пасища, мери и ливади от общински по- ЕЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ГИ ПОДДЪРЖАТ В ДОБРО ЗЕМЕземлен фонд в размер на средно годишно рентно плащане по ДЕЛСКО И ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ”, в разпоредбата на
землища, съгласно Приложение № 1, неразделна част към Ре- чл. 12 (2) „Участниците в търговете за индивидуално ползване
на мери и пасища, могат да бъдат земеделски стопани, отглежшение № 1521/ 25.06.2015 г.”.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, дащи пасищни животни в съответното населено място и/или в
ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА по предложение от съседни землища на територията на общината, които:....” точки
проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с 1, 2 и 3 се премахват и същата се изменя и придобива следвх.№ ОбС-2313-1/03.07.2015 г. и становище на ПК по “ИПФБ” ния вид:
„(2) Министерството на земеделието и храните предоставя
от 27.07.2015 г. и на ПК по “ЕУТ” от 28.08.2015 г., на заседание
на Общински съвет – Плевен, проведено на 30.07.2015 г., Про- служебно на съответната община извлечение от Интегрираната
токол № 61, точка 2 от дневния ред, и е подпечатано с офици- информационна система на БАБХ за животновъдните обекти
на територията на общината.“
алния печат на Общински съвет – Плевен.
§5. В Глава трета “УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАПредседател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов ВЯНЕ НА ПАСИЩА И МЕРИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО И
ОБЩО ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ИЛИ
Р Е Ш Е Н И Е № 1525 / 30.07.2015 г., гр. Плевен
ЛИЦА, ПОЕЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ГИ ПОДДЪРЖАТ В ДООТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение в На- БРО ЗЕМЕДЕЛСКО И ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ”, в разредба № 9 за ползване на пасища и мери – публична общинска поредбата на чл. 12 (3) „На основание чл. 37м, ал.1от ЗСПЗЗ,
собственост и предоставянето им за индивидуално и общо мери и пасища, останали свободни след провеждането на търползване на земеделски стопани за отглеждане на животни говете между участниците по чл. 10, ал. 2 се предлагат чрез
или на лица, поели задължение да ги поддържат в добро зе- публично оповестен търг под наем или аренда на лица, помеделско и екологично състояние
ели задължение да ти подържат в добро земеделско и еколоНа основание чл.79 от Административно – процесуалния ко- гично състояние.” се изменя и придобива следната редакция:
„(3) Разпределението на пасищата, мерите и ливадите от
декс, чл.8, чл. 11, ал.3 и чл. 26 от Закона за нормативните актове,
при спазване изискванията на чл. 28 от Закона за нормативните общинския поземлен фонд се извършва от комисия, назнаактове, и чл. 75, 76, 77 и 79 от Административно-процесуалния чена от кмета на общината, в състав от трима до петима рекодекс, чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.13 и т. 23 от Закона довни членове, един от които – правоспособен юрист, и двама
резервни членове. Член на комисията не може да бъде лице,
за местното самоуправление и местната администрация
което е свързано лице по смисъла на Търговския закон с
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
участник в процедурата или с членове на неговите управиР Е Ш И:
телни или контролни органи, за което се представя деклара1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба ция на председателя на комисията. Решенията на комисията
№9 за ползване на пасища и мери –публична общинска соб- се вземат с мнозинство от броя на членовете й.”
ственост и предоставянето им за индивидуално и общо полз§6 В Глава трета “УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ
ване на земеделски стопани за отглеждане на животни или НА ПАСИЩА И МЕРИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО И ОБЩО
на лица, поели задължение да ги поддържат в добро земедел- ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ИЛИ ЛИЦА,
ско и екологично състояние в Община Плевен, както следва: ПОЕЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ГИ ПОДДЪРЖАТ В ДОБРО ЗЕ§1. В Глава трета “УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТА- МЕДЕЛСКО И ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ”, в разпоредВЯНЕ НА ПАСИЩА И МЕРИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО И бата на чл. 12 (4) „Началната тръжна цена за ползване на мери
ОБЩО ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ИЛИ и пасища за срок до 5 години се определя съгласно действаща
ЛИЦА, ПОЕЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ГИ ПОДДЪРЖАТ В ДО- към датата на провеждане на търга Заповед на Министъра на
БРО ЗЕМЕДЕЛСКО И ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ”, в раз- Земеделието и храните. Размерът на депозита за участие в съпоредбата на чл. 10, ал. 1 изр. първо «На основание чл. 37о и ответния търг е 10% от определената начална цена с решение
чл.37п от Закона за собствеността и ползуването на земедел- на Общински съвет умножена по площта на имота.” се прави
ските земи, Общинският съвет ежегодно приема решение с следното изменение:
мнозинство повече от половината от общия брой съветници
„(4) Комисията по ал. 3 определя необходимата за всеки
за предоставяне и актуализиране на ползуването на мерите и кандидат площ съобразно реда и условията на чл. 37и, ал. 4
пасищата, което съдържа:” се изменя и придобива следната ЗСПЗЗ.”
редакция:
§7. В Глава трета “УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ
„(1) На основание чл. 37о и чл.37и от Закона за собстве- НА ПАСИЩА И МЕРИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО И ОБЩО
ността и ползването на земеделските земи, Общинският съ- ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ИЛИ ЛИЦА,
вет определя с решение пасищата, мерите и ливадите от об- ПОЕЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ГИ ПОДДЪРЖАТ В ДОБРО ЗЕщинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване. МЕДЕЛСКО И ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ”, в разпоредРешението на общинския съвет, както и списъците с имо- бата на чл. 12 (5) „Наемната цена за индивидуално ползване
тите, подробно описани по землища, номера, начин на трайно на мерите и пасищата от ОПФ не може да бъде по-ниска от
ползване, категории и средните годишни рентни плащания за началната тръжна цена за отдаване под наем или аренда на
землището или за общината, се обявяват в общините и кмет- мерите и пасищата от ДПФ.” се изменя и придобива следната
ствата и се публикуват на интернет страницата на общината редакция:
в срок до 1 март. Решението на общинския съвет съдържа:
„(5) Пасищата, мерите и ливадите се разпределят на пра1. годишен план за паша;
воимащите лица, които имат регистрирани животновъдни
2. съгласие за предоставяне на мери, пасища и ливади за обекти в съответното землище, съобразно определяне на плообщо и за индивидуално ползване;
щта за ползване.
3. задълженията на Общината и на ползвателите за поддърНормата на площите, които ще се разпределят съобразно
жането на мерите и пасищата.”
броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански жи§2. В Глава трета “УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТА- вотни, е следната:
ВЯНЕ НА ПАСИЩА И МЕРИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО И
- не повече от 10 дка за една животинска единица – в имоти
ОБЩО ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ИЛИ от първа до седма категория или
ЛИЦА, ПОЕЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ГИ ПОДДЪРЖАТ В ДО- до 20 дка за една животинска единица – в имоти от осма
БРО ЗЕМЕДЕЛСКО И ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ”, в раз- до десета категория.
поредбата на чл. 11. (1) изр. първо „Мерите и пасищата – пубПри разпределение на необходимата за всеки кандидат площ
лична общинска собственост, могат да се отдават под наем съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостоили под аренда само на земеделски стопани, отглеждащи па- пански животни, следва комисията по ал. 3 да приспадне присищни животни, или на лица, които са поели задължение да тежаваните или ползвани на правно основание от заявителя паги поддържат в добро земеделско и екологично състояние за сища, мери и ливади.
срок 5 години. По искане на арендатора или наемателя дого§8. В Глава трета “УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАворът може да се сключи и за по-кратък срок.”, придобива ВЯНЕ НА ПАСИЩА И МЕРИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО И
следния вид:
ОБЩО ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ИЛИ
„(1) Мерите, пасищата и ливадите – общинска собственост, ЛИЦА, ПОЕЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ГИ ПОДДЪРЖАТ В ДОмогат да се отдават под наем или под аренда по реда на чл. 24а, БРО ЗЕМЕДЕЛСКО И ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ”, в разал. 2 от ЗСПЗЗ на собственици или ползватели на животновъдни поредбата на чл. 12 се добавят нови алинеи както следва:
обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в
„(6) За разпределените имоти комисията съставя протокол
Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно в срок до 1 май, който е окончателен само при наличие на неброя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по обходимата за всяко правоимащо лице площ. Протоколът за
пазарен механизъм. Пасища, мери и ливади от общинския по- окончателното разпределение на имотите по ал. 5 се обявява в
землен фонд се предоставят под наем или аренда на лица, които кметството и се публикува на интернет-страницата на общинямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен ната и може да се обжалва по отношение площта на разпредефонд „Земеделие”, държавния поземлен фонд, общинския по- лените имоти в 14-дневен срок пред районния съд.
землен фонд и земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ. Договорите
Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен
се сключват минимум за 5 стопански години.”
ако съдът постанови друго.
§3. В Глава трета “УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТА(7) При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския
ВЯНЕ НА ПАСИЩА И МЕРИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО И поземлен фонд в землището, в което е регистриран животноОБЩО ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ИЛИ въдният обект, към разпределените имоти по реда на ал. 3 се
ЛИЦА, ПОЕЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ГИ ПОДДЪРЖАТ В ДО- извършва допълнително разпределение в съседни землища,
БРО ЗЕМЕДЕЛСКО И ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ”, в раз- които може да се намират и на територията на съседна обпоредбата на чл. 12. (1) «Мерите и пасищата от общинския щина или област – при наличие на свободни площи. В слупоземлен фонд (ОПФ) се отдават под наем или аренда чрез чаите, когато допълнителното разпределение на площи се
публично оповестен търг от общинската администрация, при извършва в съседно землище, намиращо се на територията
спазване на разпоредбите по чл. 37и и чл. 37п от Закона за на друга община, разпределението се извършва от общинсобствеността и ползуването на земеделските земи.” се про- ската комисия по местонахождението на имотите, на която
меня и придобива следния вид:
служебно се изпращат копия от документите на заявителя с
„(1) Мерите, пасищата и ливадите от общинския поземлен данни от протокола по ал. 6 за разпределената му площ. Този
фонд (ОПФ) се отдават под наем или аренда на собственици ред се прилага до изчерпване на имотите от общинския поили ползватели на животновъдни обекти с пасищни селско- землен фонд или до достигане на определената норма, като
стопански животни, регистрирани в Интегрираната информа- разпределението се извършва последователно в съседно зеционна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистри- млище на територията на същата община, на друга съседна
раните животни, по цена, определена по пазарен механизъм. община в същата област или на съседна община в друга обЛицата подават заявление по образец, одобрен от министъра ласт. За разпределените имоти съответните комисии съставят
на земеделието и храните, до кмета на общината, на терито- протоколи в срок до 1 юни, които са окончателни само при нарията на която е регистриран животновъдният им обект и/или личие на необходимата за всяко правоимащо лице площ и моживотновъдният им обект – пасище, в срок до 10 март.
гат да се обжалват по реда на ал. 6
Към заявлението се прилагат следните документи:
(8) При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския
1. Копие от документ за самоличност за физическите лица поземлен фонд в съответното или в съседни землища правоиили нотариално заверено пълномощно и копие от документ за мащото лице подава заявление в срок до 10 юни до комисията
самоличност на упълномощеното лице.
по ал. 4, която предоставя служебно на министъра на земеде2. копие от документ за регистрация или единен идентифи- лието и храните или на оправомощено от него лице протококационен код на юридическото лице или едноличния търговец лите по ал. 6 и 7 и копие от заявлението за допълнително разсъгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
пределение на имоти от държавния поземлен фонд.
3. копие от документ за самоличност на физическото лице,
(9) Комисията по ал. 4 разпределя допълнително необходи-

мата за всеки кандидат площ съобразно данните от протоколите по ал. 6 и 7 в съответното и/или съседни землища, като
разпределението се извършва последователно в съседно землище на територията на същата община, на друга съседна
община в същата област или на съседна община в друга област. В случаите, когато разпределението на площите се извършва в съседно землище, намиращо се на територията на
друга област, разпределението се извършва от съответната комисия по ал. 4 по местонахождението на имотите, на която
служебно се изпращат копия от документите на заявителя с
данни от протоколите за разпределената му площ. За разпределените имоти съответните комисии съставят окончателни
протоколи в срок до 1 юли, които се обявяват в кметството и
в сградата на общинската служба по земеделие, публикуват
се на интернет страницата на общината и на съответната областна дирекция „Земеделие“ и могат да се обжалват по реда
на ал. 6.
(10) Кметът на общината сключва договори за наем или за
аренда за имотите от общинския поземлен фонд или за части
от тях въз основа на протоколите на комисиите и след заплащане на наемната или арендната цена, определена по пазарен
механизъм, но не по - ниска от средното годишно рентно плащане за землището или за общината. Договорите се сключват
по реда и при условията на чл. 37и, ал. 12 от ЗСПЗЗ.
(11) Договорите за наем или аренда могат да се прекратяват или изменят преди изтичането на срока – по искане на
ползвателя.
(12) Договорите за наем или аренда се прекратяват преди
изтичането на срока – при промяна на условията по чл. 37и,
ал. 4 ЗСПЗЗ, освен в случаите на настъпили форсмажорни обстоятелства.“
§9. В Глава трета “УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАСИЩА И МЕРИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО И
ОБЩО ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ИЛИ
ЛИЦА, ПОЕЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ГИ ПОДДЪРЖАТ В ДОБРО ЗЕМЕДЕЛСКО И ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ”, разпоредбата на чл. 13 „В сектор „Земеделие и гори” на общината се съхраняват всички документи, свързани с отдаването
на мери и пасища под наем.” се изменя и придобива следната редакция:
„Чл. 13 (1) След разпределението на площите останалите
свободни пасища, мери и ливади от държавния и общинския
поземлен фонд се обявяват на търг, на който могат да участват само собственици на регистрирани пасищни селскостопански животни, като чрез търга могат да се наемат допълнителни площи, независимо от площите, които са им разпределени по определената норма.
(2) В случай, че са останали ненаети чрез разпределението
и търга за животновъди пасища, мери и ливади от държавния
и общинския поземлен фонд, те могат да се отдават на търг
освен на собственици на пасищни селскостопански животни,
но и на лица, които поемат задължение да ги поддържат съобразно критериите, посочени в Наредба № 2 от 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ.
(3) Търговете по чл. 13 за имотите от общинския поземлен
фонд се провеждат по реда на Закона за общинската собственост и Наредба № 7 на Общински съвет Плевен за реда на
придобиване, управление и разпореждане с общински имоти
(НРПУРОИ).
(4) Въз основа на търгове по чл. 13 се сключват едногодишни договори за следващата стопанска година.
(5) В сектор „Земеделие и гори” на Общината се съхраняват всички документи, свързани с отдаването под наем и
аренда на пасища, мери и ливади от ОПФ.“
§10. Добавя се глава шеста (нова) ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ със следното съдържание:
„§1. „Пасищни селскостопански животни” по смисъла на
ЗСПЗЗ, са едрите и дребните преживни и нечифтокопитни
селскостопански животни.
§2. „Животинска единица” е условна единица за приравняване на броя на различните видове и категории животни,
както следва:
- един кон над 6 – месечна възраст, един бивол и едно говедо над 2 годишна възраст се равнява на една животинска
единица.
- говедо или бивол на възраст от 6 месеца до две години, се
равнява на 0,6 от животинската единица.
- една овца или една коза се равнява на 0,15 от животинската единица.”
§11. Досегашната глава шеста „ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ” става глава седма.
2. Измененията на Наредбата влизат в сила 7 дни след публикуването им в местен вестник и на интернет страницата на
Общински съвет – Плевен.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.79
от Административно – процесуалния кодекс, чл.8, чл. 11, ал.3 и
чл. 26 от Закона за нормативните актове, при спазване изискванията на чл. 28 от Закона за нормативните актове, и чл. 75, 76,
77 и 79 от Административно-процесуалния кодекс, чл.21, ал.2
във връзка с чл.21, ал.1, т.13 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация по предложение от
проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с
вх.№ ОбС-0611-1/07.07.2015 г. и становище на ПК по “ИПФБ”
и ПК по “КИРОСУПКИЗ” от 27.07.2015 г. и ПК по “ОСПК” от
28.07.2015 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 30.07.2015 г., Протокол № 61, точка 3 от дневния ред, и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.

за предсрочно погасяване;
1.4.2. Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012/023;
1.5. Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR
плюс максимална надбавка от 5,328%;
1.6. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски
– съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка;
1.7. Начин на обезпечаване на кредита:
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Плевен по
Договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/5-02/2012/023,
сключен с МРР и Община Плевен;
- Учредяване на залог върху собствени приходи на Общината по чл.6 от Закона за общинския дълг.
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Плевен
или упълномощено от него лице да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише
договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши
всички останали необходими правни и фактически действия за
изпълнение на решението по т.1.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.5, ал.1,
т.2, чл.16 и чл.17 от Закона за общинския дълг по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община
Плевен с вх.№ ОбС-2359/27.07.2015 г. и становище на ПК по
“ИПФБ” от 27.07.2015 г., на заседание на Общински съвет –
Плевен, проведено на 30.07.2015 г., Протокол № 61, 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 № 1527 / 30.07.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изпълнение на задължения по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/502/2012/023, финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012 “В подкрепа на следващия програмен период” от Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., и обезпечаване на
искане за авансово плащане по проект “Създаване на проектна готовност за участие по Оперативна програма “Региони в растеж” през Програмния период 2014 – 2020, чрез
подписване на Запис на Заповед
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Община Плевен да обезпечи задължението, посочено в Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012/023 от 03.10.2013 г.
по изпълнението на проект “Създаване на проектна готовност за участие по Оперативна програма “Региони в растеж”
през Програмния период 2014 – 2020, което е в размер до 35%
от стойността на предоставената от договарящия орган безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., или в левовата равностойност
до 471 934,26 лв. (четиристотин седемдесет и една хиляди и
деветстотин тридесет и четири лв. и 26 стотинки).
2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да подпише
Запис на Заповед за сумата, посочена в т.1, в полза на Управляващия орган на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ 1075-1/10.07.2015 г. и становище на ПК
по “ИПФБ” от 27.07.2015 г., на заседание на Общински съвет
– Плевен, проведено на 30.07.2015 г., Протокол № 61, точка 5
от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1528 / 30.07.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на проект на Стратегическа
рамка за дългосрочно планиране и прогнозиране с Модел на
управление на транспорта и инфраструктурата и Единен
финансов модел на масовия градски обществен транспорт
(МГОТ)
На основание чл.21, ал.2 и във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема Стратегическа рамка за дългосрочно планиране
и прогнозиране с Модел на управление на транспорта и инфраструктурата и Единен финансов модел на масовия градски обществен транспорт.
2. Текстът на Стратегическата рамка за дългосрочно планиране и прогнозиране с Модел на управление на транспорта и инфраструктурата и Единен финансов модел на масовия градски обществен транспорт е неразделна част от настоящото Решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл.21, ал.2 и във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на ОбПредседател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов щина Плевен с вх.№ ОбС-2354/21.07.2015 г. и становище на
ПК по “ИПФБ” от 27.07.2015 г., на заседание на Общински
съвет – Плевен, проведено на 30.07.2015 г., Протокол № 61,
Р Е Ш Е Н И Е № 1526 / 30.07.2015 г., гр. Плевен
точка 6 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат
ОТНОСНО: Сключване на договор за кредит с “Фонд на Общински съвет – Плевен.
за органите на местното самоуправление в България –
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов
ФЛАГ”ЕАД за поемане на краткосрочен общински дълг по
реда на Закона за общинския дълг
Р Е Ш Е Н И Е № 1529 / 30.07.2015 г., гр. Плевен
На основание чл.21 ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.10 от
ОТНОСНО: Приемане на проект на План за устойчива
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.5, ал.1, т.2, чл.16 и чл.17 от Закона за общинския дълг градска мобилност на Плевен за периода 2015 – 2025 г.
На основание чл.21, ал.2 и във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Закона за местното самоуправление и местната администрация

Р Е Ш И:

1. Община Плевен да сключи договор за кредит с “Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ”ЕАД,
по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел
реализация на проект № BG161PO001/5-02/2012/023 “Създаване на проектна готовност за участие в Оперативна програма
“Региони в растеж” през Програмния период 2014 – 2020 г.”,
финансиран от ОПРР, приоритетна ос “Техническа помощ”,
схема “В подкрепа на следващия програмен период”, при следните основни параметри:
1.1. Максимален размер на дълга – 870 000 (осемстотин и
седемдесет хиляди) лв.;
1.2. Валута на дълга – BGN (български лева);
1.3. Вид на дълга – Краткосрочен дълг, поет с договор за
общински заем;
1.4. Условия за погасяване:
1.4.1. Срок за погасяване на кредита – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема План за устойчива градска мобилност на Плевен
за периода 2015 – 2025 г.
2. Текстът на Плана за устойчива градска мобилност на
Плевен за периода 2015 – 2025 г. е неразделна част от настоящото Решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл.21, ал.2 и във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС-2339/17.07.2015 г. и становище на
ПК по “ИПФБ” от 27.07.2015 г., на заседание на Общински
съвет – Плевен, проведено на 30.07.2015 г., Протокол № 61,
точка 7 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат
на Общински съвет – Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

РÅØÅНИя НА ОБЩИНСкИ СÚВÅТ - ПËÅВÅН
Р Е Ш Е Н И Е № 1530 / 30.07.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Даване на съгласие за строителство на обект
“Пристройка на един етаж за санитарни възли към съществуваща сграда (училище)” в УПИ ІІ, кв.23 по плана на с. Търнене
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 от Закона за общинската собственост и т.3.2.4 от Договора за предоставяне безвъзмездно за управление на имот –
общинска собственост

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за строителство на обект “Пристройка
на един етаж за санитарни възли към съществуваща сграда
(училище)” със застроена площ 45,90 кв.м в УПИ ІІ, кв.23
по плана на с. Търнене, община Плевен, актуван с АОС №
31608/07.06.2000 г.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши необходимите правни и фактически действия, свързани с изпълнение на настоящето Решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 от
ЗОС и т.3.2.4 от Договора за предоставяне безвъзмездно за
управление на имот – общинска собственост по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община
Плевен с вх.№ ОбС-2360/28.07.2015 г. и становище на ПК по
“ЕУТ” от 28.07.2015 г., на заседание на Общински съвет –
Плевен, проведено на 30.07.2015 г., Протокол № 61, точка 8
от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1531 / 30.07.2015 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

1.1. По т.1 – Отчет на Съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2014 г.: Да се гласува за приемането на отчета за дейността на дружеството през 2014 г.;
1.2. По т.2 – Доклад на дипломирания експерт-счетоводител – регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.: Да се гласува за приемане доклада на регистрирания одитор относно
проверката на годишния финансов отчет на дружеството за
2014 г.
1.3. По т.3 – Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.: Да се гласува за приемане на годишния
финансов отчет на дружеството за 2014 г.
1.4. По т.4 – Освобождаване от отговорност на членовете на
Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.: Да се гласува за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на
директорите за дейността им през 2014 г.
1.5. По т.5 – Избор на дипломиран експерт-счетоводител –
регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на
годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.: Да се гласува за избиране на предложения от Съвета на директорите дипломиран експерт-счетоводител – регистриран одитор Дияна
Георгиева Иванчева от гр. Плевен, диплома 0065/1992 г., която
да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2015 г.
2. Задължава представителя на Община Плевен след провеждане на Общото събрание на акционерите да внесе в Общински съвет – Плевен информация относно взетите решения на ОСА.
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.221, т.6,
т.7 и т.10 от Търговския закон и чл.56 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-18502/20.07.2015 г. и становища на ПК по “ИПФБ” и “КИРОСУПКИЗ” от 27.07.2015 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 30.07.2015 г., Протокол № 61, точка 11 от
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1533 / 30.07.2015 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Избор на експерт-счетоводители
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.17, ал.1, т.11,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
чл.24, ал.1, т.8 от Наредба № 8 за условията и реда за упражР Е Ш И:
няване правата на собственик от Община Плевен върху об1. Изменя обект “Основен ремонт на улица “Г.М.Димитров” щинската част от капитала на търговските дружества на Об(от ул. Н.Геров” до разклон за ж.к. “Сторгозия”), финансиран щински съвет – Плевен и чл.38, ал.1 от Закона за счетоводсъс средства от целева субсидия за капиталови разходи, както ството
следва: било 490 000 лева, става 352 000 лева.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
2. Изменя обект: “Изграждане БКТП 800 кVА и кабелно заР Е Ш И:
хранване 20кV за ново тролейбусно депо в ж.к. “Дружба”, фи1. Избира експерт-счетоводители за заверка на годишния
нансиран със средства от целева субсидия за капиталови разфинансов отчет за 2015 година на едноличните търговски
ходи, както следва: било 72 000 лева, става 0 лева.
3. Създава обект “Основен ремонт обходна улица дружества, чийто собственик на капитала е Община Плевен,
“Г.Бенковски”, с. Пелишат, финансиран със средства от це- както следва:
1.1. “Тибор”ЕАД - Плевен - Маргарита Георгиева Тихова;
лева субсидия за капиталови разходи, както следва: било 0
1.2. “Тролейбусен транспорт”ЕООД – Плевен – Йорданка
лева, става 154 000 лева.
4. Създава обект “Основен ремонт улица “Етрополе”, с. Николова Виткова;
1.3. “Инжстрой”ЕООД - Плевен - Дияна Георгиева ИванКъшин”, финансиран със средства от целева субсидия за капиталови разходи, както следва: било 0 лева, става 8000 лева. чева.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21,
5. Създава обект “Основен ремонт улица “Д.Пенчева”, с.
Върбица”, финансиран със средства от целева субсидия за ка- ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.17, ал.1, т.11, чл.24, ал.1, т.8 от Напиталови разходи, както следва: било 0 лева, става 2000 лева. редба № 8 за условията и реда за упражняване правата на
6. Създава обект “Основен ремонт улица “Марибор”, с. Ра- собственик от Община Плевен върху общинската част от кадишево”, финансиран със средства от целева субсидия за ка- питала на търговските дружества на Общински съвет – Плепиталови разходи, както следва: било 0 лева, става 11 000 лева. вен и чл.38, ал.1 от ЗС по предложение от Постоянната коми7. Създава обект “Основен ремонт улици “Самуил” и сия по “Икономика, проекти, финанси и бюджет”с вх.№ ОбС“Белград”, с. Буковлък, финансиран със средства от целева 2164/28.07.2015 г., на заседание на Общински съвет – Плевен,
субсидия за капиталови разходи, както следва: било 0 лева, проведено на 30.07.2015 г., Протокол № 61, точка 12 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински състава 10 000 лева.
8. Създава обект: “Основен ремонт вътрешна улица вет – Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов
“Д.Попов” 2-4, гр. Плевен, финансиран със средства от целева субсидия за капиталови разходи, както следва: било 0
Р
Е Ш Е Н И Е № 1534 / 30.07.2015 г., гр. Плевен
лева, става 25 000 лева.
9. Изменя обект “Основен ремонт улица “Гурко”, гр. ПлеОТНОСНО: Финансово подпомагане на ФК “Вихър”, гр.
вен”, финансиран със средства от продажбата на нефинан- Славяново
сови активи, както следва: било 40 000 лева, става 0 лева.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от
10. Изменя обект “Основен ремонт улица “Гривишко
шосе” (дублираща), гр. Плевен”, финансиран със средства от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
продажбата на нефинансови активи, както следва:било 15 000
лева, става 0 лева.
Р Е Ш И:
11. Създава обект: “Основен ремонт Читалище “Христо
1. Предоставя на ФК “Вихър”, гр. Славяново сума в размер
Ботев – 27”, с. Коиловци”, финансиран със средства от про- на 5000 (пет хиляди) лева от резерв на Сборния бюджет на
дажбата на нефинансови активи, както следва: било 0 лева, Община Плевен, приет с Решение № 1371/11.02.2015 г.
става 6000 лева.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21,
12. Създава обект: “Ограда на парк, с. Търнене”, финанси- ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА по предложение от
ран със средства от продажбата на нефинансови активи, както проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с
следва: било 0 лева, става 5000 лева.
вх.№ ОбС-2115-9/24.06.2015 г.и становища на ПК по “ОСМД”
13. Създава обект: “Изграждане на православен параклис в с. и “ИПФБ” от 27.07.2015 г., на заседание на Общински съвет –
Къртожабене”, финансиран със средства от продажбата на не- Плевен, проведено на 30.07.2015 г., Протокол № 61, точка 13 от
финансови активи, както следва: било 0 лева, става 3000 лева.
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински
14. Създава обект: “Изграждане парк в с. Брестовец”, фи- съвет – Плевен.
нансиран със средства от продажбата на нефинансови активи,
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов
както следва: било 0 лева, става 12 000 лева.
15. Създава обект: “Изграждане фитнес на открито, гр. СлавяР Е Ш Е Н И Е № 1535 / 30.07.2015 г., гр. Плевен
ново”, финансиран със средства от продажбата на нефинансови
ОТНОСНО: Даване на съгласие за сключване на извънсъактиви, както следва: било 0 лева, става 15 000 лева.
16. Създава обект: “Основен ремонт улици “Китка” и дебна спогодба, за признаване и заплащане стойността на
“Мир”, с. Радишево”, финансиран със средства от продаж- извършени подобрения в общинския дял от недвижим имот –
бата на нефинансови активи, както следва: било 0 лева, става “Почивна станция” в с. Кранево, Община Балчик, област Добрич от “ЕКОГРУП” ЕООД
9000 лева.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от За17. Създава обект: “Основен ремонт на градската чешма, гр.
Славяново”, финансиран със средства от продажбата на нефи- кона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.365 от Закон за задълженията и договорите
нансови активи, както следва: било 0 лева, става 5000 лева.
18. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
всички правни и фактически действия, продиктувани от наР Е Ш И:
стоящото решение.
1. Дава съгласие за сключване на извънсъдебна спогодба
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за мест- с “ЕКОГРУП” ЕООД, досежно претенцията за извършените
ното самоуправление и местната администрация и чл.124, в имота подобрения на общинския дял от 64.0585% идеални
ал.ал.2,3 и 4 от Закона за публичните финанси, чл.41, ал.ал. части от недвижим имот “Почивна база” в с. Кранево, община
2,3 и 4 от Наредба № 10 за условията и реда за съставяне Балчик, ул. “Черно море” № 1в, актуван с акт за частна обна тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и щинска собственост № 37125/07.10.2011 г.
2. Одобрява съдържанието на проекта за спогодба между
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета
на Община Плевен по предложение от проф.д-р Димитър Община Плевен и “ЕКОГРУП”ЕООД, гр. Добрич и същото
Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС-2115- става част от настоящото решение.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши всички
10/21.07.2015 г. и становище на ПК по “ИПФБ” от 27.07.2015
г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на необходими правни и фактически действия по т.1 и т.2 от
настоящото
решение, съгласно оценка вх.№ ОУС-70-128930.07.2015 г., Протокол № 61, точка 10 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен. 1/17.07.2015 г. на лицензиран експерт-оценител инж. Петър
Влайчев.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21,
ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоР Е Ш Е Н И Е № 1532 / 30.07.2015 г., гр. Плевен
управление и местната администрация, чл.365 от Закон за заОТНОСНО: Вземане на решение за гласуване по дневен дълженията и договорите по предложение от проф.д-р Димиред на Общо събрание на акционерите на “Мизия 2000”АД тър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбСНа основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от За- 1121-5/21.07.2015 г. и становища на ПК по “ИПФБ” и “КИкона за местното самоуправление и местната администрация, РОСУПКИЗ” от 27.07.2015 г. и ПК по “ОСПК” от 28.07.2015
чл.221, т.6, т.7 и т.10 от Търговския закон и чл.56 от Наредба № г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на
30.07.2015 г., Протокол № 61, точка 14 от дневния ред, и е по8 на Общински съвет – Плевен
дпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

1. Представителят на Община Плевен в “Мизия 2000”АД
Р Е Ш Е Н И Е № 1536 / 30.07.2015 г., гр. Плевен
на свиканото на 12.08.2015 г. (при липса на кворум – на
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между Об27.08.2015 г.) Общо събрание на акционерите, да гласува
за вземане на съответните решения по посочените точки от щина Плевен и “ЕКОГРУП”ЕООД чрез продажба на общинския дял от недвижим имот – “Почивна станция” в с. Крадневния ред на събранието, както следва:

нево, Община Балчик, област Добрич
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 от Закона за общинската собственост, чл.33 от
Закона за собствеността, чл.60, ал.1, т.3 и ал.3 от Наредба № 7
на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се прекрати съсобствеността върху недвижим имот
“Почивна станция”, находящ се в с. Кранево, ул. “Черно
море” № 1в, община Балчик, област Добрич, чрез продажба
на общинския дял от имота на съсобственика “ЕКОГРУП”
ЕООД, актуван с акт за частна общинска собственост №
37125/07.10.2011 г., представляващ: изцяло поземлен имот с
идентификатор 39459.502.164, с площ 4930 кв.м - урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: за почивен лагер,
заедно с 64.0585% идеални части от построените в имота четири масивни сгради с предназначение: курортна, туристическа сграда, с идентификатори както следва:
• 39459.502.164.1 със застроена площ - 554 кв.м, на четири
етажа;
• 39459.502.164.2 със застроена площ - 238 кв.м, на един
етаж;
• 39459.502.164.3 със застроена площ - 194 кв.м, на два
етажа;
• 39459.502.164.4 със застроена площ - 183 кв.м, на един
етаж;
и изцяло три едноетажни помощни сгради с предназначение: друг вид обществена сграда, с идентификатори, както
следва:
• 5. 39459.502.164.5 със застроена площ - 32 кв.м;
• 6. 39459.502.164.7 със застроена площ - 13 кв.м;
• 7. 39459.502.164.8 със застроена площ - 35 кв.м;
след приспадане на стойността на направените подобрения, цена 1 199 855,20 лева без ДДС, в т.ч. цена на земята 544
600 лева и цена на сградите 655 250,20 лева.
2. “ЕКОГРУП”ЕООД да заплати цената на имота, определена в т.1 в срок до два месеца, след приемане решението на
Общински съвет Плевен.
3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за прекратяване на съсобственост върху имота по т.1,
чрез продажба на общинския дял, с “ЕКОГРУП”ЕООД, след
изплащане на всички дължими суми.
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 от Закона за общинската собственост, чл.33 от Закона за
собствеността, чл.60, ал.1, т.3 и ал.3 от Наредба № 7 на Общински съвет – Плевен по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС1121-6/21.07.2015 г. и становище на ПК по “ИПФБ” и “КИРОСУПКИЗ” от 27.07.2015 г. и ПК по “ОСПК” от 28.07.2015
г. , на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на
30.07.2015 г., Протокол № 61, точка 15 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1537 / 30.07.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Обявяване на нов публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим нежилищен имот:
Магазин № 1, находящ се в гр. Плевен, бул. “Георги Кочев” №
13, вх.Б, 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: Магазин № 1 – самостоятелен обект в сграда с идентификатор
56722.661.9.9.25, с предназначение: за търговска дейност,
разположен на приземния етаж, със застроена площ 17.00 кв.
м., заедно с 0.2482% ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата с обща площ 815.58 кв. м. и от правото на
строеж в УПИ І, кв. 14 по плана на град Плевен, находящ се в
гр. Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх. Б, по реда на Наредбата за търговете и конкурсите при начална тръжна цена 10
000 лв. без ДДС и стъпка на наддаване 500 лева.
За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №
38419 от 05.02.2013 год., вписан в Агенцията по вписвания под
№ 66 от 08.02.2013 год., том ІV, рег. № 1498.
2. Определя депозит за участие в търга в размер на 1000 лв.
и краен срок за внасянето му до 16 часа на двадесет и втория
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 Център за административно обслужване на Община Плевен, пл.
“Възраждане” № 4, срещу документ за платена такса в размер на 100 лева без ДДС или с платежно нареждане по сметка
IBAN BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC IORTBGSF, код на
плащане 44 7000 в “Инвестбанк” АД, клон – гр. Плевен, всеки
работен ден до 16,30 часа, в срок до седемнадесетия 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 на провеждане на
търга, след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка в отдел ОПКП при Община Плевен.
5. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано наименованието на обекта и
името на участника в Център за административно обслужване
на Община Плевен, в срок до 17,00 часа на двадесет и втория
ден от датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник”.
6. Търгът да се проведе от 10:00 часа на двадесет и шестия
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. 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.
8. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС на основание чл.45, ал.5, т.1 от ЗДДС.
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 търга,
както следва:
10.1. Пенчо Карагьозов – председател;
10.2. Велислава Величкова - член, юрист;
10.3. Иван Христов – член;
10.4. Любомир Буковски – член;
10.5. Аня Великова - член.
Резервни членове:
- Доротея Костадинова;
- Людмил Грънчаров.
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.
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13. Възлага на Кмета на Общината 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.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.№ ОбС-1171-5/08.07.2015 г. и становища на
ПК по “ИПФБ” от 27.07.2015 г. и ПК по “ОСПК” от 28.07.2015
г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на
30.07.2015 г., Протокол № 61, точка 16 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1538 / 30.07.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Обявяване на нов публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим нежилищен имот:
Магазин № 2, находящ се в гр. Плевен, бул. “Георги Кочев” №
13, вх.Б, 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: Магазин № 2 – самостоятелен обект в сграда с идентификатор
56722.661.9.9.26, с предназначение: за търговска дейност,
разположен на приземния етаж, със застроена площ 21.04 кв.
м., заедно с 0.3072% ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата с обща площ 815.58 кв. м. и от правото на
строеж в УПИ І, кв. 14 по плана на град Плевен, находящ се в
гр. Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх. Б, по реда на Наредбата за търговете и конкурсите при начална тръжна цена 12
000 лв. без ДДС и стъпка на наддаване 600 лева.
За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №
38420 от 05.02.2013 год., вписан в Агенцията по вписвания под
№ 60 от 08.02.2013 год., том ІV, рег. № 1487.
2. Определя депозит за участие в търга в размер на 1200 лв.
и краен срок за внасянето му до 16 часа на двадесет и втория
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 Център за административно обслужване на Община Плевен, пл.
“Възраждане” № 4, срещу документ за платена такса в размер на 100 лева без ДДС или с платежно нареждане по сметка
IBAN BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC IORTBGSF, код на
плащане 44 7000 в “Инвестбанк” АД, клон – гр. Плевен, всеки
работен ден до 16,30 часа, в срок до седемнадесетия 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 на провеждане на
търга, след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка в отдел ОПКП при Община Плевен.
5. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано наименованието на обекта
и името на участника в Център за административно обслужване на Община Плевен, в срок до 17,00 часа на двадесет и
втория ден от датата на обнародване на настоящото решение
в “Държавен вестник”.
6. Търгът да се проведе от 11:00 часа на двадесет и шестия
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. 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.
8. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС на основание чл.45, ал.5, т.1 от ЗДДС.
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 търга,
както следва:
10.1. Стефан Ганев – председател;
10.2. Драгомир Стойчев - член, юрист;
10.3. Илка Илиева – член;
10.4. Йордан Георгиев – член;
10.5. Людмил Грънчаров - член.
Резервни членове:
- Доротея Костадинова;
- 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 Общината 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.№ ОбС-11725/08.07.2015 г. и становища на ПК по “ИПФБ” от 27.07.2015 г.
и ПК по “ОСПК” от 28.07.2015 г., на заседание на Общински
съвет – Плевен, проведено на 30.07.2015 г., Протокол № 61,
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 № 1539 / 30.07.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Допълнение на “Годишен план за ползване
на дървесина от горските територии – собственост на Община Плевен, през 2015 година”, приет с Решение № 1254 от
30.10.2014 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
и чл.7 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема допълнение към “Годишен план за ползване на
дървесина от горските територии – собственост на Община

РÅØÅНИя НА ОБЩИНСкИ СÚВÅТ - ПËÅВÅН
Плевен, през 2015 година”, както следва:

10.3. Дамян Гаев – член;
10.4. Албена Тотева – член;
10.5. Аня Великова – член.
Резервни членове:
ПредвиОтдел Площ,
- Драгомир Стойчев – юрисконсулт;
Номер и
Дървесен
съсдено
ползпод- дка
Вид сеч
- Соня Ганева.
на имот отдел
тав
ване,
11. Определя възнаграждение на комисията, провела търга:
пл.м3
на председателя - 60 лв., и на членовете – общински съветГрупово- Благун, Цер, Зиници - по 50 лв.
постемен дъб, Дре12. Възлага на комисията по т.10 в срок от 3 работни дни
пенна,
бнолистна
071122, 279-л1
след провеждането на търга да представи на Кмета на Об60
20%
сълипа,
Планин81
071129
гласно
ски клен, Мъжщина Плевен протокол за резултатите от търга.
план-из- дрян, Планин13. Възлага на Кмета на Общината в срок от 3 работни дни
влечение ски бряст
след получаването на протокола от проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.
Землище с. Николаево
14. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи със
Предспечелилия участник договор за приватизация на имота по
Отдел Площ,
Дърве- видено
Номер и
т.1,
съгласно нормативните изисквания.
под- дка
Вид сеч
сен със- ползване,
на имот отдел
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.
тав
пл.м3
21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
Постепенно-котлосамоуправление и местната администрация; чл. 1, ал. 2, т. 6,
097003 221-ж1 16 винна 25% съгласно Цер,
60
чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация и следБлагун
план-извлечение
приватизационен контрол, във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл.
Постепенно-котло- Цер,
16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите по пред097001 221-з1
11 винна 25% съгласно Благун
40
ложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Обплан-извлечение
щина Плевен с вх.№ ОбС-2331/10.07.2015 г. и становища на
ПК по “ИПФБ” и ПК по “КИРОСУПКИЗ” от 27.07.2015 г. и
Землище с. Тученица
ПК по “ОСПК” от 28.07.2015 г.,на заседание на Общински
ПредвиОтдел Площ,
съвет – Плевен, проведено на 30.07.2015 г., Протокол № 61,
Номер и
Дървесен
дено
ползпод- дка
Вид сеч
точка 19 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат
на имот отдел
състав
ване,
на Общински съвет – Плевен.
пл.м3
Землище с. Ласкар

000129

249-а

11

Гола 100% съгласно план- Акация
извлечение

70

2. Ползването на дървесината от общински горски територии да се извършва по следните начини:
2.1. Съгласно чл. 112, ал.1, т. 1 от Закона за горите чрез продажба на стояща дървесина на корен за физически и юридически лица съгласно разпоредбите на чл. 235 и чл. 241 от Закона за горите.
2.2. Съгласно чл. 112, ал.1, т. 2 от Закона за горите чрез добив и продажба на добитата дървесина за лицата по чл. 71, ал.
1, т. 1, 2, 3, 4, 6 и ал. 2, т. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда
за възлагане изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина
и недървесни горски продукти.
3. Продажба на добитата дървесина да се осъществява по
реда на чл. 66, ал.2, т. 1, 2, 3, 4 от Наредбата за условията и
реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползване на
дървесина и недървесни горски продукти.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши всички
фактически и правни действия, произтичащи от взетото решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21,
ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.7 от Наредбата
за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности
в горските територии – държавна и общинска собственост,
и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет
на Община Плевен с вх.№ ОбС-1958-1/10.07.2015 г. и становища на ПК по “ИПФБ” от 27.07.2015 г. и ПК по “ОСПК” от
28.07.2015 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 30.07.2015 г., Протокол № 61, точка 18 от дневния
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет
– Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1540 / 30.07.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на правен анализ и приватизационна оценка на общински недвижим нежилищен имот: Масивна едноетажна стопанска сграда – скотовъден обор с
площ 175 кв.м., находяща се в село Горталово, с открита
процедура за приватизация и вземане на решение за продажба
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от Закона
за приватизация и следприватизационен контрол, във връзка
с чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема правния анализ и приватизационната оценка на
общински недвижим нежилищен имот: Масивна едноетажна
стопанска сграда – скотовъден обор с площ 175 кв.м. с частичен тавански етаж със застроена площ 112 кв.м., находяща
се в с. Горталово. Граници на имота: извън регулация на село
Горталово, между река Пърчовица и шосе Беглеж-Плевен.
За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №
31814 от 16.05.2001 г., вписан в Агенцията по вписванията под
№ 76 от 19.10.2005 г., том 38, рег. № 18025.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на
имота по т.1 по реда на Наредбата за търговете и конкурсите
при начална тръжна цена 3000 лв. и стъпка на наддаване 150
лева.
3. Определя депозит за участие в търга в размер на 300 лв.
и краен срок за внасянето му до 16 часа на двадесет и четвъртия ден от датата на обнародване на настоящото решение в
“Държавен вестник” чрез превод по банкова сметка, посочена
в тръжната документация.
4. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл.
“Възраждане” № 4, срещу документ за платена такса в размер на 50 лева без ДДС или с платежно нареждане по сметка
IBAN BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC IORTBGSF, код на
плащане 44 7000 в “Инвестбанк” АД, клон – гр. Плевен, всеки
работен ден до 16,30 часа в срок до деветнадесетия ден от
датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен
вестник”.
5. Оглед на обекта да се извършва всеки работен ден в
срок до 16 часа до деня, предхождащ датата за провеждане на
търга, след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка в отдел ОПКП при Община Плевен.
6. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано наименованието на обекта
и името на участника в Центъра за административно обслужване на Община Плевен в срок до 17,00 часа на двадесет и
четвъртия ден от датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник”.
7. Търгът да се проведе от 10:00 часа на двадесет и осмия
ден от датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник” в Актовата зала на Община Плевен, находяща
се на І етаж, пл. ”Възраждане” № 2, гр. Плевен.
8. Сроковете по т.3, 4, 6 и 7 се определят по реда на чл. 60
от ГПК. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този
ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.
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 търга,
както следва:
10.1. Кирил Тодоров – председател;
10.2. Десислава Йорданова - член, юрист;

Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1541 / 30.07.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на 2 броя недвижими имоти –
частна общинска собственост, представляващи земеделски земи в местността “Край село” от землището на с. Буковлък, чрез публичен търг
На основание чл.21 ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.47, ал.1, ал.2,
чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Допълва “Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Плевен през
2015 г.” в раздел ІІІ, точка Б. “Имоти, които Община Плевен
има намерение да продаде” с 2 броя недвижими имоти – частна
общинска собственост – ПИ №№ 072015 и 072016, с трайно
предназначение на територията: земеделска и начин на трайно
ползване: нива, находящи се в местността “Край село”, землището на с. Буковлък.
2. Да се организира и проведе публичен търг за продажба
на имотите по т.1 чрез предварително представяне на предложенията от участниците в администрацията на Община Плевен, при първоначална цена без ДДС за всеки от имотите и депозит в размер на 10% от първоначалната цена за всеки един
от имотите, както следва:
ПоземКателен Мест- НТП гория
№ имот
ност
на зе№
мята
1 072015 Край
нива
ІІІ
село
2 072016 Край
нива
ІІІ
село

Начална
Площ АОС Данъчна
оценка тръжна
кв.м. №
цена
/лв./
/лв./

печат на Общински съвет – Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1543 / 30.07.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на незастроен поземлен имот с
идентификатор 56722.667.814 – част от урегулиран поземлен
имот УПИ V, кв.12, ж.к. “Дружба”, град Плевен
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.3, ал.2,
чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредба №
7 на ОбС - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се допълни годишната “Програма за управление и
разпореждане с имотите – общинска собственост за 2015 г.”
в раздел ІІІ–Б “Имоти, които Община Плевен има намерение
да продаде” с недвижим имот находящ се в гр. Плевен, жк
“Дружба”, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор: 56722.667.814, с площ 1206 кв.м, урбанизирана
територия с начин на трайно ползване: незастроен имот за обществена сграда, комплекс, а по регулационния план на град
Плевен имотът попада в УПИ V, кв.12, отреден за микрорайонен център, клуб с универсална сграда, магазини, заведения
за обществено хранене и комунално-битови услуги, и парокотелно, актуван с АОС № 41112/12.05.2015 г.
2. Да се продаде недвижим имот - частна общинска собственост, актуван с АОС № 41112 от 12.05.2015г, находящ се
в гр. Плевен, жк “Дружба”, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор 56722.667.814 с площ 1206 кв.м, урбанизирана територия с начин на трайно ползване: незастроен
имот за обществена сграда, комплекс, а по регулационния план
на гр.Плевен имотът попада в УПИ V, кв.12, отреден за микрорайонен център, клуб с универсална сграда, магазини, заведения за обществено хранене и комунално-битови услуги, и парокотелно, чрез публичен търг с тайно наддаване, с предварително представяне на предложенията от участниците в администрацията на Община Плевен, при първоначална цена 39 000
(тридесет и девет хиляди) лева без ДДС и депозит за участие в
размер на 10 % от първоначалната цена.
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 на имота 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 ЗМСМА, чл.8, ал.9,
чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.3, ал.2, чл.47, ал.1, чл.79,
ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредба № 7 на ОбС – Плевен
по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет
на Община Плевен с вх.№ ОбС-2337/15.07.2015 г. и становища на ПК по “КИРОСУПКИЗ” и “ИПФБ” от 27.07.2015 г.
и на ПК по “ОСПК” от 28.08.2015 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 30.07.2015 г., Протокол №
61, точка 22 от дневния ред, и е подпечатано с официалния
печат на Общински съвет – Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1544 / 30.07.2015 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Продажба на земеделска земя – поземлен имот с идентификатор 56722.701.3003 – лозе в землището на град Плевен, местността “Стража”, чрез публичен търг
6771 32130 1244,17 6900,00
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.47, ал.1и ал.2,
2971 32131
546,11 3200,00 чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредба № 7 на ОбС
- Плевен
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комиОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
сия, която да организира и проведе търг за продажба на гореР Е Ш И:
описаните имоти.
1. Да се допълни годишната “Програма за управление и
4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи доразпореждане
с
имотите
– общинска собственост за 2015 г.”
говори за продажба на имотите по т.2, съгласно нормативните
в раздел ІІІ–Б “Имоти, които Община Плевен има намереизисквания, със спечелилите участници.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание ние да продаде” с недвижим имот находящ се в землището
чл.21 ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, на град Плевен, местността “Стража”, представляващ незачл.41, ал.2 от ЗОС и чл.47, ал.1, ал.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, строен поземлен имот с идентификатор: 56722.701.3003, с
т.2 от Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен по предло- площ 1179 кв.м, земеделска земя с начин на трайно ползжение от Росен Русанов – Кмет на Кметство Буковлък с вх.№ ване: лозе, категория на земята при неполивни условия: четОбС-2328/09.07.2015 г. и становища на ПК по “КИРОСУП- върта, актуван с акт за частна общинска собственост АОС №
КИЗ” и ПК по “ИПФБ” от 27.07.2015 г. и ПК по “ОСПК” от 41257/14.07.2015 г.
2. Да се продаде недвижим имот - частна общинска соб28.07.2015 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 30.07.2015 г., Протокол № 61, точка 20 от дневния ственост, актуван с АОС № 41257/14.07.2015 г., находящ се
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съ- в землището на град Плевен, местността “Стража”, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор:
вет – Плевен.
56722.701.3003, с площ 1179 кв.м, земеделска земя с наПредседател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов чин на трайно ползване: лозе, категория на земята при неполивни условия: четвърта, чрез публичен търг с тайно надР Е Ш Е Н И Е № 1542 / 30.07.2015 г., гр. Плевен
даване, с предварително представяне на предложенията от
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим имот – участниците в администрацията на Община Плевен, при
незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор първоначална цена 2700 (две хиляди и седемстотин) лева
56722.659.327 – ХІІІ-659.327, кв.396, отреден за жилищно без ДДС и депозит за участие в размер на 10 % от първостроителство, гр. Плевен, ул. “Бяло море” № 20, чрез пуб- началната цена.
личен търг
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комиНа основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от За- сия, която да организира и проведе търга за продажба на гореописания
имот.
кона за местното самоуправление и местната администрация,
4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи дочл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската
собственост, чл.3, ал.2, чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 говор за продажба на имота по т.2, съгласно нормативните
изисквания, със спечелилия участник
и ал.2 от Наредба № 7 на ОбС - Плевен
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35,
Р Е Ш И:
ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.47, ал.1и ал.2, чл.79, ал.1 и
1. Да се допълни годишната “Програма за управление и раз- чл.85, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредба № 7 на ОбС – Плевен по
пореждане с имотите – общинска собственост за 2015 г.” в раз- предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет
дел ІІІ–Б “Имоти, които Община Плевен има намерение да на Община Плевен с вх.№ ОбС-2347/21.07.2015 г. и станопродаде” с недвижим имот находящ се в гр. Плевен, ул. “Бяло вище на “ИПФБ” от 27.07.2015 г. и на ПК по “ОСПК” от
море” № 20, актуван с акт за частна общинска собственост 28.08.2015 г., на заседание на Общински съвет – Плевен,
АОС № 41182/01.06.2015 г., представляващ поземлен имот с проведено на 30.07.2015 г., Протокол № 61, точка 23 от дневидентификатор 56722.659.327 с площ 372 кв.м. - УПИ ХІІІ- ния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински
659.327, кв.396, отреден за жилищно строителство.
съвет – Плевен.
2. Да се продаде недвижим имот - частна общинска собствеПредседател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов
ност, актуван с АОС № 41182 от 01.06.2015 г., находящ се в
град Плевен, ул. “Бяло море” № 20, представляващ незастроен
Р Е Ш Е Н И Е № 1545 / 30.07.2015 г., гр. Плевен
поземлен имот с идентификатор 56722.659.327 с площ 372
ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имоти пуб(триста седемдесет и два) кв.м., урбанизирана територия с начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, лична общинска собственост в училища
а по плана за регулация на града – УПИ ХІІІ-659.327, кв.396,
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
отреден за жилищно строителство, чрез публичен търг с тайно Закона за местното самоуправление и местната администранаддаване, с предварително представяне на предложенията от ция, чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.14, чл.79, чл.85, ал.1, т.1 от Научастниците в администрацията на Община Плевен, при пър- редба № 7 на Общински съвет - Плевен
воначална цена 62 000 (шестдесет и две хиляди) лева без ДДС
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
и депозит за участие в размер на 6200 (шест хиляди и двеста)
Р Е Ш И:
лева.
1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване, чрез
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия,
представяне от участниците на предложенията пред комикоято да организира и проведе публичния търг.
4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи до- сията в деня и часа, обявени за провеждане на търга за отговор за продажба на имота по т.2, съгласно нормативните из- даване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имоти
публична собственост за:
исквания, със спечелилия участник.
- Бюфет за закуски в ОУ “Св. Климент Охридски” с.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното Буковлък с площ 24 кв.м при първоначална месечна цена
самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, чл.35, 165.00 лв. Депозит за участие 300.00 лв.
- Бюфет за закуски в ОУ “Д-р Петър Берон” Плевен с
ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.3,
ал.2, чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредба площ 16 кв.м при първоначална месечна цена 85.00 лв. Де№ 7 по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – позит за участие 200.00 лв.
- Бюфет за закуски в ОУ “Н.Й.Вапцаров” Плевен с площ
Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС-2335/13.07.2015 г. и становища на ПК по “КИРОСУПКИЗ” и “ИПФБ” от 27.07.2015 25 кв.м при първоначална месечна цена 40.00 лв. Депозит за
участие
130.00 лв.
г. и на ПК по “ОСПК” от 28.08.2015 г., на заседание на ОбПредложените месечни наемни цени са на база брой учещински съвет – Плевен, проведено на 30.07.2015 г., Протокол
№ 61, точка 21 от дневния ред, и е подпечатано с официалния ници, съгласно Решение № 034/31.01.2008 г. на Общински
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съвет – Плевен.
2. Ползването на имотите по т.1 от спечелилия съответната процедура наемател не може да пречи или ограничава
учебните дейности в учебното заведение.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен:
3.1. Да назначи комисия, която да организира и проведе
процедурите по т.1 от настоящото Решение.
3.2. Да утвърди тръжни правила за процедурите по т.1 от
настоящото Решение.
3.3. Да сключи договор със спечелилите участници.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7
от ЗОС и чл.14, чл.79, чл.85, ал.1, т.1 от Наредба № 7 на Общински съвет – Плевен по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС2325/02.07.2015 г. и становища на ПК по “ИПФБ” и “КИРОСУПКИЗ” от 27.07.2015 г. и на ПК по “ОСПК” от 28.07.2015
г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на
30.07.2015 г., Протокол № 61, точка 24 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 № 1546 / 30.07.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост за възмездно право на поставяне на преместваеми обекти – 3 броя павилиони, находящи
се в УПИ І, кв.67 по плана на гр. Славяново на основание чл.56
от ЗУТ
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.56 от ЗУТ, чл.76, т.2, чл.79,
ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба № 7/2005 г. на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Да се отдадат под наем за срок от 5 години, части от имот
– публична общинска собственост, находящи се в град Славяново, Община Плевен за дейности, регламентирани в чл.9,
ал.1 от Наредба № 15 на Общински съвет - Плевен, както
следва:
1. Част от УПИ І, кв.67 за възмездно право на поставяне на
павилион с площ 2.25 кв.м., обозначен като № 2 на схема за
разполагане, съгласувана на 16.06.2015 г. от Главния архитект
на Община Плевен на основание чл.56 от ЗУТ;
2. Част от УПИ І, кв.67 за възмездно право на поставяне на павилион с площ 29.80 кв.м., обозначен като № 8 на схема за разполагане, съгласувана на 16.06.2015 г. от Главния архитект на Община Плевен на основание чл.56 от ЗУТ;
3. Част от УПИ І, кв.67 за възмездно право на поставяне на павилион с площ 8.00 кв.м., обозначен като № 16 на схема за разполагане, съгласувана на 16.06.2015 г. от Главния архитект на Община Плевен на основание чл.56 от ЗУТ.
ІІ. Отдаването под наем на частите от имота по т.І да се извърши при първоначални цени в размер на:
1. За поставяне на павилион, обозначен като № 2 в размер
на 3,60 лв./месец без ДДС;
2. За поставяне на павилион, обозначен като № 8 в размер
на 47,68 лв./месец без ДДС;
3. За поставяне на павилион, обозначен като № 16 в размер
на 12,80 лв./месец без ДДС;
ІІІ. Отдаването под наем на частите от имота по т.1 да се
извърши чрез публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложенията на участниците в Администрацията на Община Плевен и начални месечни наемни цени, съгласно т.ІІ.
ІV. Възлага на Кмета на Община Плевен да определи депозити за участие на частите от имота, както и да назначи комисия, която да организира и проведе търга.
V. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от него лице да сключи договори за наем със спечелилите участници.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21,
ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС,
чл.56 от ЗУТ, чл.76, т.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба
№ 7/2005 г. на Общински съвет – Плевен по предложение от
проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен
с вх.№ ОбС-2315/24.04.2015 г. и становища на ПК по “ЕУТ”
и “ОСПК” от 28.07.2015 г., на заседание на Общински съвет –
Плевен, проведено на 30.07.2015 г., Протокол № 61, точка 25 от
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински
съвет – Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1547 / 30.07.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем без публичен търг или
конкурс на Сдружение “Общински футболен клуб Спартак
Плевен” на недвижим, нежилищен имот – частна общинска
собственост – офис № 305, находящ се в административна
сграда на пл. “Възраждане” № 1, гр. Плевен, актуван с АОС
№ 36988/04.08.2011 год.
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 Закона за общинската собственост
и чл.17, ал.1 и ал.2 от Наредба 7/2005 год. на Общински съвет – Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се отдаде под наем без публичен търг или конкурс по
цени, определени от Общински съвет Плевен, недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се на
втория етаж в административната сграда на пл.”Възраждане”
№1, гр.Плевен, представляващ самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 56722.659.862.1.61 – офис №305 с площ 14,00
кв.м, актуван с АОС №36988/04.08.2011 год. на сдружение
„ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК ПЛЕВЕН“, за
срок от 5 (пет) години. Консумативните разходи, свързани с текущото обслужване и поддръжка на имота, както и такса битови отпадъци за имота са за сметка на сдружение „ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК ПЛЕВЕН“.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен или упълномощено
от него длъжностно лице да сключи договор за наем 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.14, ал.6, изречение 1
от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1 и 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-2343/21.07.2015 г. и становище на ПК по “КИРОСУПКИЗ” от 27.07.2015 г. и на ПК по “ОСПК” от 28.07.2015
г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на
30.07.2015 г., Протокол № 61, 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 № 1548 / 30.07.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Учредяване право на пристрояване към съществуващ магазин за хранителни стоки върху общински недвижим имот в град Плевен, ж.к. “Сторгозия” кв.713 – ПИ
56722.655.82.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.38, ал.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, и

РÅØÅНИя НА ОБЩИНСкИ СÚВÅТ - ПËÅВÅН
чл.59, ал.1 от Наредба № 7 на ОбС - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се учреди на ЕТ „Никола Найденов” възмездно право
на пристрояване с разгъната застроена площ 67.60 кв.м (шестдесет и седем кв.м и шестдесет кв.см) върху общински недвижим имот, находящ се в град Плевен, ж.к. „Сторгозия”/между
бл.22 и бл.37/, представляващ застроен урегулиран поземлен
имот с идентификатор 56722.655.82 – УПИ І, кв.713, актуван
с акт за частна общинска собственост № 40638 от 07.10.2014
г, по одобрен инвестиционен проект, към съществуващ магазин, собственост на ЕТ „Никола Найденов”.
2. Правото на пристрояване и надстрояване да се учреди за
сумата от 5630 (пет хиляди шестстотин и тридесет) лева.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи договор
за учредяване възмездно право на пристрояване и надстрояване, съгласно т.1 и т.2 от настоящото решение и 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.38, ал.2
и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, и чл.59,
ал.1 от Наредба № 7, по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС2327/09.07.2015 г. и становища на ПК по “КИРОСУПКИЗ” от
27.07.2015 г. и на ПК по “ОСПК” и ПК по “ЕУТ” от 28.08.2015
г.,на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на
30.07.2015 г., Протокол № 61, 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 № 1549 / 30.07.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между Община Плевен и Ивалина Тодорова Тодорова върху недвижим
имот, представляващ застроен урегулиран поземлен имот –
УПИ ІІ – 104, кв.18а по плана на село Буковлък, 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 чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.60, ал.4 и чл.47, ал.4 и 5 от Наредба № 7 на ОбСПлевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се прекрати съсобствеността върху недвижим имот,
находящ се в село Буковлък, община Плевен, представляващ застроен урегулиран поземлен имот, целият с площ 646
кв.м - УПИ ІI-104, кв.18а, чрез продажба на общинския дял
от имота, представляващ 190 кв.м, за сумата от 910 (деветстотин и десет) лева без ДДС, на съсобственика Ивалина Тодорова Тодорова.
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
чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.60, ал.4 и
чл.47, ал.4 и 5 от Наредба № 7 на ОбС - Плевен по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община
Плевен с вх.№ ОбС-2333/13.07.2015 г. и становище на ПК по
“ИПФБ” от 27.07.2015 г. и на ПК по “ОСПК” от 28.07.2015
г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на
30.07.2015 г., Протокол № 61, 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 № 1550 / 30.07.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление
на Регионален инспекторат по образованието – Плевен,
недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ 2 броя административни помещения, находящи се в административната сграда на ул. “Димитър Константинов” № 23, гр. Плевен, актуван с АОС №
39762/25.11.2013 г.
На основание чл.21 ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.12, ал.3 и ал.4 от ЗОС и чл.13, ал.2 от Наредба № 7/2005
год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се предостави безвъзмездно за управление на Регионален инспекторат по образованието – гр. Плевен за срок от
5 (пет) години, недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, част от самостоятелен обект с идентификатор 56722.660.765.2.8. – офиси № 438 с площ 13,90 кв.м и №
446 с площ 12,00 кв.м, находящи се на петия етаж на административната сграда на ул. “Димитър Константинов” № 23, гр.
Плевен, актуван с АОС № 39762/25.11.2013 год.
Консумативните разходи, свързани с текущото обслужване
и поддръжка на имота, както и такса смет и данък сгради са за
сметка на Регионален инспекторат по образованието /РИО/–
гр. Плевен.
2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за безвъзмездно управление на имота по т.1 с Началника на Регионален инспекторат по образованието /РИО/ –
гр. Плевен, съгласно действащите разпоредби и условията по
предходната точка.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21
ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.3 и ал.4 от ЗОС
и чл.13, ал.2 от Наредба № 7/2005 год. по предложение от Дамянка Владимирова – Зам. Кмет на Община Плевен с вх.№
ОбС-2336/29.07.2015 г., на заседание на Общински съвет –
Плевен, проведено на 30.07.2015 г., Протокол № 61, 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 № 1551 / 30.07.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление
на Държавна агенция “Технически операции”, недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се
на ул. “Сан Стефано” № 1, гр. Плевен, актуван с АОС №
37449/17.04.2012 г.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.12, ал.3 и ал.4 от ЗОС и чл.13, ал.2 от Наредба 7/2005 год.
на Общински съвет – Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

теля на ДАТО, съгласно действащите разпоредби и условията
по предходната точка.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.3 и ал.4
от ЗОС и чл.13, ал.2 от Наредба 7/2005 год. на Общински съвет – Плевен по предложение от проф.д-р Димитър Стойков,
д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС-2334/13.07.2015
г. и становище на ПК по “КИРОСУПКИЗ” от 27.07.2015 г. и
на ПК по “ОСПК” от 28.07.2015 г., на заседание на Общински
съвет – Плевен, проведено на 30.07.2015 г., Протокол № 61,
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 № 1552 / 30.07.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Безвъзмездно предоставяне на право на ползване на част от имот – публична общинска собственост, за
нуждите на Изпълнителна агенция по околна среда, Регионална лаборатория – гр. Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА, чл.12, ал.1 и ал.4 от ЗОС и чл.13, ал.2, 3 и 4 от Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се предостави безвъзмездно право на ползване на част
от имот – публична общинска собственост, находящ се на ул.
“Дойран” в гр. Плевен, представляващ част от тротоара до река
Тученишка с площ 15 кв.м за нуждите на действащата Автоматична измервателна станция за контрол качеството на атмосферния въздух, съгласно одобрена от Главния архитект на Община Плевен схема за разполагане – скица № 2679/21.11.2003
г. за срок до 31.12.2015 г.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено
от него лице да сключи договор за безвъзмездно ползване на
имота, описан в т.1.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.1
и ал.4 от ЗОС и чл.13, ал.2, 3 и 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-2340/20.07.2015 г. и становище на ПК по “КИРОСУПКИЗ” от 27.07.2015 г. и ПК по
“ОСПК” от 28.07.2015 г., на заседание на Общински съвет –
Плевен, проведено на 30.07.2015 г., Протокол № 61, точка 31
от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.

“Социално подпомагане” – гр. Плевен част от недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се
на ул. “Д-р Г.М.Димитров” № 82а, гр. Плевен, актуван с АОС
№ 34452/15.02.2006 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 и ал.4
от ЗОС и чл.13, ал.2 от Наредба 7/2005 год. на Общински съвет – Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1 Учредява безвъзмездно право на ползване на Агенция за
социално подпомагане за нуждите на Дирекция „Социално
подпомагане”- гр.Плевен за срок от 5 (пет) години, недвижим
нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се
в гр.Плевен, ул. ”Д-р Г.М.Димитров” №82а, представляващ
част от едноетажна сграда с идентификатор 56722.657.19.4 с
предназначение – склад със застроена площ 40 кв.м, актуван
с АОС №34452/15.02.2006 год.
Консумативните разходи свързани с текущото обслужване
и поддръжка на имота, както и такса смет и данък сгради са за
сметка на Агенцията за социално подпомагане.
2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за безвъзмездно управление на имота по т.1 с Изпълнителния Директор на Агенцията за социално подпомагане, съгласно действащите разпоредби и условията по предходната
точка.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21,
ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 и ал.4 от ЗОС и чл.13, ал.2 от
Наредба 7/2005 год. на Общински съвет – Плевен, по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС-2338/15.07.2015 г. и становище на
ПК по “КИРОСУПКИЗ” от 27.07.2015 г. и на ПК по “ОСПК” от
28.07.2015 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 30.07.2015 г., Протокол № 61, точка 34 от дневния
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет
– Плевен.

ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползване
на Сдружение “Български футболен съюз” за нуждите на
Областен съвет на БФС – Плевен върху недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост – склад № 10 с
площ 27,60 кв.м., представляващ част от сграда с идентификатор 56722.659.789.1 и предназначение “Сграда за култура и изкуство” на ул. “Димитър Константинов” № 2, гр.
Плевен, актувана с АОС № 34012 / 27.07.2005 год.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.39, ал.4 и от Закона за общинската собственост и чл.62,
ал.3 и ал.4 от Наредба 7/2005 год. на Общински съвет – Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се учреди безвъзмездно право на ползване върху
недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ част от сграда с идентификатор
56722.659.789.1 и предназначение: Сграда за култура и изкуство - склад № 10 с площ 27.60 кв.м., находящ се на І-ви
етаж от лявата страна на главния вход на ул.”Д.Константинов” №2, гр.Плевен, актувана с АОС №34012 от 27.07.2005
год., на сдружение „Български футболен съюз” за нуждите
на Областен съвет на БФС-Плевен за срок от 5 (пет) години.
Консумативните разходи, свързани с текущото обслужване и
поддръжка на имота, както и данък сгради и такса битови отпадъци за ползвания имот са за сметка на Областен съвет на
БФС-Плевен.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен или упълномощено от
него длъжностно лице да сключи договор за безвъзмездно право
на ползване 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.39, ал.4 и от
Закона за общинската собственост и чл.62, ал.3 и ал.4 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-2344/21.07.2015 г. и становище на ПК
по “КИРОСУПКИЗ” от 27.07.2015 г. и на ПК по “ОСПК” от
28.07.2015 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 30.07.2015 г., Протокол № 61, 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 № 1554 / 30.07.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление на
Областна дирекция на МВР – Плевен, недвижим нежилищен
имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 56722.660.957.1.7 –
помещение, находящо се на ул. “Св.св. Кирил и Методий” №
12а, гр. Плевен, актуван с АОС № 31265/18.06.1998 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 и ал.4
от ЗОС и чл.13, ал.2 от Наредба 7/2005 год. на Общински съвет – Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Учредява безвъзмездно право на ползване на Областна
дирекция на МВР – гр. Плевен за нуждите на Първо РУП
за срок от 5 (пет) години, недвижим нежилищен имот –
частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.660.957.1.7 - помещение със застроена площ 21,64 кв.м, находящ се на ул.”Св.
св.Кирил и Методий” № 12а, гр. Плевен, актуван с АОС
№31265/18.06.1998 год.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи с
Директора на Областна дирекция на МВР – гр. Плевен, договор за безвъзмездно управление на имота по т.І, съгласно
действащите разпоредби и условията по предходната точка.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21,
ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 и ал.4 от ЗОС и чл.13, ал.2 от
Наредба 7/2005 год. на Общински съвет – Плевен, по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС-2345/21.07.2015 г. и становище на
ПК по “КИРОСУПКИЗ” от 27.07.2015 г. и на ПК по “ОСПК” от
28.07.2015 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 30.07.2015 г., Протокол № 61, точка 33 от дневния
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет
– Плевен.

1. Да се учреди безвъзмездно право на ползване на Държавна Агенция „Технически операции” за срок от 5 (пет) години, недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Плевен, ул. ”Сан Стефано” №1, актуван с АОС №37449/17.04.2012 год., представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.659.865.6.1 –
гараж №1 с площ 17,30 кв.м .
Консумативните разходи свързани с текущото обслужПредседател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов
ване и поддръжка на имота, както и такса смет и данък сгради
са за сметка на Държавна Агенция „Технически операции”
Р Е Ш Е Н И Е № 1555 / 30.07.2015 г., гр. Плевен
(ДАТО).
2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи доОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление на
говор за безвъзмездно управление на имота по т.1 с Председа- Агенция за социално подпомагане за нуждите на Дирекция
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собственост на Мариян Асенов Дуканов.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши необходимите правни и фактически действия, съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията, свързани с изпълнение на настоящото Решение.
Решенията по чл. 124а от Закона за устройство на територията не подлежат на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.
21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, при спазване разпоредбите на чл.17а, ал.1, т.1 и чл.18 от Закона за опазване на
земеделските земи, на основание чл. 124а, ал. 1 и ал. 7 и чл.
124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община
Плевен с вх.№ ОбС-2353/21.07.2015 г. и становище на ПК по
“ЕУТ” от 28.07.2015 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 30.07.2015 г., Протокол № 61, точка 38 от
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1559 / 30.07.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за
подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлен имот 004015 – частна собственост, за
включване по реда на чл.20а от ЗОЗЗ в строителните граници на с. Къшин и одобряване на Задание за изработване на
подробен устройствен план
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал.1, т. 11 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, на основание чл. 124а, ал. 1 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устрой-

Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов ствен план – План за регулация и застрояване за поземлен

Р Е Ш Е Н И Е № 1556 / 30.07.2015 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Внасяне на предложение в МС за отпускане
на персонални пенсии на Айше Цветанова Ганиева и Лидия
Цветанова Ганиева по реда на чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата
за пенсиите и осигурителния стаж
На 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 осигуряПредседател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов ване

Р Е Ш Е Н И Е № 1553 / 30.07.2015 г., гр. Плевен

Бр. 7 (19),
10 август 2015 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

имот 004015 – частна собственост.
2. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлен
имот 004015 – частна собственост.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши необходимите правни и фактически действия, съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията, в изпълнение на
настоящото Решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21,
ал. 2 във връзка с чл. 21, ал.1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на основание чл. 124а, ал. 1
и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията по
предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС-2350/21.07.2015 г. и становище на ПК
по “ЕУТ” от 28.07.2015 г. на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 30.07.2015 г., Протокол № 61, точка 39 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.

Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерския
съвет на Република България за отпускане на персонални
пенсии по реда на чл.92 от КСО на Айше Цветанова Ганиева
и Лидия Цветанова Ганиева от гр.Плевен.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов
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 осиР Е Ш Е Н И Е № 1560 / 30.07.2015 г., гр. Плевен
гурителния стаж и чл.92 от КСО по предложение от проф.дОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет –
р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№
ОбС-2329/10.07.2015 г. и становище на ПК по “ЗСД” от Плевен за периода януари – юни 2015 г.
27.07.2015 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проНа основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.27, ал.6 от Закона за
ведено на 30.07.2015 г., Протокол № 61, точка 36 от дневния местното самоуправление и местната администрация
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
вет – Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1557 / 30.07.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за
подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ
56722.734.1229 в местността “Мъртва долина 1” в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на
техническата инфраструктура и одобряване на Задание за
изработване на подробен устройствен план
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, при спазване разпоредбите на чл.17а, ал.1, т.1 и чл.18 от
Закона за опазване на земеделските земи, на основание чл.
124а, ал. 1 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на
територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ 56722.734.1229 в
местността “Мъртва долина 1” в землището на гр. Плевен и
парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура, собственост на Нели Любенова Илиева.
2. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване за ПИ 56722.734.1229
в местността “Мъртва долина 1” в землището на гр. Плевен
и парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура, собственост на Нели Любенова Илиева.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши необходимите правни и фактически действия, съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията, свързани с изпълнение на настоящото Решение.
Решенията по чл. 124а от Закона за устройство на територията не подлежат на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.
21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, при спазване разпоредбите на чл.17а, ал.1, т.1 и чл.18 от Закона за опазване на
земеделските земи, на основание чл. 124а, ал. 1 и ал. 7 и чл.
124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община
Плевен с вх.№ ОбС-2352/21.07.2015 г. и становище на ПК по
“ЕУТ” от 28.07.2015 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 30.07.2015 г., Протокол № 61, точка 37 от
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.

Р Е Ш И:

1. Приема за сведение Отчет за дейността на Общински съвет – Плевен за периода 01.01.2015 г. – 30.06.2015 г.
2. Текстът на Отчета по т.1 е неразделна част от настоящото Решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл.21, ал.2 във връзка с чл.27, ал.6 от ЗМСМА по предложение от Дарин Ангелов – Председател на Общински съвет Плевен с вх.№ ОбС-2355/21.07.2015 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 30.07.2015 г., Протокол
№ 61, точка 41 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 № 1561 / 30.07.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Допълване на програма за развитие на “Диагностично-консултативен център ІІ – Плевен”ЕООД, гр.
Плевен за 2015 г.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.17, ал.1, т.1,
т.15 и чл.24, ал.1, т.12 от Наредба № 8 за условията и реда за
упражняване правата на собственик от Община Плевен върху
общинската част от капитала на търговските дружества на
ОбС - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Допълва Програмата за развитие на “Диагностично-консултативен център ІІ – Плевен”ЕООД, град Плевен за 2015 г.,
утвърдена с Решение № 1413/26.03.2015 г. на Общински съвет – Плевен, както следва:
- “Електронен конвексен трансдюсер-трансвагинален, съвместим с налична ехографска апаратура”.
Инвестицията ще бъде направена със собствени средства в
размер на 8000 лв. без ДДС;
- Термостат за нуждите на МДЛ по “Микробиология” в
размер на 5000 лв. без ДДС”.
Инвестицията ще бъде направена със собствени средства.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.17, ал.1, т.1, т.15 и чл.24, ал.1,
т.12 от Наредба № 8 за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Плевен върху общинската част
от капитала на търговските дружества на ОбС – Плевен по
предложение от Постоянната комисия по “Икономика, проекти, финанси и бюджет”с вх.№ ОбС-2122-1/27.07.2015 г. и
становище на ПК по “ЗСД” от 27.07.2015 г., на заседание на
Общински съвет – Плевен, проведено на 30.07.2015 г., Протокол № 61, точка 42 от дневния ред, и е подпечатано с официПредседател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов алния печат на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е № 1558 / 30.07.2015 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за
подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ
56722.732.419 в местността “Мъртва долина 2” в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на
техническата инфраструктура и одобряване на Задание за
изработване на подробен устройствен план
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, при спазване разпоредбите на чл.17а, ал.1, т.1 и чл.18 от
Закона за опазване на земеделските земи, на основание чл.
124а, ал. 1 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на
територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ 56722.732.419 в местността “Мъртва долина 2” в землището на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура,
собственост на Мариян Асенов Дуканов.
2. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване за ПИ 56722.732.419 в местността “Мъртва долина 2” в землището на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура,

Р Е Ш Е Н И Е № 1562 / 30.07.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна финансова помощ на Емил Филипов Топалски
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
г., в размер на 240 (двеста и четиридесет) лева на Емил Филипов Топалски.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация по предложение от Постоянната комисия по “Здравеопазване и социални дейности” с вх.№ 09946/27.07.2015 г., на заседание на Общински съвет – Плевен,
проведено на 30.07.2015 г., Протокол № 61, точка 43 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински
съвет – Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов
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ПРИЕТ Е ПЛАН ЗА УСТОЙЧИВА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ...
Продължение от стр.2
Дейност 1.2.1 - Изграждане
на енергоефективно улично осветление на град Плевен (фундаменти, кабел-канални мрежи,
стълбове, рогатки, осветителни
тела) с въвеждане на интелигентна система за управление.
Дейност 1.2.2 - Довършване
изграждането на енергоефективно алейно осветление в зелените зони – Градска градина,
Парк „10-ти декември” и ЗМ
„Кайлъка”.
Мярка 1.3.
Подобряване на планирането
за преодоляване ограниченията
на градското пространство.
Дейност 1.3.1 - Изготвяне на
Общ устройствен план на град
Плевен с Генерална комуникационно-транспортна схема.
Дейност 1.3.2 - Изготвяне на
Общ устройствен план на Община Плевен.
Дейност 1.3.3 - Изготвяне на
Генерален план за организация
на движението.
Приоритет 2.
Налагане на енергоефективни и природосъобразни
форми на придвижване в
градските зони и прилежащите територии.
Мярка 2.1.
Развитие на екологичен, надежден и модерен масов обществен транспорт.
Дейност 2.1.1 - Пълна подмяна на подвижния състав на електротранспорта:
-закупуване на 10 нови тролейбуси.
-закупуване на обслужваща
техника: влекач и авариен автомобил.
Дейност 2.1.2 - Частична
подмяна на автопарка на масовия градски транспорт и междуселищните превози (автобуси/
микробуси на конвенционално гориво) до близките 7 села
(Ясен, Опанец, Буковлък, Гривица, Радишево, Брестовец и
Къшин) – закупуване на 10 електробуси или екобуси (автобуси
на метан).
Дейност 2.1.3 - Разкриване
на нови маршрутни линии на
електротранспорта, вкл. изграждане на спирки:
-2 нови градски линии за обслужване на Западната (посока
с.Ясен) и Северозападната (посока Хипермаркет „Метро”) индустриални зони.
-7 нови линии до близките села на отстояние до 10 км
от град Плевен: Ясен, Опанец,
Буковлък, Гривица, Радишево,
Брестовец и Къшин.
Дейност 2.1.4 - Увеличаване на обема, разнообразяване и
подобряване на качеството на
предлаганите услуги от МГОТ:
-Оптимизиране на разписанията на линиите на МГОТ за
подобряване на информацията,
относно възможностите за пътуване и увеличаване на честотата в пиковите часове за сметка

на разреждане през останалото
време.
-Договаряне с бизнеса и търговските обекти за лансиране на
безплатни обиколни линии за
техните клиенти и/или работни-

ществуващата велоалея, която
започва от централен градски
площад и осигуряване на достъп за велосипедисти до пешеходните стъпала към крепост
„Сторгозия”.
Дейност 2.2.5 Продължаване
на веломаршрута в ЗМ „Кайлъка” с още 6 000 м.– от паркинга на р-т „Двете сърнета” до
парк-хотел „Кайлъка” по път
IV-ти клас PVN 3149 Плевен-с.
Тученица, и оттам през алейната

с оглед увеличаване на техния
брой.
Дейност 2.3.2 - Подмяна на
автопарка на фирми, извършващи ученически и служебни
превози, вкл. автобуси/микробуси за „случаен превоз” с
електробуси или екобуси.
Мярка 2.4.
Подпомагане и насърчаване
на придвижването пеша.
Дейност 2.4.1 - Ремонт на
улична мрежа на град Плевен,
по която не се движи МГОТ:
● Улица от ОК478 до
ОК176а и от ОК478 до ОК175
и съпътстваща инфраструктура
(ул. „Гривишко шосе” – дублираща).
● Улица „Св. Климент Охридски”- от ул. „Москва” до ул.
„Десети декември”.
● Улица „Гурко” – от ул.
„Хаджи Димитър” до ул. „Марин Дринов”.
● Улица „Драва” – от ул.
„Добрич” до ул. „Вихър”.
● Улица „Странджа” – от ул.
„Хаджи Димитър” до ул. „Гургулят”.
● Улицата до ОДЗ 5 и бл.40 в
жк „Сторгозия”.
●Улица „Люлин” - от К 3
до ОК 729а, между ул. „Ангел
Кънчев” и бул. „Русе”.
● Улица „Ангел Кънчев” - от
ОК 713а до ОК 1571, между ул.
„Иван Вазов” и бул. „Христо
Ботев”.
●Улица „Георги Бенковски”
– от ОК 2573 до ОК 729а, между ул. „Св. Св. Кирил и Методий” и ул. „Люлин”.

●Улица „Цар Борис III” – от
ОК 2276 до ОК 751, отсечката
от кръстовището с ул. „Данаил
Попов” и ул. „Димитър Константинов”, до пл. „Свобода”.
●Улица „Коста Хаджипакев”
– от ОК 622 до ОК 755, отсечката от ул. „Васил Левски” до
кръстовището с ул. „Цар Борис
III”.
●Улица „Цар Симеон” между улиците „Васил Левски”
и „Георги Бенковски”.
●Улица „Мур” – от ОК 345б
до ОК 381в, отсечката от кръстовището с ул. „Марица” до
кръстовището с ул. „Цар Самуил” и ул. „Цар Шишман”, вкл.
кръстовището с ул. „Цар Самуил” и ул. „Цар Шишман”.
●Улица „Страхил войвода” от ОК 59 до ОК 64.
●Улица „Индже войвода” –
от ОК 391 до ОК 61а, отсечката
от кръстовището с бул. „Христо Ботев” до кръстовището с ул.
„Страхил войвода”.
●Улица „Ангел войвода” –
от ОК 64 до ОК 71, отсечката
от кръстовището с ул.„Страхил
войвода” до кръстовището с ул.
„Генерал Столетов”.
●Улица №1, между
ул.
„Александър Малинов” и бул.
„България” пред блокове 323324-326-328 - от ОК 367 до ОК
417.
●Улица №2, между
ул.
„Александър Малинов” и бул.
„България” пред блокове 312313--319-319а – от ОК 283 до
ОК 430.
●Улица №3, от ул. „Алек-

мрежа на парка до язовир „Тотлебенов вал”.
Мярка 2.3.
Преминаване към икономичен и щадящ околната среда немасов обществен транспорт.
Дейност 2.3.1 - Въвеждане
на мерки за редуциране броя
на такситата и даване на преференции за електро-таксита,

●Улица „Москва” – от ОК
130, отсечката от кръстовището
с ул. „Св. Климент Охридски”
до кръстовището с ул. „Сергей
Румянцев”.
●Улица „Гургулят” – от ул.
„Вардар” до ОК 2147а, отсечката от кръстовището с ул. „Вардар” до кръстовището с ул. „Ген
л-т Атанас Стефанов”.

сандър Малинов” пред блокове 121-122-125- до кръстовище
при бл. 137 – от ОК 5 ел през
ОК 153 до ОК 124а.
●Улица „Вит” – от ОК 40а
до ОК 150, отсечката от фирма
„ИЗОБОР” до кръстовището с
ул. „Втора задгарова”, Индустриална зона.
Продължава на стр.10

Дейност 2.2.4 Изграждане
на нов веломаршрут в ЗМ „Кайлъка” – от входа на парка до
големия паркинг на р-т „Двете
сърнета” с дължина 1150 м. за
осигуряване на връзка със съ-

Пътувания, разделени по видове превози

1. пеша
2. масов градски транспорт
3. автомобил - шофьор
4. служебен транспорт
5. автомобил - пътник

ци и за закупуване на карти за
градския транспорт за служителите на преференциални цени.
-Организиране на безплатно
превозване на велосипеди през
почивните дни по определени
маршрути на МГОТ, водещи до
Парк „Кайлъка”.
-Въвеждане на система за
електронно таксуване в електротранспорта.
-Въвеждане на услуга по заявка „Превоз при нужда” за хора
със затруднена мобилност и др.
Дейност 2.1.5 - Разширяване на мрежата от интелигентни
спирки на МГОТ - увеличаване
предлагането на информация
за пътувания в реално време с
градския транспорт на нови 65
спирки.
Дейност 2.1.6 - Изграждане
на платформа за планиране на
мултимодални пътувания - база-данни за обществените пътувания, база-данни за движението, пътна база-данни, ГИС,
алгоритми за планиране на обществени пътувания; единен
уеб портал и мобилна версия за
разпространение на информация за обществени транспортни
услуги.
Мярка 2.2.
Повишаване дела на велотранспорта.
Дейност 2.2.1 Изграждане
на 3 паркинги за велосипеди на
подходящи места в централните
части на град Плевен.
Дейност 2.2.2 Изграждане на
велостойки до всички обекти, в
които се предоставят публични
услуги.
Дейност 2.2.3 Въвеждане в
експлоатация на общинска система за отдаване на велосипеди
под наем, която да бъде интегрирана в общата транспортна схема на града, за да се разглежда
и третира като обществен велотранспорт.

6. такси
7. велосипед
8. влак
9. маршрутка
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ПРИЕТ Е ПЛАН ЗА УСТОЙЧИВА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ...
Продължение от стр.9
●Улица„Северна” – от ОК
140а до ОК 118а, зад централна
сграда на фирма „Сторко”, Индустриална зона.
Дейност 2.4.2 Ремонт на
4 пешеходни мостчета на
р.Тученица:
■ Пешеходно мостче между
двете платна на ул. „Вардар”,
откъм ул. „Гургулят”.
■ Пешеходно мостче между двете платна на ул. „Вардар”, срещу Народно читалище
„Съгласие”.
■ Пешеходно мостче между
двете платна на ул. „Дойран”,
откъм ул. „Коста Хаджипакев”.
■ Пешеходно мостче между

на достъпна архитектурна среда (рампи, стълбищни лифтове,
подвижни платформи, „достъпни маршрут”) за хора с двигателни затруднения.
Дейност 2.4.7 - Изграждане
на интелигентни пешеходни пътеки.
Приоритет 3.
Подобряване на управлението на градския транспорт и трафика.
Мярка 3.1.
Разширяване приложението
на Интелигентни транспортни системи.
Дейност 3.1.1 - Въвеждане на
Система за регистриране (автоматично преброяване) и анализ на

тегриране на базата-данни за трафика в реално време в работата на
системата.
Дейност 3.1.5 - Осигуряване
на приоритет на светофарите на
автомобилите за спешни случаи
и инциденти - надграждане на
съществуващата система за приоритизация на градския обществен транспорт и осигуряване на
възможности за даване на приоритет на автомобилите на полицията, пожарната и аварийната
безопасност и спешната медицинска помощ.
Мярка 3.2.
Промяна на паркинг-модела.
Дейност 3.2.1 - Зониране (поетапно въвеждане на синя, зелена

двете платна на ул. „Дойран”,
откъм ул. „Поп Богомил”.
Дейност 2.4.3 - Ремонт на
останалата част от пешеходната
зона – от пл. „Свобода”, през ул.
„Васил Левски”, пл. „Ст.Стамболов”, до кръстовището с ул.
„Луковит”.
Дейност 2.4.4 - Подобряване
на достъпа и физическата среда
в „зелени” зони – благоустрояване на Градска градина, Парк
„Кайлъка”, „Скобелев парк” и
Парк „10-ти декември”.
Дейност 2.4.5 - Подобряване
на градската среда – изграждане
на 5 нови детски площадки със
съоръжения:
◘ Детска площадка – на ул.
„Мария Кюри”, между ул. „Цар
Самуил”, ул. „Кала тепе” и ул.
„Мария Кюри”.
◘ Детска и спортна площадка – между ул. „Георги Кочев”,
ул. „Гренадерска” и ул. „Неофит
Рилски”.
◘ Детска площадка – в жк
„Мара Денчева”, между ул. „Ведрина” и ул. „Мануш войвода”.
◘ Детска площадка – в жк
„Дружба”, до бл.119.
◘ Детска площадка – в жк
„Дружба”, до бл.319.
Дейност 2.4.6 - Изграждане

пътникопотока в МГОТ.
Дейност 3.1.2 - Разширение на
ИТС за управление на трафика –
доставка на функционалности
на системата за оптимизиране на
движението, въз основа отчитане
на трафика в реално време на още
40 кръстовища и адекватно управление на движението и обществения транспорт в целия град.
Дейност 3.1.3 Разширяване
на оперативните функции на изградения Диспечерски център за
видеонаблюдение и контрол на
движението и частично изградената мрежа чрез разгръщане на
системата за видео наблюдение в
обхвата на 40 кръстовища в града
(обхващане на всички кръстовища в града).
Дейност 3.1.4 - Въвеждане
на Система за мониторинг на качеството на въздуха и шумовите
замърсявания - изграждане на
мрежа от стационарни, квази-стационарни и/или преносими ръчни шумово измервателни терминали; Измервателни станции за
качеството на въздуха; Цифрови
карти за непрекъснат мониторинг
на качеството на въздуха и шумовото замърсяване; Уеб базирано
приложение за разпространение
и достъп до информацията; Ин-

и жълта зони) – реорганизация на
синята зона, създаване на прилежаща към нея зелена зона, въвеждане в жилищните квартали на
жълта зона (годишно заплащане
на паркоместата пред жилищните
блокове).
Дейност 3.2.2 - Изграждане на
подходящи места на 3 „буферни”
паркинга, свързани с терминалните спирки на МГОТ (откъм Ловеч, София и Русе).
Дейност 3.2.3 - Договаряне
с големите търговски обекти на
територията на Плевен за предоставяне на паркоместа на техните
паркинги.
Дейност 3.2.4 - Въвеждане на
Интегрирана електронна система за управление на паркирането
(всички обособени паркинги и
места за улично паркиране).
Мярка 3.3.
Намаляване плътността на
трафика.
Дейност 3.3.1 - Отклоняване преминаването през Плевен на транзитния трафик по
обходен маршрут: от разклона
при с.Брестовец на пътя Ловеч-Плевен към с.Бохот-с.Тученица-с.Радишево-разклона
на
пътя с.Радишево-с.Пелишат до
с.Гривица с излаз на път София-

Русе (алтернативно свързване на
два пътя от републиканската мрежа: път II клас 35 Ловеч-Плевен,
откъм АМ „Хемус”, с път I клас
Е-83 София-Русе).
Дейност 3.3.2 Организиране
на товарния транспорт и логистика – въвеждане на часови график
по схемите за зареждане (товароразтоварни дейности) на производствени и търговски обекти, с
оглед намаляване натоварването
на трафика в пиковите часове.
Дейност 3.3.3 - Въвеждане на
забрана за достъп на лични моторни превозни средства в централната част на града по най-натоварените основни улици.
Дейност 3.3.4 - Където минават велоалеи, по възможност
определяне на еднопосочност по
цялата дължина на улици или в
отделни техни отсечки.
Дейност 3.3.5 - Повишаване
на пропускателната способност
на улиците - осигуряване на буслайн с предимство за обществения транспорт.
Приоритет 4.
Сформиране на култура на
градската мобилност.
Мярка 4.1.
Провеждане на информационна кампания.
Дейност 4.1.1 - Отпечатване
и разпространяване на дипляни
с карти на новите маршрути на
МГОТ.
Дейност 4.1.2 - Изработване и
монтиране на видни места в града
на билбордове с карти на новите
маршрути на МГОТ.
Дейност 4.1.3 - Поставяне на
указателни табели на 2, 3 или 4
езика към основните извеждащи
артерии за София, Русе, Ловеч и
Никопол.

обучение по мобилност сред
най-малките в началните училища в Плевен, чрез включване на
класовете в проект „Играта на
трафик змията”, изпълняван в
България от Клуб УРГО.
Дейност 4.2.2 - Организиране
на цикъл от семинари и публични дискусии на тема „Градска
мобилност” сред общинската
администрация, транспортни и
туристически фирми, търговски
обекти и граждани.
Всички заинтересовани страни бяха привлечени за участие
в публичен форум – Консултативен съвет по транспорта, на
който проектът на документа бе
обсъден, допълнен и одобрен.
Проектът на Плана за устойчива градска мобилност на Плевен за периода 2015-2025 г.
бе публикуван на електронната страница на Община Плевен за запознаване на широката общественост с намеренията
на администрацията да подобри
градската мобилност.
За медиите бяха разпространени два специално изготвени
информационни материала.
Планът за устойчива градска мобилност на Плевен (20152025 г.) бе приет от Общински
съвет-Плевен. На базата на него
ще бъде обоснована необходимостта от извършването на инвестиционни интервенции за
подобряване на градския транспорт през следващия програмен
период в рамките на проект по
Оперативна програма „Региони
в растеж” 2014-2020 г.
На сесията бяха приети също и
пакет документи: Стратегическа
рамка за дългосрочно планиране
и прогнозиране, Модел за управ-

Дейност 4.1.4 - Установяване
на традиция – ежегодно провеждане на масовата инициатива „Да
раздвижим Плевен с велосипеди”.
Дейност 4.1.5 - Организиране на ежегоден календар на събития по повод на Европейската
седмица на мобилността.
Мярка 4.2.
Въвеждане на обучение по
градска мобилност.
Дейност 4.2.1 - Провеждане на интерактивно гражданско

ление на транспорта и инфраструктурата и Единен финансов
модел на масовия градски обществен транспорт, имащи пряко отношение към Плана за устойчива
градска мобилност на Плевен, но
в обхвата на един от компонентите „Разработване на програма за
устойчиво развитие и внедряване
на иновативни решения” на Проект „Интегриран градски транспорт на Плевен”, финансиран от
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.
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Бойко Цветков: „Спартак” ще търси златната среда при професионалистите

Посвещаваме победата в първия мач на
нашите фенове
На 18 футболисти ще разчита ОФК „Спартак” - Плевен през
есенния полусезон на „Б” група.
Това обяви за вестник „Плевен” селекционерът Бойко Цветков. БФС
официално допусна ОФК „Спартак” да играе в първенство на „Б”
Професионална футболна група,
след като издаде лиценз за участие на клуба. Броят на състезателите ще нарасне до 24 след картотекиране в Зоналния съвет на БФС
- Велико Търново на юношите Даниел Гергов, Лилян Маринов, Тра-

мен Илиев, Иван Денков, Жюлиен Бенков, Николай Ботев, Лилян
Маринов, Траян Димитров, Виктор Иванов; Нападатели: Стефан
Христов, Цветомир Тодоров, Преслав Антонов, Кристиян Иванов,
Виктор Митов. В отбора пристига нов футболист. Това е Богомил
Христов, който е 21-годишен, идва
от Банско, бил е юноша на ЦСКА
и играе на поста „вътрешен халф”.
Почти всички картотекирани играчи са под 23 години.
Преди началото на полусезона

лен резултат срещу „Пирин” /Разлог/, но трябва да поддържаме тази форма до края на полусезона и
да играем за победа”, категоричен
бе Цветков.
Помолен да коментира програмата в „Б” група, той обясни, че
няма значение къде и с кого играе
тимът му. Важното е да се изпълняват тактическите задачи и да не
се подценява противникът. Не дели отборите на силни и слаби и
твърди, че когато един отбор играе мотивирано, противникът му
ще е слаб. Това се опитва Цветков
да внуши и на плевенските футболисти.
На Общо събрание на клуба

ян Димитров, близнаците Виктор и Кристиян Иванови и Виктор
Митов. Така съставът на плевенчани ще включва: Вратари: Димитър
Пантев и Марин Орлинов; Защитници: Кристиян Григоров, Живко
Господинов, Стенислав Георгиев,
Пламен Тенев, Георги Пейчев, Даниел Гергов; Полузащитници: Тихомир Тодоров, Васил Шопов, Антони Иванов, Христо Кирев, Пла-

при професионалистите селекционерът на футболистите ни изрази
задоволството си от подготовката
по време на летния лагер на базата в с.Гривица, както и от представянето на тима в контролните срещи. Отборът е добре окомплектован и има конкуренция между състезателите, духът е висок и всички
се справят добре, като изпълняват
поставените им тактически задачи, сподели още
Бойко Цветков.
„Посвещаваме
победата в първия мач от програмата в „Б”
професионална
група на нашите фенове, които дойдоха на
стадион „Плевен” на 25 юли
и видяха добрата игра на момчетата. Надяваме се феновете да ни подкрепят и в следващите срещи да
има още повече
публика, защото ние играем за
тях. Положително е, че започваме с убедите-

кметът на Община Плевен проф.
д-р Димитър Стойков бе избран
за почетен председател на ОФК
„Спартак” . По негова идея са пуснати Златни абонаментни карти
за новото първенство. Те са на цена 200 лв. и осигуряват на притежателите си място на официалната трибуна за всички домакински
мачове на плевенчани през спортно-състезателната 2015 – 2016 година. По този начин ще бъдат привлечени допълнителни средства
за издръжката на ОФК „Спартак”.
Ще се разчита тези карти да бъдат
закупени от президенти на фирми
и директори на предприятия от региона. Обикновените абонаментни карти за местата със седалки,
реновирани преди няколко години, струват 100 лв. По 50 лв. са
картите за всички останали сектори. Привържениците на отбора ще
могат да влизат на градския стадион „Плевен” с билети от 3 лева, а
за пенсионери и ученици достъпът ще е срещу 2 лева. Според изискванията входните талони ще се
издават от касов апарат, затова от
клуба обръщат внимание феновете да не чакат последния момент,
за да дойдат на стадиона.
В началото на първенството настъпиха промени и в ръководството на ОФК „Спартак” - Плевен.
Управителния съвет напуснаха

Издава ОП ”Общински медиен център”

Стефчо Доровски и Венко Николов, тъй като синовете и на двамата са футболни съдии в професионалния футбол („А” група). Целта е да се избегне конфликт на интереси. Същевременно и двамата
декларираха готовност, че ще продължат да помагат на отбора. На
техните места бяха избрани зам.кметът Дамянка Владимирова и
бизнесменът Даниел Митов. Останалите членове на Управител-

ния съвет са: директорът на дирекция „ФСД и Управление на собствеността” на Община Плевен
Евгени Генов, бизнесменът Величко Великов и Стефан Захариев,
началник отдел „Здравеопазване
и социални дейности”. Администратор на клуба е Симеон Дангуров, селекционер – Бойко Цветков,
старши треньор – Роберт Петров,
мениджър – Илия Войнов и помощник-треньор – Ботьо Ботев.

ПРОГРАМА на Спартак в „Б“ група
Сезон 2015/2016 г.
I кръг
25 юли 2015, събота, 18:30 ч:
Спартак – Пирин (Разлог)
4 : 1
ІI кръг
1 август 2015, събота, 18:00 ч:
Верея (Стара Загора) – Спартак
1 : 0
ІІI кръг
8 август, събота
Спартак - Септември (Симитли)
:
IV кръг
15 август, събота
Спартак – Лудогорец ІІ (Разград)
:
V кръг
22 август, събота
Литекс ІІ (Ловеч) – Спартак
:
VІ кръг
29 август, събота
Спартак – Нефтохимик (Бургас)
:
VІІ кръг
12 септември, събота
Созопол – Спартак
:
VІІІ кръг
19 септември, събота
Спартак – Поморие
:
ІХ кръг
26 септември, събота
Ботев (Гълъбово) – Спартак
:
Х кръг
3 октомври, събота
Спартак – Локомотив (Г. Ор-ца)
:
ХІ кръг
17 октомври, събота
Оборище (Панагюрище) – Спартак
:
ХІІ кръг
24 октомври, събота
Спартак – Банско
:
ХІІІ кръг
31 октомври
Локомотив (Мездра) - Спартак
:
ХІV кръг
7 ноември, събота
Спартак – Добруджа (Добрич)
:
XV кръг
21 ноември, събота
Дунав (Русе) – Спартак
:

Директор: Надежда Иванова
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Реклама: 064/800-403, 087 99 11 303
Адрес на редакцията: Плевен 5800, ул.”Васил Левски” 144
radio.pleven.bg, e-mail: radio_pleven2014@abv.bg

XVI кръг
28 ноември, събота
Пирин (Разлог) – Спартак
:
XVII кръг
5 декември, събота
Спартак – Верея (Стара Загора)
:
XVIII кръг
27 февруари, събота
Септември (Симитли) – Спартак
:
XIX кръг
5 март, събота
Лудогорец II – Спартак
:
XX кръг
12 март, събота
Спартак – Литекс II
:
XXI кръг
19 март, събота
Нефтохимик Бургас – Спартак
:
XXII кръг
2 април, събота
Спартак – Созопол
:
XXIII кръг
9 април, събота
Поморие – Спартак
:
XXIV кръг
16 април, събота
Спартак – Ботев (Гълъбово)
:
XXV кръг
23 април, събота
Локомотив (Г. Оряховица) – Спартак
:
XXVI кръг
30 април, събота
Спартак – Оборище (Панагюрище)
:
XXVII кръг
7 май, събота
Банско – Спартак
:
XXVIII кръг
14 май, събота
Спартак – Локомотив 2012 (Мездра)
:
XXIX кръг
21 май, събота
Добруджа 1919 – Спартак
:
XXX кръг
28 май, събота
Спартак – Дунав (Русе)
:
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заниманията на открито продължават и през август
С разнообразни форми – фотография, спортни, модерни и народни танци, музика, театър, рисуване
и пеене, инициативата на Община
Плевен и кмета проф. д-р Димитър
Стойков „Ваканция в Плевен - лято
2015” изпълни със съдържание и настроение ваканционните дни. Децата на Плевен имаха възможност да се
включат в многобройните занимания
според своя талант, интерес и влечение – напълно безплатно. В края на
всяка от проявите участниците получиха грамоти от Община Плевен.
„Много съм радостен, че плевенските граждани и деца приеха изключително добре инициативата на общината за „Ваканция в Плевен - лято 2015”. Дори да не станат състезатели по спортни танци, танцьори, художници, актьори и певци, за тях това участие ще остави приятен спомен. Всичко това е богатство на двигателна култура, едно изживяване и
удоволствие, което е за цял живот”,
сподели проф. д-р Димитър Стойков.
Той подчерта, че за да се осъществят артистичните занимания през този месец заслуга имаха плевенските
преподаватели, които обучаваха децата доброволно и безвъзмездно.
Кметът връчи грамотите на момчетата и момичетата, които овладяваха танцовото изкуство с Жени Василева, ръководител на Клуб по спортни танци „Дъга”. Заключителният
концерт се проведе на площада пред
сградата на Военния клуб. Преживяването беше вълнуващо както за начинаещите танцьори, така и за тези,
които вече носят награди от национални състезания и турнири. Уроците по танци ще продължат и през
следващия месец.
С представление на „Криворазбраната цивилизация” от деца в
Детско-юношеската театрална студия при ДКТ „Иван Радоев” пред Оркестрината в Градската градина беше дадено началото на курсовете по
актьорско майсторство. Две седмици малките театрали овладяваха тънкостите на изкуството под ръководството на Георги Енчев и Ива Николова в сградата на театъра. Всички
заедно показаха наученото в специално представление на открито пред
публика. Младите таланти също бяха
удостоени с грамоти от проф. Стойков, който ги поздрави за успешното
овладяване на първите стъпки в

света на
актьорското майсторство. Той изрази
надежда, че завладени от магията на
това изкуство, мнозина от тях ще му
се посветят и занапред.
Ученици на различна възраст пък
дадоха старта на фото ваканцията в
Регионалния исторически музей, която също се организира със съдействието на Община Плевен и протече под наслов „Лято в Музея 2015”.
Заниманията бяха под методическото
ръководство на музейния фотограф

ОбщинСКата Инициатива се прие
с ентусиазъм от малки и големи

Стефан Андреев. Ограничения за
участниците нямаше, като единственото условие беше те да носят собствени фотоапарати.
Фото разходката се проведе в
двора на музея и в експозиционните зали. Задачата на младите фотографи беше да бъ-

дат наблюдателни и
чрез визьора на фотоапарата да уловят точния момент. Като участници
от филм, те преминаха покрай обитателите на Джурасик парк, през перипетиите на Индиана Джоунс, запознаха се отблизо с дейността на Васил Левски и още интересни исторически събития. Децата трябва да изпратят свои снимки, тематично подбрани и свързани с техниките, научени по време на курса. Всички фотографии ще бъдат селектирани от музейни специалисти, а най-сполучли-

вите ще участват в изложба „Среща с
миналото”. Тя ще бъде открита на 17
август от 18.00 часа. Освен за отличените, награди ще има и за по-малките, редили пъзели в августовската
част на „Лято в Музея 2015”. Проявата е с образователен характер, а пъзелите са изработени от плевенските
музейни специалисти специално за
тази цел.
В лятната програма беше отделено внимание и на малките художници.
Какво означава да облечеш дърво и да предадеш приказен образ на
парка в района на Арт център - Плевен? Това могат да разкажат децата,
които се включиха в артистичната работилница, организирана от Община
Плевен.
Изявата „Оплети ми дърво” направи така, че част от Градската градина грейна в прекрасни цветове,
но най-хубавото беше, че децата се
чувстваха като в страната на чудесата, сподели Владимира Йорданова,
уредник и преподавател в Арт центъра. Незабравими ще останат моментите, в които малчуганите се запознаха с детските игри на своите родители. Малки и големи скачаха заедно на
ластик, въже, играха на дама и на народна топка. В юлската програма на
Арт центъра беше включена прожекция на документалния филм „Писмо
в бутилка” и интерактивна презентация на детската книжка „Автобиографична книга за Меркуцио Полински. Приказка за деца и възрастни”.
В Арт работилницата преподавателят Миглена Льонг запозна участниците с метода на плъстене на вълна, научи ги как от рециклирана хартия да изработят картички и да влагат
природни материали. Децата правиха
предмети от пластилин и майсторяха
къщички за птици. Всички произве-

дения, които са сътворили по време
на арт работилниците, бяха събрани в
изложба, която може да се види в Арт
центъра до 20 август.
Тийнейджърите също намериха
прия-

тен начин за прекарване на летните вечери. Със съдействието на Иво
Бетовски и Анатоли Николов, всяка
сряда пред Оркестрината в Градската градина концерти изнасяха млади
поп и рок изпълнители. Младежи и
девойки с индивидуални или групови изпълнения събираха своите фенове и получаваха заслужените си
аплодисменти. В заключителния концерт се включиха всички участници
в музикалните вечери, както и ученици от Националното училище по изкуствата „Панайот Пипков” от класа
по китара на Николай Михайлов.
Експозиция на открито подреди-

ха малките художници от занималнята по изобразително изкуство в Арт
център - Плевен. Заместник-кметът
арх. Трифон Иванов и началникът
на отдел „Образование и култура”
Йонита Иванова поздравиха всички
участници и връчиха грамоти на художниците и музикантите.
Изключително успешна се оказа и идеята да се организират танцови вечери на фолклорна основа. Инициативата се провежда под мотото
„Неделни хора и…”, като освен народни танци, на сцената на площад
„Възраждане” се изявяват различни
плевенски танцьори. Първото неделно хоро поведоха танцьорите от клуб
„Българско хоро”, на него се наредиха десетки малки и големи плевенчани. Привлечени от ритмите на българските танци, на хорото се хванаха
кметът проф. д-р Димитър Стойков
и общински съветници. Традицията
„Неделни хора и…” ще продължи до
средата на месец септември. Предвидени са участия на самодейни състави от различни плевенски читалища.
Летните занимания ще продължат и през месец август, програмата е представена на сайта на Община Плевен.
Йонита Иванова, началник на общинския отдел „Образование и култура”, се обърна към всички деца,
техните родители и близки, ако имат
желание за нови и различни от тези
досега форми на изява, да направят
своето предложение до общината.
Специален поздрав тя отправи към
децата от ТВ „Гълъбец Медия груп”,
които организираха олимпиада на едноименната улица в Девети квартал.
Огнян Бояджиев, Христия Лунгарова и Калоян Тодоров са създали специална телевизия, излъчваща горещи
материали от улица „Гълъбец”. Тази изява ще бъде включена в лятната
програма за деца догодина.
„Идеята за организиране на „Ваканция в Плевен - лято 2015” на Община Плевен и на кмета проф. д-р
Димитър Стойков беше децата да бъдат поканени да участват на открито,
на въздух, да имат движение и арт атмосфера в естествената градска среда. В горещите юлски дни най-подходящо

място за това се оказа Оркестрината в Градската градина. Родителите тук водят децата си, а младите хора се разхождат на прохлада. Достатъчно е да им дадем условия за изява и техните идеи намериха реализация чрез различните видове изкуства”, допълни Иванова.
Кметът проф. д-р Димитър
Стойков сподели, че негови колеги
от други градове са търсили съдействие и информация за модела на
работа с деца през лятото в Плевен.
Това дава повод на общинското ръководство да продължи тази инициатива и следващото лято.

