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Бр.8(20), Год. II, 7 септември 2015 г., разпространява се безплатно

Стартира изпълнението на
същинските дейности по саниране
на многофамилни сгради в Плевен

До края на август са регистрирани 39 сдружения, с 28 от тях Общината сключи договори

Първите четири договора за
техническо обследване по програмата за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Плевен бяха подписани в края на август. Това стана в присъствието на председателя на Народното събрание Цецка Цачева и зам.-министъра на
регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков.
Подписите си под документи-

те поставиха кметът на Община Плевен проф. д-р Димитър
Стойков и представители на избраните фирми. Две от тях бяха
софийски и по една - от Ловеч и
Плевен.
Официалната церемония беше в зала „Плевен” на Областна администрация и на нея присъстваха още народният представител Владислав Николов,
областният управител Ралица

Добрева, председателят на Общинския съвет Дарин Ангелов,
представители на граждански
сдружения и общественици.
В рамките на първия етап на
проекта изцяло реновирани ще
бъдат 8 блока, като на церемонията договори бяха подписани
за четири, очаква се да бъдат подписани и останалите договори
за „Изготвяне на технически обследвания, технически паспор-

ти и обследвания за енергийна
ефективност на многофамилни
жилищни сгради, построени по
индустриален способ, във връзка с изпълнение на „Национална
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” и с останалите сгради. Общата стойност на обследванията за първите блокове е 534
922 лева без ДДС.
Продължава на стр.3

Уважаеми ученици, учители и
родители,
Отново сме на прага на един
от най-големите поводи за радост - 15 септември. Той винаги е бил тържествен за всички,
символ на стремежа на българина към наука и просвещение.
Уважаеми ученици,
Бъдете любознателни и отворени към нови знания. Винаги
искайте повече от себе си и никога не спирайте да вярвате, че
можете още.
Уважаеми учители,
По повод новата учебна година бих искал отново да засвидетелствам своето уважение и
признателност към вас - хората,
които посвещавате своя труд,
талант и усърдие на образованието и възпитанието на децата
на Плевенска община.
Скъпи първокласници,
Добре дошли в прекрасния свят на буквите и цифрите.
Много скоро ще усетите тяхната вълшебна сила и подавайки
ръка с доверие на своите учители, ще се впуснете в дългата и
вълнуваща приказка, наречена
ПОЗНАНИЕ! Нека първият училищен звънец бъде началото на
смелите ви и последователни
стъпки. Защото бъдещето принадлежи на можещите, мислещите и решителните! Повече от
всякога България се нуждае от
способностите, таланта и енергията на младите поколения и
аз искрено се надявам, че израствайки като достойни личности, вие ще посветите своя потенциал на родината си. Бъдете
упорити по нелекия, но безценен път към доброто образование, защото той ще ви води само напред и нагоре и ще сбъдва
вашите мечти.
На вас, уважаеми родители,
пожелавам да бъдете по-близо
до децата си, за да им помогнете, заедно с техните учители, да
направят първите крачки в света
на знанието.
Скъпи студенти,
През новата академична година ви пожелавам не само да
упорствате в изучаването на
трудния материал, да трупате
знания и опит, но и да се насладите на емоциите от студентските години.
На добър час!
Проф. д-р Димитър Стойков дмн
Кмет на Община Плевен
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РЕГИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ
ЗА ПЛЕВЕНСКИЯ РЕГИОН СКОРО ЩЕ БЪДЕ ФАКТ
Реализацията на един от
най-мащабните проекти на
Община Плевен „Изграждане
на регионална система за управление на отпадъци (РСУО)
в регион Плевен (за общините
Плевен, Долна Митрополия,
Долни Дъбник, Гулянци, Пордим и Искър)” финансиран от
Оперативна програма „Околна
среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за

третиране на отпадъци”, е към
своя край.
Регионалният център за управление на отпадъци (РЦУО)
е разположен между селата Буковлък и Опанец, в непосредствена близост до старото депо
на община Плевен. Площадката отстои на 6 км. от град Плевен и на 8 км. от град Долна
Митрополия.
РСУО ще обслужва общините Плевен, Гулянци, Долна
Митрополия, Долни Дъбник,
Искър, Пордим, с обща численост на населението 186 477
жители.
В Първи етап от реализацията на „Изграждане на регионална система за управление
на отпадъците в регион Плевен” са предвидени следните
компоненти:
• Изграждане на регионално
депо за ТБО - клетка 1
• Изграждане на инсталация

за сепариране
• Съоръжение за компостиране
• Център за предаване на
опасни и други отпадъци
• Спомагателни сгради и съоръжения
• Електроинсталация, площадкова водопроводна и
площадкова канализационна инсталации, водопровод
с техническа вода за пожарогасене, напорна канализация за инфилтрат;

• Вътрешни експлоатационни пътища;
• Зелени площи;
• Довеждаща техническа инфраструктура до площадката на РЦУО - ВиК, електроснабдяване.

Третирането на смесени отпадъци ще се извършва в инсталация за сепариране, където органичните и смесените
рециклируеми фракции от отпадъци се сепарират, на първо място с механични методи и
след това на ръка. Органичната фракция се насочва към съоръжението за компостиране,
докато рециклируемите фракции се балират и след това се
предават на съответните оператори за по-нататъшна преработка и оползотворяване.
Инсталацията за сепариране представлява група от технологично и функционално
свързани сгради, разположени
успоредно на новопроектирания път, който ще свърже новата клетка за депониране на отпадъци с вход/изхода на депото.
Сградите са:
• Едноетажно хале за сепариране на ТБО и технически
помещения към него – КСК,
ГРТ и Дизел генератор
• Навес за балирани отпадъци
• Офисна сграда с битови помещения за работниците
Центърът за временно съхранение на опасни и други отпадъци от домакинствата и
фирми е ситуиран в границите
на парцела, предвиден за Регионален център за управление
на отпадъци – Плевен и се намира от южната страна на пътя, свързващ клетката за де-

пониране на ТБО и Стопанския двор. Целта му е да обслужи граждани и фирми за
предаване на отпадъци, които
след обработка и пакетиране
ще се извозват за последващо
обезвреждане и оползотворяване от специализирани фирми. Влизането на автомобили
на граждани и фирми, желаещи да предадат излязло от употреба електронно оборудване
и др. ще става след преминаване на бариерата и легитимиране пред охраната на депото.
Придвижването до ЦПО става
след указания от оторизираните лица на портала и съобразявайки се с пътната маркировка, знаци, регулиращи движението и указателни табели.
Опасните отпадъци ще бъдат разделяни и съхранявани
в специални контейнери, някои от които ще бъдат разпо-

тивна сграда с лаборатория и
битови помещения, гараж с
канал за ремонти и склад, автомивка и мивка за контейнери, каломаслоуловител, противопожарен резервоар с техническа вода, сондаж, помпена
станция за отпадни води, изгребна яма, трафопост, навес
за комапктор, два мобилни резервоара за дизелово гориво;
Електроинсталация, площадкова водопроводна и площадкова канализационна инсталации, водопровод с техническа
вода за пожарогасене, напорна
канализация за инфилтрат; Вътрешни експлоатационни пътища и довеждаща техническа
инфраструктура до площадката на РЦУО – ВиК (водопровод и отвеждащ колектор от
изгребна яма до колектора на
с. Буковлък).
Проектът „Изграждане на

ложени и съхранявани „на закрито”.
Към момента са изградени:
клетка 1 за ТБО, Сепарираща
инсталация (хале за сепариране на ТБО, пристройка с ГРТ,
КСК и дизел генератор, спринклерен резервоар, навес за балирани отпадъци, битово –административна сграда); инсталация за компостиране (приемна площадка, площадка за зреене, навес за готов компост, резервоар за отпадни води); Център за предаване на опасни отпадъци (Сграда за предаване
на опасни отпадъци, навес за
контейнери, площадка за съхранение на отпадъци); Спомагателни сгради и съоръжения –
КПП с бариера, дезинфекционен трап, кантар, администра-

регионална система за управление на отпадъци в регион Плевен (за общините Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Гулянци, Пордим
и Искър)” е един от най-мащабните, реализирани от Община Плевен. Той на стойност
близо 28 млн. лв., от които 1
612 165 лв. е собственото участие на община Плевен и се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”,
Приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”.
Срокът за изпълнението му
е м. април 2016 г., а очакваните резултати са създаване на
по-добър стандарт за живот в
Плевен и разкриване на мимимум 57 нови работни места.
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Стартира изпълнението на същинските...
Продължение от стр.1
Сред първенците, успели да
преминат цялата процедура и да
достигнат до етапа за техническо обследване, са блок „Спартак” на бул. „Георги Кочев” №
14. Това е първият блок в Плевен, и вторият в страната, кандидатствал по Националната
програма за енергийна ефективност. Останалите жилищни сгради, подписали договори, са ШПК 3 в жк „Сторгозия”
и блоковете 115, 118, 228, 333,
315 и 227 в жк „Дружба”. „Три
от фирмите, участвали в първата обществена поръчка за техническо обследване са плевенски, а други три местни фирми
са кандидатствали във втората”,
каза преди официалната церемония по подписването на договорите кметът на Община Плевен проф. д-р Димитър Стойков. Той допълни, че до 20 дни
трябва да са готови техническите паспорти на сградите.
Проф. Стойков обясни на присъстващите в зала „Плевен”, че
до края на август приключва и
втората процедура за избор на
изпълнители за техническо и
енергийно обследване на следващите 6 жилищни блока в Плевен, сключили договори за финансиране. Прогнозната стойност на дейностите по обследване на тези сгради е 388 078

укрепване, което ще удължи
живота на сградите с минимум
40 години. Убеден съм, че през
пролетта на 2016 година Плевен
ще стане, в добрия смисъл на
думата, строителна площадка, на която ще се работи не по
одобрените 28 блока, а на в пъти повече. Адмирации и към
Областна администрация, тъй
като тя също е страна в процеса,
за бързата обработка и администрирането при подписването
на договорите”, каза заместникминистърът на регионалното
развитие и благоустройството
Николай Нанков.

Цецка Цачева:
Първите договори
са още една крачка
по пътя към „Новия
Плевен”
лева без ДДС. Това ще са многофамилни жилищни сгради
на бул. „Георги Кочев” № 16,
ул. „Шипка” № 26, блок 4, бул.
„Христо Ботев” №158, ул. „Константин Величков” №8, блокове
13 и 42 в жк „Сторгозия”. „До
дни ще стартира и трета процедура за избор на изпълнител за
техническо и енергийно обслед-

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 №23/2015, землище с. Брестовец, отдел
277, подотдел „т” съгласно ЛУП от 2005 г. /попадащ в имот с номер 000234/, с
общо прогнозно количество 41 пл.куб.м дърва за огрев /акация/.
4. Обща прогнозна стойност на обекта по т. 3: 820,00 лв. без ДДС /осемстотин и двадесет лева без ДДС/ при единична цена за добив – 20,00 лв. /двадесет
лева/ за 1 плътен куб.м.
5. Гаранция за участие: 41,00 лв. /четиридесет и един лева/, представляваща 5 /пет/ % от стойността на обекта.
6. Срок за изпълнение на договора: най-късно до 15.12.2015 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 27.08.2015 г. до 09.09.2015 г. /
при повторен конкурс - до 16:00 часа на 14.09.2015 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 27.08.2015 г. до 09.09.2015 г. /
при повторен конкурс - до 14.09.2015 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 27.08.2015 г. до 09.09.2015 г. /при повторен конкурс
– до 16:00 часа на 14.09.2015 г./.
13. Място, дата и час на провеждане на открития конкурс: на 11.09.2015 г.
от 09:00 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 15.09.2015 г. по същото време и на същото място.

ване. В нея ще влязат блоковете, които са останали без изпълнител в проведените до момента обществени поръчки, както и одобрените за финансиране на по-късен етап”, допълни
кметът. Той уточни, че Община
Плевен има разработени документации и за обявяване на обществена поръчка за „Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) за
обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и за извършване на оценка за съответствие на
инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор върху строителните и монтажни работи във връзка с обновяването за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”, в изпълнение
на Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Те
ще бъдат обявени веднага след
изготвяне на докладите по подписаните договори, тъй като същите ще очертаят мерките за
обновяване на всяка сграда.
От старта на програмата през
февруари до края на август в
Плевен са регистрирани общо
39 сдружения на собствениците. С 28 от тях Община Плевен
има сключени договори. През
тези шест месеца от обявяването старта на програмата екипът, работещ по нея в Плевен, е
осъществил над 1 000 групови и
индивидуални информационни
срещи. Изграденият специално Информационен център по
програмата, намиращ се в стая
19 в местната администрация,
провежда ежедневни консултации от 8.30 до 17.00 часа всеки работен ден. Експертите му
са участвали в над 100 събрания на собственици на обекти в
сгради, попадащи в обхвата на
програмата. Заявките за участия в събранията се правят на
горещия телефон: 064/ 881-204.
В края на експозето си, преди
да подпише договорите, кметът
изрази увереност, че след като
първият блок в Плевен бъде готов, ще завалят множество заявки за саниране. По думите му, в
областния град има възможност

програмата да бъде реализирана в 355 блока, но надали националният ресурс, отделян от
правителството по тази програма, ще стигне за всички.

Зам.-министърът на
МРРБ Николай Нанков:
Санирането по
програмата ще удължи
живота на блоковете с
поне 40 години

„Само за 6 месеца ние вече
имаме реален старт на изпълнението на дейностите, които
са насочени към хората, към
собствените на апартаменти в
многофамилини жилищни сгради. Интересът към програмата е
многократно по-голям. Днес в
Плевен полагаме реален старт
към изпълнението на дейностите по санирането на сградите.
Факт е, че тази половин година бе използвана по най-добрия
начин от екипа на Община
Плевен и от кмета. Казвам това с огромни адмирации към
тези хора и към собствениците
на жилищните сгради, които се
престрашиха да участват в програмата. Големите проблеми са
чисто политически, а начинанието е много добро. Публичен
ресурс достига на 100% до найскъпото за хората в България
- домовете им. Така до няколко
месеца собствениците на тези
апратаменти ще се почувстват
обгрижени от местната власт
и напролет ще разполагат с
по-уютни, по-комфортни и
екологични жилища. А програмата позволява и техническо

„Днес е ден, в който правим
поредната крачка в посоката на
„Новия Плевен”. Няколко месеца по-рано тук министърът на
МРРБ Лиляна Павлова презентира Националната програма за
енергийна ефективност. И тогава интересът бе огромен. Затова съм щастлива да науча, че
Плевен е вторият град от Северна България, след Варна, в който се виждат конкретни резултати от работата, свършена до момента. Проведени са множество
разговори с граждани, които ще
са ползватели на новите енергоикономични жилища. Сигурна съм, че тази Национална програма ще срещне голяма подкрепа и призовавам да не се вярва
на антиматериали, а да гледаме
положителното. Вече има саниран блок по нея в Благоевград.
Ние, като плевенчани, имаме право на добра градска среда с конкретни резултати както
в централната част, така и в двата ни квартала. Затова благодаря на всички експерти и специалисти, на хората, откликнали на
програмата, за усилията им да
се стигне до положителните й
последствия. Тази програма ще
осигури и екологични условия
и работни места. Затова й пожелавам успешен старт. И се надявам „да завалят” новите искания за включване в нея, а специалистите трябва да призова към
темпо, защото само от плевенчани зависят условията, в които
те ще живеят. И знайте, че побързите ще спечелят и ще усвоят по-голяма част от средствата.
Надявам се до пролетта да видя
обновени нашите панелни комплекси. На добър път на изпълнителите”, каза на церемонията
председателят на 43-ото Народно събрание Цецка Цачева.
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Посрещаме новата учебна година със
свободни места за ученици и учители
До момента 2 395 първокласници са записани в 126 паралелки в
училищата на Плевенска област ,
обясни Албена Тотева, началник
на Регионалния инспекторат по
образование. Най-много - 1 309,
са децата от Община Плевен. В
Община Червен бряг те са 268, в
Община Левски - 168, в Община
Долна Митрополия - 135 и Община Кнежа - 118. Все още има необхванати първолаци, като причина
за това се посочват отсъствието
на някои родители от страната,
неоткриването на семействата на
подадените адреси от ГРАО или
различни социални мотиви.
За втора година кметът проф.
д-р Димитър Стойков ще направи
подарък за първокласниците от
общината, като за тях са подготвени две учебни помагала - „Четене с
игра” и „Приказен свят”. Изданията са със специално отпечатани
корици, с поздрав към малките
ученици и техните семейства.
Поради намаления брой на ученици, със заповед на министъра на
образованието и науката се закриват ОУ„Св. Св. Кирил и Методий”
и детското заведение в Тотлебен,
Община Пордим.
Общо 11 паралелки и три спе-

циалности, заложени в план приема, също отпадат, обясни Албена
Тотева. Получено е разрешение

за съществуването на маломерни
паралелки. Такива ще има в СОУ
„Стоян Заимов” в Плевен, с про-

фил технологичен, в която има записани 14 ученици, в СОУ „Иван
Вазов”, с природо-математически
профил с 15 ученици
и в Държавната финансово-стопанска
гимназия „Интелект”
със 17 ученици в паралелка с професия
„Митническа и данъчна администрация”. Получено е разрешение от министъра на образованието и
науката и за професионалните гимназии за
преструктурирането
на държавния планприем и съществуването на маломерни
паралелки.
В едно средно общ о о б р а з о в ат е л н о
училище и в шест
професионални гимназии не се проведоха
изпити за учениците
след завършен клас
поради обявен нулев
прием. Продължава
попълването на незаетите места
за осми клас, след третия етап на
класиране. Утвърждаването на ре-

ализирания прием за учениците
след завършено основно образование е до 11 септември.
Учителите, които работят в образователната система, непрекъснато повишават квалификацията
си. За миналата година през различни форми на квалификация са
преминали над 3000 души. Според
данните за 2014-та, са се увеличили младите кадри до 30-годишна
възраст, както и тези над 60 години. Продължава да е малък броят
на главните учители – това се дължи на нежеланието на педагозите
да заемат такава длъжност, която
е свързана с повече ангажименти.
Не са много желаещите да работят
в малките отдалечени от общинските центрове населени места,
поради неудобни транспортни
схеми и недостатъчни икономически и социални стимули за пътуващите. Броени дни преди началото
на учебната година все още има
около 80 свободни работни места
за учители и възпитатели в системата на средното образование и
детските градини в област Плевен.
Най-голям е недостигът на учители по чужди езици, по природни
науки и екология и по физическо
възпитание.

През лятото текущи ремонти
със собствени средства бяха извършени в 11 целодневни детски
градини и обединени детски заведения в Плевен. Те включваха
боядисване, частична подмяна
на дограма и настилки, хидроизолация и ВиК. Със средства по
капиталови разходи бяха направени основен ремонт на покрива
на филиала на ЦДГ „Чучулига” и
нова дървена конструкция и боядисване на фасадата, нови тротоарни алеи, входни площадки и
стълби от гранитогрес.
***
В готовност за новата учебна
година са 113 училища и 91 детски градини, с изключение на
ОДЗ „Яница” в Плевен, където
се търсят възможности за пренасочване на децата в други учебни
заведения. Все още текат ремонти
в три държавни и в 21 общински
училища на областта. Това не
създава по никакъв начин опасност за нормалното откриване на
учебната година. Инспекторите
от РЗИ извършват регулярните
за този сезон посещения и дават
своите предписания в навечерието на 15 септември.

Плевенски археолози откриха артефакти
от Първото българско царство

Уникален реликвиарен кръст с образите на Света Богородица и
Христос е най-голямата гордост сред находките

Археолозите от Регионален
исторически музей останаха доволни от проучванията на кастела към римската пътна станция
Ад Путеа, останките от който
се намират край днешното село
Рибен, Плевенска област. С интересни находки приключи археологическото лято за нашите специалисти, каза научният ръководител на екипа Петър Бънов.
Любопитни и малко неочаквани за археолозите се оказаха откритите артефакти от времето на
Първото българско царство от Х
- ХІ век. Най-уникален сред тях
е реликвиарен кръст – енколпион. Той се носи на гърдите и се
състои от две части - от едната

страна е изобразена Света Богородица, а от другата Христос.
Обикновено в него се съхраняват реликви, а от там - и името
му. Сред находките има монети
от времето на Василий ІІ Българоубиец, монети от Късната
Античност, бронзова украса за
колан и средновековна керамика.
По думите на Бънов, тези находки показват, че животът на това
място е продължил до ХІ век.
Присъствието на обитателите
по времето на Първото българско царство е малко проучено в
нашия край. Намерените монети
потвърждават тезата на плевенските археолози, че тази крепост
е опожарявана поне два пъти - от
готските нашествия през 270-а
и 376-а година. Вероятно оттук
е минал и вождът Атила в 40-те
години на V век.
Трето поредно лято продължават разкопките на този обект.
„През 2013-а година, когато
започнахме работа разбрахме,
че първите разкрити структури
представляват голяма стражева
кула и тогава си казах, че доброто начало ще има и добър край”,
обяснява Петър Бънов. „Следващото лято донесе много изненади с култови артефакти. Това
са известните вече ари /жертве-

ници/ с посвещение на бог Поробон или Поробонос и на бог
Юпитер. На същото място са открити ара с посвещение от ветеран от Първи италийски легион,
релефи на Херакъл и Дионис,
а от близката околност преди
години са намерени надгробни
стели на ветерани от 11-и Клавдиев и 5-и Македонски легион”.
Това улеснява археолозите да
открият имената на 13 обитатели на крайпътна станция Ад
Путеа.

„Тръпката в професията на
археолога е тази, че винаги очакваме неочакваното. Както се
получи и тази година, артефакти показаха ,че кастелът към
пътната станцията е обитаван и
през Първото българско царство.
Вълнуващо е, когато на половин
квадратен метър открихме около
45 монети, които са били най-вероятно в кесия и при пожар са се
разпръснали. Учениците, които
работиха с нас, искаха на секундата да разберат от кое време са

тези монети. Особено радостни
бяха момичетата, когато научиха,
че има монета с изображение на
жена – съпругата на император
Галиен Салонина. Монети с изображение на Христос /от времето
на Василий ІІ/ често се откриват
в нашия район, но специално за
този обект те са интересни като
датиращ материал”, категоричен
е Бънов.
Към третия сезон на проучванията резултати показват, че хълмът е бил обитаван от Старожелязната епоха до ХІ-ХІІ век.
Археолозите са убедени, че
на мястото е имало живот поне
2000 години, което показва недвусмислено колко голямо значение е имало този култов център,
а по-късно и кастел.
Сега предстои много работа
по обработването на откритите
археологически находки, обясни още научният ръководител.
В екипа за проучванията участваха археологът Мартин Дяков и
директорът на музея Владимир
Найденов. Съвместно със специалистите на обекта работиха
и ученици от СОУ „Евлоги Георгиев” - Тръстеник. Археологическите проучвания се осъществиха с финансова помощ
на Община Долна Митрополия.
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ÎÁÙÈÍÑÊÈ ÑÚÂÅÒ - ÏËÅÂÅÍ
РЕØЕНИß ОТ АÂÃУСТОÂСКАТА СЕСИß

Р Е Ш Е Н И Е № 1563 / 27.08.2015 г., гр. Плевен

от Наредба № 7 на ОбС - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №17 за опреР Е Ш И:
делянето и администрирането на местните 1. Допълва Годишната програма за
такси и цени на услуги на територията на
управление и разпореждане с имоти –
Община Плевен

На основание чл.21, ал.2 във връзка с
чл.21, ал.1, т.7 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 и чл.9 от Закона за
местните данъци и такси, чл.11, ал.3,
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
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема Наредба за изменение и
допълнение на Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен, както следва:
§1. Тарифа 8 към чл.42 на Наредба
№ 17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен се изменя и допълва и придобива
следното съдържание:
8. Арт цен- Зала (280 м2)
тър
За първите 3 часа – по 50.00 лв./час
Плевен, Всеки следващ час – 25.00 лв./час
ул. “Дойран № 83 Забележка: Залата на Арт център
Плевен се предоставя безплатно за
мероприятия, организирани от представителства на регионалните и общински звена на организации на хора
с увреждания, пенсионери и учащи,
за събития, провеждани под патронажа на Общински съвет – Плевен и
Община Плевен, както и за събития
от сферата на културата и изкуствата.
9. ХГ “Илия Главна зала (300 м2) – 50.00 лв./час
Бешков” Камерна зала (100 м2) - 40.00 лв./час
Главно фоайе (80 м2) - 30.00 лв./час

2. Измененията на Наредбата влизат
в сила 7 дни след публикуването й на
Интернет страницата на Общинския
съвет – Плевен.
Мотиви: Настоящото решение е
прието на основание чл.21, ал.2 във
връзка с чл.21, ал.1, т.7 и т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.8 и чл.9
от Закона за местните данъци и такси,
чл.11, ал.3, 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
по предложение от проф. д-р Димитър
Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС-2222-1/18.8.2015 г.,
становище на ПК по “КИРОСУПКИЗ”
от 27.07.2015 г. и становища на ПК по
“ОСПК” и “КВМД” от 28.07.2015 г., на
заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 27.08.2015 г., Протокол № 62, точка 1 от дневния ред, и
е подпечатано с официалния печат на
Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1564 / 27.08.2015 г., гр. Плевен

общинска собственост в Община Плевен за 2015 г., в раздел ІІІ, буква Б.
Имоти, които Община Плевен има намерение да продаде с недвижим имот –
частна общинска собственост УПИ ІV66, квартал 13 по плана на с.Буковлък,
отреден за жилищно строителство.
2. Да се продаде недвижим имот –
частна общинска собственост, актуван
с АОС № 35387/28.05.2009 г., представляващ незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) ІV-66 с площ 730 кв.м.,
отреден за жилищно строителство, находящ се в квартал 13 по плана на с.
Буковлък, чрез публичен търг с тайно
наддаване, с предварително представяне на предложенията от участниците в администрацията на Община
Плевен, при първоначална цена в размер на 5000 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 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.35, ал.1 и чл.41,
ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85,
ал.1, т.2 от Наредба № 7 на ОбС – Плевен по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община
Плевен с вх.№ ОбС-2370/14.08.2015
г. и становище на ПК по “ИПФБ” от
24.08.2015 г. и ПК по “ОСПК” от
25.08.2015 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на
27.08.2015 г., Протокол № 62, точка 2
от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1565 / 27.08.2015 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлени имоти 615а и 615б,
попадащи в кв.87а, 876 и 87, и улица по ок160ок161 към ок162 по плана на с.Брестовец и
планове – схеми за водоснабдяване и електрификация

На основание чл.21, ал.2 във връзка с
чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.136, ал.1, във връзка
с чл.129, ал.1 от Закона за устройство
на територията
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

ОТНОСНО: Продажба на недвижим 1. Одобрява: Проект за изменение
имот – частна общинска собственост, представляващ незастроен УПИ ІV-66 с площ 730 на действащия Подробен устройствен
кв.м., отреден за жилищно строителство, план – План за регулация и застроквартал 13 по плана на с.Буковлък
яване за поземлени имоти 615а и 615б,

На основание чл.21, ал.2 във връзка
с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от
Закона за общинската собственост и
чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2

попадащи в кв.87а, 876 и 87, и улица
по ок160-ок161 към ок162 по плана на
с.Брестовец и планове – схеми за водоснабдяване и електрификация.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши необходимите правни

и фактически действия по реда на Закона за устройство на територията,
свързани с изпълнение на настоящото
Решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка
с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА,
чл.136, ал.1, във връзка с чл.129, ал.1
от ЗУТ по предложение от арх. Трифон Иванов – ВрИД Кмет на Община
Плевен с вх.№ ОбС-2368/10.08.2015
г. и становище на ПК по “ЕУТ” от
25.08.2015 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на
27.08.2015 г., Протокол № 62, 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 № 1566 / 27.08.2015 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Проект за Подробен Устройствен План – Парцеларен план на елементите
на техническата инфраструктура за прокарване на трасета на ел.проводно отклонение и
водопроводно отклонение до поземлен имот
404138, в местността Около града в землището на гр.Славяново

На основание чл.21, ал.2 във връзка
с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за
местното самоуправление и местната
администрация, чл.8 от Закона за общинската собственост, на основание
чл.124а, ал.1 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от
Закона за устройство на територията
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработването на проект за Подробен Устройствен План
– Парцеларен план на елементите на
техническата инфраструктура за прокарване на трасета на ел.проводно отклонение и водопроводно отклонение до поземлен имот 404138, в местността Около града в землището на
гр.Славяново, собственост на ЕТ “Милица Лазарова-90”, преминаващи
през поземлен имот ПИ 501 с начин
на трайно ползване – ведомствен път,
публична общинска собственост.
2. Дава съгласие на ЕТ “Милица Лазарова-90” за прокарване на трасета
на ел.проводно отклонение и водопроводно отклонение до поземлен имот
404138, в местността Около града в
землището на гр. Славяново, преминаващи през поземлен имот ПИ 501 с начин на трайно ползване – ведомствен
път, публична общинска собственост.
3. Съгласието по т.2 се дава за срок от
5 (пет) години.
4. Одобрява заданието за изработване
на Подробен устройствен план по т.1.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да извърши необходимите правни и фактически действия, в изпълнение на настоящото Решение.
Решенията по чл.124а от Закона за
устройство на територията не подлежат на оспорване, съгласно чл.124б,
ал.4.
Мотиви: Настоящото решение е
прието на основание чл.21, ал.2 във
връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 от Закона за
общинската собственост, на основание
чл.124а, ал.1 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от
Закона за устройство на териториятапо
предложение от арх. Трифон Иванов –
ВрИД Кмет на Община Плевен с вх.№

ОбС-1639-3/10.08.2015 г. и становище
на ПК по “ЕУТ” от 25.08.2015 г., на заседание на Общински съвет – Плевен,
проведено на 27.08.2015 г., Протокол
№ 62, 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 № 1567 / 27.08.2015 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Одобряване на проектобюджета за 2016 година актуализирана бюджетна прогноза за периода 2017 и 2018 година за постъпленията от местни приходи
и разходите за местни дейности на Община
Плевен

На основание чл.21, ал.2 във връзка с
чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.27, ал.2 от Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна
прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Одобрява проектобюджета за 2016
година и актуализирана бюджетна
прогноза за 2017 и 2018 години на постъпленията от местни приходи и на
разходите за местни дейности.
Мотиви: Настоящото решение е
прието на основание чл.21, ал.2 във
връзка с чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА,
чл.83, ал.2 от ЗПФ и чл.27, ал.2 от Наредба № 10 на Общински съвет - Плевен по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община
Плевен с вх.№ ОбС-2381/18.08.2015
г. и становище на ПК по “ИПФБ” от
24.08.2015 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на
27.08.2015 г., Протокол № 62, 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 № 1568 / 27.08.2015 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Необходимостта от внасяне
на изменения и допълнения в текста на Решение №924/03.02.2014 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
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Текстът на точка 1 от Решение №
924/03.02.2014 г. на Общински съвет –
Плевен, се променя по следния начин:
“Дава съгласие Община Плевен да
осигури допълнителен финансов принос в размер на 38 512,87 лв. (тридесет
и осем хиляди петстотин и дванадесет
лева и осемдесет и седем стотинки) с
ДДС към бюджета на проект “Обновяване и модернизация на физическата
среда чрез реконструкция на Централната пешеходна зона на град Плевен”.
2. Текстът на точка 2 от Решение № 924/03.02.2014 г. на Общински съвет – Плевен, се променя по
следния начин: “Дава съгласие Община Плевен да обезпечи задължението, посочено в Анекс към Договор BG161PO001/1.4-09/2012/033 от
20.05.2013 г. по изпълнението на проект “Обновяване и модернизация на
физическата среда чрез реконструк-

РЕØЕНИß НА ОБЩИНСКИ СÚÂЕТ - ПЛЕÂЕН
ция на Централната пешеходна зона на
град Плевен”, което е в размер до 35%
от стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г.” към бенефициента,
еквивалент на сумата 1 955 616,93 лв.
(един милион деветстотин петдесет и
пет хиляди шестстотин и шестнадесет
лева и деветдесет и три стотинки)”.
3. Текстът на точка 3 от Решение №
924/03.02.2014 г. на Общински съвет –
Плевен, се променя по следния начин:
“Упълномощава Кмета на Община Плевен да подпише Запис на Заповед за сумата, посочена в т.2, в полза на Управляващия орган на Оперативна програма
“Регионално развитие” 2007 – 2013 г.”,
като срокът на задължението се удължава до 20.02.2016 г. – два месеца след
изтичане на новия срок за приключване
на изпълнението на проекта”.
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.№ ОбС1588-4/17.08.2015 г.и становища на ПК
по “ИПФБ” и ПК по “КИРОСУПКИЗ”
от 24.08.2015 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на
27.08.2015 г., Протокол № 62, точка 9
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 № 1569 / 27.08.2015 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на
Решение №1341/29.01.2015 г. на Общински
съвет – Плевен

На основание чл.21, ал.2 във връзка с
чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Текстът на точка 1 от Решение №1341/29.01.2015 г. на Общински съвет – Плевен, се променя по
следния начин: “Дава съгласие Община Плевен да сключи втори Анекс
към Договора за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ №
BG161PO001/1.4-09/2012/033
от
20.05.2013 г. за удължаване срока на
изпълнение на Проект “Обновяване и
модернизация на физическата среда,
чрез реконструкция на Централната
пешеходна зона на град Плевен” до
19.12.2015 г.”.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да подпише по т.1 Анекс към
Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
BG161PO001/1.4-09/2012/033
от
20.05.2013 г.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка
с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен
с вх.№ ОбС-1588-3/17.08.2015 г. и становища на ПК по “КИРОСУПКИЗ” и
“ИПФБ” от 24.08.2015 г., на заседание
на Общински съвет – Плевен, проведено на 27.08.2015 г., Протокол № 62,
точка 10 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински
съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1570 / 27.08.2015 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за поемане на краткосрочен общински дълг по реда
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ред, и е подпечатано с официалния
На основание чл.21, ал.2 във връзка с печат на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов
чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното
самоуправление и местната админи- Р Е Ш Е Н И Е № 1571 / 27.08.2015 г., гр. Плевен
страция, чл.5, ал.1, т.2, чл.16 и чл.17 от
ОТНОСНО: Необходимостта от внасяне
Закона за общинския дълг
на Закона за общинския дълг

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие 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 “Обновяване и модернизация
на физическата среда чрез реконструкция на Централната пешеходна зона на
град Плевен” по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/033
от 20.05.2013 г. с Оперативна програма
“Регионално развитие 2007 – 2013 г.”,
при следните основни параметри:
1.1. Максимален размер на дълга –
558 747 лв. (петстотин петдесет и осем
хиляди седемстотин четиридесет и седем лева);
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 на 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 за предсрочно погасяване;
1.4.2. Източници за погасяване на
главницата – чрез плащанията от Управляващия орган на Оперативна програма “Регионално развитие 20072013 г.”, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/033
от 20.05.2013 г.;
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 предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/033 от
20.05.2013 г., сключен между Оперативна
програма “Регионално развитие 2007 –
2013 г.” 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 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 Закона за
местното самоуправление и местната
администрация, 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-2372/17.08.2015
г. и становища на ПК по “КИРОСУПКИЗ” и ПК по “ИПФБ” от 24.08.2015
г., на заседание на Общински съвет –
Плевен, проведено на 27.08.2015 г.,
Протокол № 62, точка 11 от дневния

ски съвет – Плевен по предложение от
Дарин Ангелов – Председател на Общински съвет – Плевен с вх.№ ОбС2334-1/19.08.2015 г., на заседание на
Общински съвет – Плевен, проведено
на 27.08.2015 г., Протокол № 62, точка
на изменения и допълнения в текста на Решение №1527/30.07.2015 г. на Общински съвет 13 от дневния ред, и е подпечатано с
официалния печат на Общински съвет
– Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с – Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов
чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната админи- Р Е Ш Е Н И Е № 1573 / 27.08.2015 г., гр. Плевен
страция
ОТНОСНО: Изменение на Решение
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

№1554/30.07.2015 г. на Общински съвет –
Плевен

1. Текстът на точка 2 от Решение №
1527/30.07.2015 г. на Общински съвет – Плевен, се променя по следния
начин: “Упълномощава Кмета на Община Плевен да подпише Запис на Заповед за сумата до 471 934,26 лв. (четиристотин седемдесет и една хиляди
деветстотин тридесет и четири лева и
двадесет и шест стотинки), в полза на
Управляващия орган на Оперативна
програма “Регионално развитие 2007 –
2013 г.”, като срокът на задължението е
до 01.03.2016 г. – два месеца след изтичане на новия срок за приключване на
изпълнението на проекта.”
2. Упълномощава Кмета на Община
Плевен да подпише Анекс към договор № 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 г.” за удължаване на
срока на изпълнение на проекта, не покъсно от 31.12.2015 г.
3. В останалата си част текстът на Решение № 1527/30.07.2015 г. на Общински съвет – Плевен остава непроменен.
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.№ ОбС1075-2/18.08.2015 г. и становища на
ПК по “ИПФБ” и “КИРОСУПКИЗ”
от 24.08.2015 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на
27.08.2015 г., Протокол № 62, точка 12
от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Плевен.

На основание чл.21, ал.2 във връзка
с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.3 и ал.4 от ЗОС и
чл.13, ал.2 от Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен

Р Е Ш Е Н И Е № 1572 / 27.08.2015 г., гр. Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН

Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Изменя Решение №1554/30.07.2015
г. на Общински съвет – Плевен, както
следва:
1.1. В т.1 изразът “Учредява безвъзмездно право на ползване” се заменя
с израза “Предоставя безвъзмездно за
управление”.
2. В останалата си част Решение №
1554/30.07.2015 г. на Общински съвет
– Плевен остава непроменено.
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 на Общински съвет – Плевен по предложение от
Дарин Ангелов – Председател на Общински съвет – Плевен с вх.№ ОбС2345-1/19.08.2015 г., на заседание на
Общински съвет – Плевен, проведено
на 27.08.2015 г., Протокол № 62, точка
14 от дневния ред, и е подпечатано с
официалния печат на Общински съвет
– Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1574 / 27.08.2015 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Изменение на Решение
№1555/30.07.2015 г. на Общински съвет –
Плевен

На основание чл.21, ал.2 във връзка
с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.3 и ал.4 от ЗОС и
чл.13, ал.2 от Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен

ОТНОСНО: Изменение на Решение
Р Е Ш И:
№1551/30.07.2015 г. на Общински съвет – 1. Изменя Решение №1555/30.07.2015
Плевен
г. на Общински съвет – Плевен, както

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 на Общински съвет - Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Изменя Решение №1551/30.07.2015
г. на Общински съвет – Плевен, както
следва:
1.1. В т.1 изразът “Да се учреди безвъзмездно право на ползване” се заменя с израза “Предоставя безвъзмездно за управление”.
2. В останалата си част Решение №
1551/30.07.2015 г. на Общински съвет
– Плевен остава непроменено.
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 на Общин-

следва:
1.1. В т.1 изразът “Учредява безвъзмездно право на ползване” се заменя
с израза “Предоставя безвъзмездно за
управление”.
2. В останалата си част Решение №
1555/30.07.2015 г. на Общински съвет
– Плевен остава непроменено.
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 на Общински съвет – Плевен по предложение от
Дарин Ангелов – Председател на Общински съвет – Плевен с вх.№ ОбС2338-1/19.08.2015 г., на заседание на
Общински съвет – Плевен, проведено
на 27.08.2015 г., Протокол № 62, точка
15 от дневния ред, и е подпечатано с
официалния печат на Общински съвет
– Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

РЕØЕНИß НА ОБЩИНСКИ СÚÂЕТ - ПЛЕÂЕН
Р Е Ш Е Н И Е № 1575 / 27.08.2015 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим имот – урегулиран поземлен имот
с идентификатор 56722.661.77 – УПИ ІІІ661.77, кв.10а, отреден за жилищно строителство, гр.Плевен, ул.”Огоста” №18, чрез
публичен търг

На основание чл.21, ал.2 във връзка с
чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от
Закона за общинската собственост, 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, ул.”Огоста” №18, актуван с акт за частна общинска собственост АОС № 40692/23.10.2014 г., представляващ поземлен имот с идентификатор 56722.661.77 с площ 224 кв.м. –
УПИ ІІІ-661.77, кв.10а, отреден за жилищно строителство.
2. Да се продаде недвижим имот частна общинска собственост актуван с АОС № 40692/23.10.2014 г., находящ се в гр.Плевен, ул.”Огоста”
№18, представляващ поземлен имот с
идентификатор 56722.661.77 с площ
224 (двеста двадесет и четири) кв.м.,
урбанизирана територия с начин на
трайно ползване: ниско застрояване, а
по плана за регулация на града - УПИ
ІІІ-661.77, кв.10а, отреден за жилищно
строителство, заедно със съществуващите в имота две жилищни сгради с
обща застроена площ от 68 кв.м., които не са елемент на плана, чрез публичен търг с тайно наддаване, с предварително представяне на предложенията от участниците в администрацията на Община Плевен, при първоначална цена 24 000 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 публичния търг.
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 Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41,
ал.2 от Закона за общинската собственост, 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.№ ОбС2379/18.08.2015 г. и становище на ПК
по “ИПФБ” от 24.08.2015 г. и ПК по
“ОСПК” от 25.05.2015 г., на заседание
на Общински съвет – Плевен, проведено на 27.08.2015 г., Протокол № 62,
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 № 1576 / 27.08.2015 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Отдаване под наем на части
от имоти – публична общинска собственост,
за поставяне на преместваеми обекти – рекламно-информационни елементи /РИЕ/ - 28
бр. по плана на гр.Плевен на основание чл.57
от ЗУТ

На основание чл.21, ал.2 във връзка

с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.57 от
Закона за устройство на територията и
чл.14, чл.76, т.2, чл.79, ал.1, чл.85, ал.1,
т.2 от Наредба № 7 на Общински съвет
- Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Да се отдадат под наем за срок от
5 (пет) години части от имоти – публична общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти – рекламно-информационни елементи /
РИЕ/ - билбордове 16 бр. тип “Пиза” с
размери 3/ 4 м на площ 4 кв.м. и 12 бр.
РИЕ на парапета, на конструкция на
надлеза за ж.к. “Сторгозия”, съгласно
схеми за разполагане, съгласувани на
30.07.2015 г. от Главния архитект на
Община Плевен.
ІІ. Приема начални месечни цени за
отдаване под наем на частите от имотите за поставяне на преместваеми
обекти – рекламно-информационни
елементи /РИЕ/ - билбордове 16 бр.
тип “Пиза” с размери 3/ 4 м на площ 4
кв.м. и 12 бр. РИЕ на парапета, на конструкция на надлеза за ж.к. “Сторгозия” по т.І, както следва:
№

Местоположение на РИЕ - билборд

1 В зелена площ в близост до Кайлъшка
бара, срещу бензиностанция “Шел”,
скица № 349/30.07.2015 г.
2 В зелена разделителна ивица изход за
Русе, скица № 341/30.07.2015 г.
3 До парапета на Кайлъшка бара,
ул.”Дойран”, след ул. “Заменхоф”, посока Кооперативен пазар, скица №
330/30.07.2015 г.
4 Ул. “Дойран”, пред парапета на Кайлъшка бара срещу сградата на ДСК,
скица № 331/30.07.2015 г.
5 Кръстовище на бул. “Хр.Ботев” и ул.
”Чаталджа”, скица № 333/30.07.2015 г.
6 В зелена разделителна ивица пред
бензиностанция “Шел”, скица №
350/30.07.2015 г.
7 В зелен остров ул. “Васил Левски”,
срещу общински пазар “Тибор”ЕАД,
скица № 322/30.07.2015 г.
8 В зелена разделителна ивица изход гр. Русе до ОК 4233, скица №
318/30.07.2015 г.
9 Ул. “Дойран”, пред парапета на Кайлъшка бара срещу сградата на Водно
стопанство, скица № 329/30.07.2015 г.
10 В зелената площ на пл. “Свобода”
между ЧЕЗ България и СИЦ, скица №
328/30.07.2015 г.
11 Зелена разделителна ивица до колелото посока гр. София, скица №
362/30.07.2015 г.
12 На парапета на конструкция на надлеза
за ж.к. “Сторгозия”, обозначен като №
1, р-р 2/10 м., по схема за разполагане
от 30.07.2015 г.
13 На парапета на конструкция на надлеза
за ж.к. “Сторгозия”, обозначен като №
2, р-р 2/6 м., по схема за разполагане от
30.07.2015 г.
14 На парапета на конструкция на надлеза
за ж.к. “Сторгозия”, обозначен като №
3, р-р 2/6 м., по схема за разполагане от
30.07.2015 г.
15 На парапета на конструкция на надлеза
за ж.к. “Сторгозия”, обозначен като №
4, р-р 2/6 м., по схема за разполагане от
30.07.2015 г.
16 На парапета на конструкция на надлеза
за ж.к. “Сторгозия”, обозначен като №
5, р-р 2/6 м., по схема за разполагане от
30.07.2015 г.
17 На парапета на конструкция на надлеза
за ж.к. “Сторгозия”, обозначен като №
6, р-р 2/10 м., по схема за разполагане
от 30.07.2015 г.
18 На парапета на конструкция на надлеза
за ж.к. “Сторгозия”, обозначен като №
7, р-р 2/10 м., по схема за разполагане
от 30.07.2015 г.
19 На парапета на конструкция на надлеза
за ж.к. “Сторгозия”, обозначен като №
8, р-р 2/6 м., по схема за разполагане от
30.07.2015 г.
20 На парапета на конструкция на надлеза
за ж.к. “Сторгозия”, обозначен като №
9, р-р 2/6 м., по схема за разполагане от
30.07.2015 г.
21 На парапета на конструкция на надлеза
за ж.к. “Сторгозия”, обозначен като №
10, р-р 2/6 м., по схема за разполагане
от 30.07.2015 г.

Начална
месечна
наемна
цена/
лв. без
ДДС

180
90

170

170
90
180
170
90
170
170
180
120

90

90

90

90

120

120

90

90

90

22 На парапета на конструкция на надлеза
за ж.к. “Сторгозия”, обозначен като №
11, р-р 2/6 м., по схема за разполагане
от 30.07.2015 г.
23 На парапета на конструкция на надлеза
за ж.к. “Сторгозия”, обозначен като №
12, р-р 2/10 м., по схема за разполагане
от 30.07.2015 г.
24 Зелена площ на ул. “Цар Самуил”
срещу СОУ “Стоян Заимов” в ж.к.
“Сторгозия”, скица № 915/30.07.2015 г.
25 В зелената площ при разклона за
Лозаро-винарска изба, скица №
261/30.07.2015 г. – собственост на Община Плевен
26 В зелената площ на кръстовище на бул.
“Христо Ботев” и ул. “Хемус”, скица №
253/30.07.2015 г. – собственост на Община Плевен
27 В зелената разделителна ивица на
входно-изходната магистрала ПлевенРусе, скица № 257/30.07.2015 г. – собственост на Община Плевен
28 В зелената площ пред бензиностанция
“Еко”, бул. “Христо Ботев”, скица №
854/30.07.2015 г.
27 В зелената разделителна ивица на
входно-изходната магистрала плевенрусе, скица № 257/30.07.2015 Г. – Собственост на община плевен
28 В зелената площ пред бензиностанция
“еко”, бул. “Христо ботев”, скица №
854/30.07.2015 г.
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ІІІ. Отдаването под наем на частите
от имотите по т.І да се извърши чрез
публичен търг с тайно наддаване чрез
предварително представяне на предложенията от участниците в Администрацията на Община Плевен и начални месечни наемни цени, съгласно
т.ІІ.
ІV. Възлага на Кмета на Община
Плевен да определи депозити за участие, както и да назначи комисия, която
да организира и проведе търга.
V. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от него лице да
сключи договори за наем със спечелилите участници.
Мотиви: Настоящото решение е
прието на основание чл.21, ал.2 във
връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за
местното самоуправление и местната
администрация и чл.14, ал.7 от ЗОС,
чл.57 от Закона за устройство на територията и чл.14, чл.76, т.2, чл.79,
ал.1, чл.85, ал.1, т.2 от Наредба № 7
на Общински съвет – Плевен по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен
с вх.№ ОбС-2371/17.08.2015 г. и становища на ПК по “ИПФБ” и “КИРОСУПКИЗ” от 24.08.2015 г. и ПК по
“ОСПК” от 25.08.2015 г., на заседание
на Общински съвет – Плевен, проведено на 27.08.2015 г., Протокол № 62,
точка 19 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински
съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1577 / 27.08.2015 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Отдаване под наем на части
от имоти публична общинска собственост в
училища и детски градини

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.98 и чл.103 от Наредба № 7
на Общински съвет - Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем, чрез
предварително представяне на предложенията в администрацията на Община Плевен, за срок от 5 (пет) години
на части от имоти публична собственост за:
- Физкултурен салон в ЦДГ № 1
“Щастливо детство”, филиал “Приказен свят” Плевен с площ 40 кв.м за
провеждане на занимания по футбол,
при първоначална наемна цена на час
9.20 лв. Депозит за участие 30.00 лв.
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- Методичен кабинет в ЦДГ № 1
“Щастливо детство”, филиал “Приказен свят” Плевен с площ 15 кв.м за провеждане на занимания по английски
език, при първоначална наемна цена на
час 3.00 лв. Депозит за участие 30.00 лв.
- Методичен кабинет в ЦДГ № 1
“Щастливо детство”, централна сграда
Плевен с площ 11 кв.м за провеждане
на занимания по английски език, при
първоначална наемна цена на час 2.20
лв. Депозит за участие 30.00 лв.
- Физкултурен салон в ЦДГ № 2
“Юнско въстание” Плевен с площ 40
кв.м за провеждане на занимания по
класически балет, при първоначална
наемна цена на час 9.20 лв. Депозит за
участие 30.00 лв.
- Физкултурен салон в ЦДГ № 2
“Юнско въстание” Плевен с площ 40
кв.м за провеждане на занимания по
народни танци, при първоначална наемна цена на час 9.20 лв. Депозит за
участие 30.00 лв.
- Физкултурен салон в ЦДГ № 2
“Юнско въстание” Плевен с площ 40
кв.м за провеждане на занимания по
таекон-до, при първоначална наемна
цена на час 9.20 лв. Депозит за участие 30.00 лв.
- Методичен кабинет в ЦДГ № 2
“Юнско въстание” Плевен с площ 16
кв.м за провеждане на занимания по
английски език, при първоначална наемна цена на час 3.20 лв. Депозит за
участие 30.00 лв.
- Методичен кабинет в ЦДГ № 3 “Кокиче” Плевен с площ 20кв.м за провеждане на занимания по английски език,
при първоначална наемна цена на час
4.00 лв. Депозит за участие 30.00 лв.
- Физкултурен салон в ЦДГ № 3 “Кокиче” Плевен с площ 40 кв.м за провеждане на занимания по народни
танци, при първоначална наемна цена
на час 9.20 лв. Депозит за участие
30.00 лв.
- Физкултурен салон в ЦДГ № 5
“Слънце” Плевен с площ 50 кв.м за провеждане на занимания по футбол, при
първоначална наемна цена на час 11.50
лв. Депозит за участие 30.00 лв.
- Физкултурен салон в ЦДГ № 5
“Слънце” Плевен с площ 25 кв.м за провеждане на занимания по таекон-до, при
първоначална наемна цена на час 6.30
лв. Депозит за участие 30.00 лв.
- Част от физкултурен салон в ЦДГ
№ 5 “Слънце” Плевен с площ 12 кв.м
за провеждане на занимания по английски език, при първоначална наемна цена на час 2.80 лв. Депозит за
участие 30.00 лв.
- Част от физкултурен салон в ЦДГ
№ 8 “Щурче” Плевен с площ 10 кв.м за
провеждане на занимания по английски език, при първоначална наемна
цена на час 2.30 лв. Депозит за участие 30.00 лв.
- Част от физкултурен салон в ЦДГ
№ 13 “Иглика” Плевен с площ 12 кв.м
за провеждане на занимания по английски език, при първоначална наемна цена на час 2.80 лв. Депозит за
участие 30.00 лв.
- Физкултурен салон в ОДЗ № 3 “Еделвайс” Плевен с площ 30 кв.м за провеждане на занимания по футбол, при първоначална наемна цена на час 6.90 лв.
Депозит за участие 30.00 лв.
- Физкултурен салон в ОДЗ № 4
“Първи юни” Плевен с площ 60 кв.м за
провеждане на занимания по футбол,
при първоначална наемна цена на час
13.80 лв. Депозит за участие 30.00 лв.
- Физкултурен салон в ОДЗ № 5 “Гергана” Плевен с площ 30 кв.м за провеж-

РЕØЕНИß НА ОБЩИНСКИ СÚÂЕТ - ПЛЕÂЕН
дане на занимания по футбол, при първоначална наемна цена на час 6.90 лв.
Депозит за участие 30.00 лв.
- Физкултурен салон в ОДЗ № 9
“Трети март” Плевен с площ 30 кв.м за
провеждане на занимания по футбол,
при първоначална наемна цена на час
6.90 лв. Депозит за участие 30.00 лв.
- Физкултурен салон в ОДЗ № 9
“Трети март” Плевен с площ 20 кв.м
за провеждане на занимания по художествена гимнастика, при първоначална наемна цена на час 4.60 лв. Депозит за участие 30.00 лв.
- Физкултурен салон в ОДЗ № 18
“Дружба” Плевен с площ 30 кв.м за провеждане на занимания по футбол, при
първоначална наемна цена на час 6.90
лв. Депозит за участие 30.00 лв.
- Физкултурен салон в ОДЗ № 19
“Яница” Плевен с площ 40 кв.м за провеждане на занимания по футбол, при
първоначална наемна цена на час 9.20
лв. Депозит за участие 30.00 лв.
- Част от физкултурен салон в ОДЗ
№ 19 “Яница” Плевен с площ 10 кв.м
за провеждане на занимания по английски език, при първоначална наемна цена на час 2.30 лв. Депозит за
участие 30.00 лв.
- Физкултурен салон в ОУ “Д-р
П.Берон” Плевен с площ 50 кв.м за провеждане на занимания по футбол, при
първоначална наемна цена на час 11.50
лв. Депозит за участие 30.00 лв.
- Физкултурен салон в УСШ Плевен
с площ 50 кв.м за провеждане на занимания по баскетбол, при първоначална
наемна цена на час 11.50 лв. Депозит
за участие 30.00 лв.
2. Ползването на имотите по т.1 от
спечелилия съответната процедура наемател не може да пречи или ограничава учебните дейности в учебното и
детско 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 конкурсни 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.98 и чл.103 от Наредба № 7
на Общински съвет – Плевен по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен
с вх.№ ОбС-2378/18.08.2015 г. и становище на ПК по “ОСМД” от 24.08.2015
г. и ПК по “ОСПК” от 25.08.2015 г., на
заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 27.08.2015 г., Протокол № 62, точка 20 от дневния ред, и
е подпечатано с официалния печат на
Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1578 / 27.08.2015 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Отпускане на допълнителни
финансови средства за училища със самостоятелни или слети паралелки с по-малко от
10 ученици в общообразователните училища
от Община Плевен за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност

1. Отпуска допълнителни финансови
средства за обезпечаване на учебния
процес извън определените по единни
разходни стандарти за определената
дейност на следното училище:
- ОУ “Васил Левски”, с. Беглеж –
в размер на 6145,6 лв. за слята маломерна паралелка за учебната 2015 –
2016 г. с общ брой на учениците в паралелката 23 ученика и размер на дофинансиране – 6145,6 лв.
Общият размер за обезпечаване на
учебния процес на сформираните паралелки и тяхното дофинансиране в
упоменатото учебно заведение за учебната 2015 – 2016 г. е в размер на 6145,6
лв.
2. Средствата да бъдат предвидени в
бюджета на Община Плевен за 2016 г.
Мотиви: Настоящото решение е
прието на основание чл.21, ал.2 във
връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за
местното самоуправление и местната
администрация по предложение от
проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. –
Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС2377/18.08.2015 г. и становища на ПК
по “ИПФБ” и “ОСМД” от 24.08.2015
г., на заседание на Общински съвет –
Плевен, проведено на 27.08.2015 г.,
Протокол № 62, точка 21 от дневния
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1579 / 27.08.2015 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Внасяне на предложение в МС за
отпускане на персонална пенсия на Мария Александрова Лачева по реда на чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

На основание чл.21, ал.2 във връзка с
ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.7, ал.4, т.3 и чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
и чл.92 от Кодекса за социално осигуряване
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерския съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия по реда на чл.92 от
КСО на Мария Александрова Лачева
от гр. Плевен.
Мотиви: Настоящото решение е
прието на основание чл.21, ал.2 във
връзка с ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.7, ал.4, т.3 и чл.7, ал.2,
т.1 от наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и чл.92 от Кодекса за
социално осигуряване по предложение
от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. –
Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС2373/18.08.2015 г. и становище на ПК
по “ЗСД” от 24.08.2015 г., на заседание
на Общински съвет – Плевен, проведено на 27.08.2015 г., Протокол № 62,
точка 22 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински
съвет – Плевен.

хоспис.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши необходимите фактически действия по изпълнение на Решението на Общински съвет – Плевен.
Мотиви: Настоящото решение е
прието на основание чл.21, ал.2 във
връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за
местното самоуправление и местната
администрация по предложение от
проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. –
Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС2382/19.08.2015 г. и становище на ПК
по “ЗСД” от 24.08.2015 г., на заседание
на Общински съвет – Плевен, проведено на 27.08.2015 г., Протокол № 62,
точка 23 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински
съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1581 / 27.08.2015 г., гр. Плевен
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щински съвет:
Проект за изменение на действащия
Подробен устройствен план – План за
регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот І – За стъкларска и
керамична промишленост в кв.603 по
плана на гр. Плевен.
Мотиви:
Настоящото
решение
е прието на основание чл.21, ал.2
във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от
ЗМСМА, чл.136, ал.1, във връзка с
чл.129, ал.2 от ЗУТ по предложение от проф.д-р Димитър Стойков,
д.м.н. – Кмет на Община Плевен с
вх.№ОбС-2385/21.08.2015 г. и становище на ПК по “ЕУТ” от 25.08.2015
г., на заседание на Общински съвет
– Плевен, проведено на 27.08.2015 г.,
Протокол № 62, точка 25 от дневния
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община
Р Е Ш Е Н И Е № 1583 / 27.08.2015 г., гр. Плевен
Плевен с проект “Изграждане на Открит
спортен комплекс в УПИ ІХ и Х, стр.кв.841 по ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна
Плана за регулация на гр. Плевен” за външно финансова помощ на Мария Трендафилова
финансиране пред Министерството на мла- Стоянова
дежта и спорта

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗаНа основание чл.21, ал.2 във връзка с кона за местното самоуправление и
чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното местната администрация
самоуправление и местната админиОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
страция
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Община Плевен да
кандидатства с проект “Изграждане
на Открит спортен комплекс в УПИ
ІХ и Х, стр.кв.841 по Плана за регулация на гр. Плевен” за привличане
на финансови средства по Наредба №
2/08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на
спортни обекти и съоръжения на Министерството на младежта и спорта.
2. Оправомощава Кмета на Община
Плевен да подпише с Министерството
на младежта и спорта договор за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ по т.1.
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.№ ОбС2383/20.08.2015 г. и становище на ПК
по “ИПФБ” от 24.08.2015 г. на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 27.08.2015 г., Протокол № 62,
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 № 1582 / 27.08.2015 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот І –
За стъкларска и керамична промишленост в
кв.603 по плана на гр. Плевен

На основание чл.21, ал.2 във връзка с
чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местПредседател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов ното самоуправление и местната администрация, чл.136, ал.1, във връзка
Р Е Ш Е Н И Е № 1580 / 27.08.2015 г., гр. Плевен
с чл.129, ал.2 от Закона за устройство
ОТНОСНО: Предоставяне на финансова на територията

помощ в размер на 600 лв. на Магда Андреева Генкова

Áð. 8 (20),
7 ñåïòåìâðè 2015 ã.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

На основание чл.21, ал.2 във връзка 1. Приема: Проект за изменение на
с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното действащия Подробен устройствен
самоуправление и местната админи- план – План за регулация и застрострация
яване за урегулиран поземлен имот І –
На основание чл.21, ал.2 във връзка
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
За стъкларска и керамична промишлес чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното
Р Е Ш И:
самоуправление и местната админи- 1. Отпуска еднократно за нуждите на ност в кв.603 по плана на гр. Плевен.
2. Възлага на Кмета на Община Плестрация
Магда Андреева Генкова сумата от 600 вен, след завършване на процедурите
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
лв. от бюджета на Община Плевен за по реда на Закона за устройство на теР Е Ш И:
заплащане на едномесечен престой в риторията, да одобри приетия от Об-

Р Е Ш И:

1. Предоставя еднократна финансова помощ от § 4214 “Помощи по решение на Общинския съвет”, дейност
“Общинска администрация” по бюджета на Община Плевен за 2015 година, в размер на 500 (петстотин) лева
на Галя Илиева Иванова за лечението на дъщеря й Мария Трендафилова
Стоянова.
Мотиви: Настоящото решение е
прието на основание чл.21, ал.1, т.23 от
Закона за местното самоуправление и
местната администрация по предложение от Постоянната комисия по “Здравеопазване и социални дейности”с
вх.№ ОбС-1039-2/24.08.2015 г., на заседание на Общински съвет – Плевен,
проведено на 27.08.2015 г., Протокол
№ 62, 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 № 1584 / 27.08.2015 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна
финансова помощ на Илияна Цветомирова
Йотова

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Предоставя еднократна финансова
помощ от § 4214 “Помощи по решение
на Общинския съвет”, дейност “Общинска администрация” по бюджета
на Община Плевен за 2015 година, в
размер на 2000 (две хиляди) лева на
Маринела Илиянова Йотова за лечението на дъщеря й Илияна Цветомирова Йотова, при условие, че операцията се финансира от Фонда за лечение
на деца в чужбина.
Мотиви: Настоящото решение е
прието на основание чл.21, ал.1, т.23 от
Закона за местното самоуправление и
местната администрация по предложение от Постоянната комисия по “Здравеопазване и социални дейности”с
вх.№ ОбС-2374/24.08.2015 г., на заседание на Общински съвет – Плевен,
проведено на 27.08.2015 г., Протокол
№ 62, точка 27 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

ПАМЕТ
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ФОРМИРАНЕТО НА СЛАВНИЯ IV-ТИ ПЕХОТЕН
ПЛЕВЕНСКИ ПОЛК ОЖИВЯ В ДВОРА НА РИМ
На историческия спектакъл с над 300 участника
прозвуча за първи път, след повече от 70 години,
маршът на полка

Славни събития са записани с
кръв в българската история, а поколенията трябва да помнят – тази е основната цел, която са си
поставили от плевенското Сдружение „ІV-ти Пехотен Плевенски
полк”. В края на август те показаха вълнуваща историческа възстановка „ІV-ти Пехотен Плевенски на Негово Величество полк, в
Европейската война (1915-1918)”.
В двора на Регионалния исторически музей зрителите съпреживяха обявяването, мобилизацията, организационно и бойно сглобяване на полка и заминаването
му на фронта.
Около 300 души, членове на
патриотични клубове от цялата
страна, се включиха в мащабната
инициатива, облечени в автентични униформи и носии и въоръжени с оригинални пушки Манлихер, разказа за в. „Плевен” председателят на Сдружението Милен
Първанов. Той уточни, че идея-

та за възстановката е възникнала
преди година, във връзка с честванията на 100 години от началото на Първата световна война и участието на България в нея.
Страната ни, въпреки своето малобройно население, успява да
изкара на бойното поле армия от
близо 878 000 души. Плевенското
формирование участва в Нишката и Косовската операции на Първа българска армия, под командването на генерал Климент Бояджиев, в състава на 9-та пехотна

участниците са направили сами в
реален размер. „Ходихме заради
него 6-7 пъти в музей в София, за
да измерваме различните му детайли, и сме го направили почти
1:1. По чертеж мислехме оръжието около половин година”, разказа Първанов. А за да възпроизведат оригиналните униформи, фуражки и дори ботушите, се наложило да се консултират на място
със специалистите от плевенския
исторически музей. При подобно
пресъздаване на историята се из-

Плевенска дивизия. Воюва срещу
сърбите при Дрянова глава, Дервент, Ниш и Косово поле, срещу
французите и англичаните в долината на река Вардар, височината Близнаците и Дойран.
„Най-важното при една възстановка е не само да се съберат
група хора и, грубо казано, да нарамят пушките. Ние прочетохме
множество автентични материали, включително записки на очевидци, как това се е случило в
Плевен и го правим по абсолютно същия начин, по който е било.
Всъщност, заглавието на проекта
идва от заглавието на една книга,
която офицер от Плевен, участвал в битките, е написал. Освен
това, сградата на тогавашната казарма е тази, в която и в момента
е сегашният Регионален исторически музей. Така че възстановката представя неща и поредност
от действия, които са описани от
участвалите в събитията”, допълни Милен Първанов.
Три месеца е отнела пряката
подготовка на инициативата, на
която беше показано явяването и
приема на бъдещи войници след
обявяване на мобилизация, как
се разпъва палатка и как се пълзи под бодлива тел – все реални
елементи от подготовката на състава. Интересен детайл беше тегленото от два коня 75-мм оръдие
Круп, образец 1905 година, което

пипват и най-малките детайли копчетата, например, са еднакви
с тези на автентичните униформи по онова време. От Сдружението имат съмишленик, зъботехник, който по размерите и формата на оригиналните е излял и тези
за възстановката.
„Изготвихме проекта и кандидатствахме за финансиране в

рамките на Културния календар
на Община Плевен за тази година. Благодаря на ръководството
на общината, че е отворено към
подобни инициативи и въпреки
трудното време, в което живеем,
отделя средства за подобни меро-

приятия. Общината ни помогна
за осигуряването на храната и нощувката на гостуващите от други
населени места у нас участници.
Това за нас е много, защото всички ние се включваме в пресъздаването на исторически събития
на доброволни начала години наред”, обясни Милен Първанов.
Възстановката беше в две части, като по време на втората имаше и тържествена проверка. На
нея бяха прочетени имената на героите, отдали живота си за Родината. По време на историческия
спектакъл прозвуча за първи път,
след повече от 70 години, маршът
на ІV-ти пехотен Плевенски полк.
Изпълни го нещатният духов оркестър на военно формирование
28880 - Белене.
Специално поздравление отправи и кметът на Община Плевен проф. д-р Димитър Стойков. „Поздравявам участниците от Сдружение „Четвърти Пехотен Плевенски полк” за ентусиазма и усилията им да възкресят пред нас една страница от историята на България. Днес пред
нас ще оживеят събития отпреди
100 години, връщащи ни в драматични, но и славни дни от новата
летопис на страната ни. Удовлетворен съм, че заедно ще отдадем
своята почит към героичния Четвърти плевенски полк, превърнал
се в символ на храбростта и доблестта на младата българска армия. Днес ще се поклоним и пред
загиналите воини от неговия състав, които не пожалиха живота
си в защита на достойнството на
своята Родина. Пътят на Четвърти плевенски полк в бурните събития още от Сръбско-българската война остава завинаги в националната ни памет като пример за
военно майсторство, героизъм и
саможертва”, каза проф. Стойков.
А за да могат зрителите напъл-

но да усетят автентичната атмосфера и да се върнат в годините назад, към края на инициативата от
огромен казан те получиха безплатно по паничка войнишка боб
чорба.

КУЛТУРА

КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУТИ
В ПЛЕВЕН СА ГОТОВИ ЗА
НОВИЯ ТВОРЧЕСКИ СЕЗОН
На прага на новия творчески сезон плевенските културни институти са в трескава подготовка. Взискателната публика и съвременните комуникации провокират конкуренцията и
високото ниво на продукт. Това не притеснява директорите, защото още в края на лятото те са подготвили програмата за първите
есенни изяви, а някои вече са начертали пътя
на участията до Коледните празници. Всички
обещават интересни и разнообразни представления с много гости от страната и чужбина.
За някои това лято беше активно с участия и занимания както за големи, така и за
малки. За първа година Община Плевен органи-

зира инициативата „Ваканция в Плевен – Лято 2015”. В нея се включиха Регионалният исторически музей (РИМ) и трите художествени галерии: „Илия Бешков”, Колекция „Дарение
Светлин Русев” и Арт център - Плевен. Залите
на ХГ „Илия Бешков” показаха експозиции на
гостуващи художници от чужбина, а в ХГ Колекция „Дарение Светлин Русев” се провеждаха литературни и музикални срещи с интересни личности. В работилниците в Арт център
– Плевен малки художници се обучаваха в различни техники на приложното изкуство, имаха занимания на открито и организираха изложби.
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АРТ ЦЕНТЪРЪТ
ПОКАЗВА 3D ИЗКУСТВО
С освежена и модернизирана
експозиционна зала „Христо Бояджиев” посреща новия сезон Арт
центърът - беше поставена и допълнителна система за окачване
на картините. Европейските галерии отдавна разполагат с подобни
приспособления, като по този начин се облекчава работата на кураторите, обясни главният уредник Огнян Кузманов.
Новият творчески сезон беше открит на 24 август с ретроспективна изложба на плевенския скулптор Красимир Яков.
За своя 60-годишен юбилей ав-

тември ще бъде Красимир Тодоров от София с 3D произведения.
„Това ще бъде експозиция в сферата на най-новите технологии
в изкуството. След Арт център –
Плевен, изложбата на софийския
автор ще гостува в Хърватска и
Виена”, разказа Огнян Кузманов.
Ръководството на Арт центъра е подготвило няколко проекта, които се надява да реализира
през новия творчески сезон. Продължава осъществяването на културните мостове между различни градове на страната, чрез които художници от други населени

торът подреди над 100 картини,
пластики и скулптури, изработени от студентските му години до
днес, включвайки и последните
му творчески търсения в областта
на лазерните технологии. Експозицията може да бъде видяна до
15 септември. В края на годината на Красимир Яков му предстои
изява в изложбената зала на ул.
„Шипка” №6 в София. Експозицията също е по повод 60- годишния му юбилей.
Много изяви и изложби са
планирани за новия творчески сезон. Първият гост през месец сеп-

места гостуват в Плевен, а нашите творци им връщат визитата.
Плевенските автори ще има
възможност да се представят в
общи и самостоятелни изложби.
На 5 септември и арт занималнята отвори врати за млади таланти от 5 до 18 години. От тази
есен, освен уроците по рисуване, за първи път стартираха и занимания по приложни изкуства с
преподавател Миглена Льонг. Те
са безплатни и се организират от
Община Плевен със съдействието на Фондация „Америка за България”.

ОБЩИНСКИ ДУХОВ ОРКЕСТЪР СЕ ПОДГОТВЯ
ЗА СЪВМЕСТЕН КОНЦЕРТ С УЧЕНИЦИ НА НУИ
С концерти на открито през
топлите вечери Общинският духов оркестър с диригент Пламен
Марков радваше плевенчани и
гости на града. Участията на музикантите бяха под мотото „Ля-

тото в градината…”. Пред сградата на Центъра за работа с деца
те представяха известни произведения от класиката, джаза и попмузиката. Програмата включваше избрано от репертоара на ор-

кестъра.
След лятната ваканция се очаква да бъде завършена работата
по дългоочаквания компакт диск,
който излиза по повод 50 години
от създаването на Общински духов оркестър, сподели диригентът Марков.
Той добави, че е провел разговор с директора на Националното училище по изкуствата „Панайот Пипков” Жечка Димитрова за
съвместен концерт с бивши и настоящи ученици, като сега предстои да бъде избрана програмата,
с която те ще се представят. Плевенският „Биг-бенд”, както обича да се шегува диригентът Пламен Марков, има покана за участие в джаз фестивал. И тази година ще има Коледен концерт за
приятелите на Общинския духов
оркестър, който ще се проведе в
зала „Катя Попова”.

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ЩЕ ПРЕДСТАВИ ПАЗАР НА „АНТИЧНИ” ВНОСНИ СТОКИ И РОБИ
Залите на Регионалния исторически музей бяха активно посещавани от плевенските деца по
време на летните занимания с образователна цел, организирани от
Общината. Под ръководството на
музейните специалисти малчуганите имаха възможност да се запознаят тематично с експонатите в залите, да редят пъзели с историческа тематика и да фотографират интересни за тях моменти.
В края на месец август в двора на музея сдружение „ІV-ти пехотен Плевенски полк” проведе
историческата възстановка „ІVти пехотен плевенски на Негово
величество полк, в европейската война (1915-1918)”. Представлението беше по повод 100 г. от
Първата Световна война и участието на тази военна единица в
нея.
В програмата на РИМ – Плевен вече има няколко изяви, планирани за месец септември, съобщи директорът Владимир Найденов. Музеят ще бъде домакин
на „Фестивал на римския бит и

култура - Сторгозия 2015 г.”, която ще се проведе с финансовата
подкрепа на Община Плевен на 19
септември в парка на музея.
Фестивалната програма включва театрализирана историческа
възстановка, свързана с римската
митология и ревю на модели - костюми, униформи, военно снаряжение и оръжие от римското присъствие на Балканите. Ще бъдат
показани гладиаторски тренировки и борби, ще има пазар на „антични” вносни стоки и роби. Римска кулинария с дегустация, както
и представяне на винопроизводството в нашия край, ще допълнят представата за живота по онова време. Посетителите ще могат
да се разходят и през подредената улица на занаятите и търговията от тази епоха.
Регионалният исторически музей ще се включи и в отбелязването на Европейските дни на културното наследство. По този повод на 26 септември залите на културния институт ще бъдат отворени за безплатни посещения. На 28

септември РИМ – Плевен, съвместно с природозащитната организация „Зелени Балкани”, ще
се включи в 19-ата Международна нощ на прилепите.
Динамичният ритъм продължава и с вече заложени дори за
октомври и ноември събития, до-

пълни Найденов. Сред тях са отбелязването на исторически дати и събития съвместно с Община Плевен. Едната е свързана със
100-годишнина от влизането на
България в Първата световна война и откриването на изложба „Девета пехотна плевенска дивизия в

Първата световна война”.
За честването на 130-годишнината от Съединението на Княжество България и последвалата в него защита Сръбско-българска война, плевенският музей
ще подготви изложба „Героите от
Сливница”.
Признание за дейността на
плевенските специалисти е това, че в нашия град ще се проведе Третата национална среща
на музеите и галериите на тема
„Съхраняването на националната
идентичност и музеите в България като част от устойчивото развитие”. Водещ партньор и организатор ще бъде ХГ „Илия Бешков”, а в програмата РИМ –Плевен ще има презентация, изготвена от Олга Петрова и Марио Милев. Инициативата отново е със
съдействието на Община Плевен
и е под егидата на Министерството на културата.

Още за предстоящи
културни събития на стр. 12
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СПОРТНОТО ЛЯТО ДОНЕСЕ МНОГО ПРИЗОВИ
МЕСТА ЗА ПЛЕВЕН
Клуб „Дъга” ще е организатор на Купа България, която благодарение
на Община Плевен ще бъде проведена в нашия град

През това лято плевенският
футбол направи решителна крачка
напред, след като ОФК „СпартакПлевен” се изкачи до „Б” група и
зае място при професионалистите.
Така момчетата на селекционера
Бойко Цветков вече се състезават
в една група с по-класни отбори и
се борят за престижно класиране.
Участието на плевенчани стартира с убедителна победа срещу „Пирин 2002” /Разлог/ с 4:1.
Към момента „Спартак-Плевен”
e на четвърто място във временното класиране, като още в началото на надпреварата в елита се оправдаха думите на селекционера
Бойко Цветков, че тимът му ще се
стреми към златната среда и засега няма поставена задача да влиза
в „А”-група.
Закономерно в началото на сезона играта на отбора в синьо и бяло е малко колеблива. Но да не забравяме, че те вече мерят сили с
противници, които играят коренно различен футбол от този при
аматьорите. Целите, които си поставят футболистите от „Спартак”
през този сезон, са мотивирана игра във всяка среща и старание за
победа. За подсилване на средната линия на състава тази есен ще
се разчита на пристигналия юноша на ЦСКА Богомил Христов и
на крилото Пламен Илиев.

Спортното
ориентиране сред
рекордьорите по
отличия

Спортното ориентиране традиционно е силно през топлите месеци. Състезателите от клуб
„Север” взеха участие в Държавното първенство по коло ориентиране, в което спечелиха два златни, четири сребърни, шест бронзови медала и имат 24 класирания до 10 място. Като добър може
да се отчете резултатът на Лиляна Маринова при Жени 16, извоювала четвърто място в тридневните Международни състезания по
ориентиране за Купа „България”.
По календара на Българската федерация по ориентиране, състезателите на клуба взеха участие в 13
старта, в които постигнаха 11 първи, 13 втори, 18 трети места, а 55
са класиранията до 10 място.
От 1 до 30 юли треньори и състезатели на СКО „Север” - Плевен организираха безплатни занимания и учебни състезания пред
Центъра за работа с деца. Те се
проведоха на топографска карта
на Градската градина. В обученията взеха участие над 100 ученика
от първи до седми клас.

Плевенският шах
разчита на младите
си надежди

Младата ни шахматна надежда Валентин Митев извоюва поредния голям успех с участието си в Европейския шампионат
по ускорен шах. Момчето участва в надпреварата в Нови Сад в
българския отбор до 14 години. С
три победи, три загуби, един равен мач и общо 7 точки, нашите шахматисти финишираха седми с по-слаби допълнителни показатели спрямо изпреварилия
ги комбиниран отбор Австрия Полша. Българският тим бе в състав: Валентин Митев от Плевен
и Иван Кочиев, Ивайло Кирилов,
Галя Читакова и Павел Павлов от
Пловдив. Валентин Митев, който
играе в по-долна възрастова група
- до 12 г., пое тежестта на първата
дъска и финишира с 2,5 т., мерейки сили с изявени противници.
Така талантливият плевенчанин
доказа още веднъж, че може да се
противопостави на по-големи по
възраст от него и да запише още
плюсове към спортната си кариера - 6-то място при момчетата
до 12 г. на ускорен шах и нови 55
точки международен рейтинг на
тази времева контрола; 7-о място на ускорен шах с българския
отбор до 14 години и още 20 точки към международния си коефициент (ЕЛО); 12-о място до 14 години в шампионата на блиц и нови 60 точки. С краен резултат от
5 точки Валентин зае 12- то място в общото класиране и 5-та позиция сред 12 годишните си кон-

куренти. Ръководството на СКШ
„Плевен XXІ” поздрави състезателя за успешното представяне и
благодари на родителите му, които изцяло финансираха неговото участие на Европейския шампионат.

Международно
признание за
юношеските ни
футболни школи

в лекоатлетическите среди, който
съветва и напътства младия футболист във физическата подготовка и работи с него за кондиция.
Ники споделя за това сътрудничество: „...със Слави Топузов непрекъснато сме заедно – дали тук,
или в Англия специалистът ми дава съвети. Той е човекът, който изгради базата, на която стъпих по
пътя си към професионалния футбол”.

Спортните танци
набират скорост и
популярност в града

Успешно бе лятото и за талантливия 18-годишен плевенчанин
Николай Тодоров, който повече
от година е професионален футболист в „Нотингам Форест”. По
време на пребиваването си в родния град, той беше приет от председателя на Общинския съвет Дарин Ангелов, който разговаря с
него в кабинета си, и изрази благодарността на плевенчани, че носи
славата на града ни далече зад границите на страната. Наследил от
баща си – бившия футболист Николай Тодоров, талант и стремеж
към усъвършенстване, след пристигането си на Острова младежът
успява да си „заработи” професионален договор през август 2014
г. и с къртовски труд достига до
още по-голяма цел – през декември 2014 г. ръководството на ан-

глийския елитен отбор му предлага дългосрочен договор. А така шансовете за влизане при големите са на една ръка разстояние за
таланта. Голяма опора и помощ на
младежа в нашия град оказва Слави Топузов – известен специалист

Издава ОП ”Общински медиен център”

в Плевен деца от 5 до 14 години
изучаваха стъпките в спортните
танци. Инициативата, включена
в програмата на Община Плевен
„Ваканция 2015” и организирана
от клуб „Дъга”, привлече деца, които никога не са се занимавали с
този спорт. Но по думите на Жени
Василева, желаещите да се докоснат до това изкуство, превърнато в
спорт, са успели за краткото време
на обучението да усвоят значителна част от преподавания материал.

Успешно лято и
за Царицата на
спортовете

Клубът по спортни танци „Дъга”, ръководен от Жени Василева
(лицензиран треньор и съдия към
Българска федерация по спортни танци, и състезател с най-висок клас - „М”) също записа редица успехи това лято. За четиринадесет години филиалът в Плевен
има организирани три открити национални турнира - два в Троян и

Двама лекоатлети застанаха на
най-високото стъпало на почетната стълбичка през това лято.
Състезателката на СКЛА „Спартак” - Плевен – Матилда Ангелова, спечели златен медал на финалите на Националния шампионат по скок височина при девойките с резултат 160 см. При юно-

един в града ни. Тази година клуб
„Дъга” ще е организатор и на Купа България, за което принос има
и Община Плевен.
Състезателите на клуба са взели участие в 42 състезания, от които пет международни турнира, две
Зонални първенства и четири държавни шампионата. Жени Василева споделя, че за една година състезателите й са спечелили 6 златни, 12 сребърни и 12 брозови медала. Най-големите успехи са влизането на финал на Международния турнир за юноши 13+15 години в Ямбол, четвърто място на
Международен турнир „Златни
Пясъци” за юноши 13+15 години,
първо място на Държавен шампионат в Каварна, трето място от 20
двойки на Международен турнир
в Албена.
В продължение на две седмици
през това лято пред Военния клуб

шите трети се класира Никола
Георгиев със 195 см.
България спечели и пълен
комплект медали на Световните ученически игри по лека атлетика, които се проведоха в китайския град Вухан. В шампионата участваха представители на
30 страни. Сред тях бе и възпитаничката на плевенския лекоатлетически клуб „Георги Дъков” –
Полина Макаева. Състезателката
получи в края на миналата година приз за второ място за перспективен състезател до 18 години на Община Плевен, а в Китай
спечели златен медал в мятането
на диск. Освен това отличие, от
началото на тази година юношите и девойките на клуба са завоювали 22 медала от Национални
шампионати, както и над 40 медала от различни национални и
международни турнири.
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КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУТИ В ПЛЕВЕН СА ГОТОВИ ЗА НОВИЯ ТВОРЧЕСКИ СЕЗОН
Проект „Мюзикъли” подготвя Плевенска филхармония Общинска хорова формация

Директорът на Плевенска
филхармония Любомир Дяковски остана доволен от представянето на своите колеги и определи като добър изминалия сезон, който беше наситен с ин-

тересни концерти, гост-солисти
и диригенти. Най-висока оценка получи концертът с маестро
Йордан Камджалов в Плевен
и участието в Международния
музикален фестивал „Софийски

музикални седмици”.
След ваканцията първата изява на музикантите ни беше на
5 септември в католическата
църква в Белене – те представиха „Меса ди Глория” на Джакомо Пучини под диригентството на Деян Павлов. Предвижда
се реализация и на новия проект на цигуларя Чавдар Вълков
със заглавие „Бисовете в музиката”. Очаква се гостуване на
диригента Найден Тодоров, заедно с Плевенска филхармония
ще представи „Реквием” от Моцарт в плевенската католическа
църква „Дева Мария от Фатима”. Включени са и две турнета в градовете Свищов и Троян.
За официалното откриване
на новия творчески сезон на 1
октомври, когато се отбелязва
деня на музиката, е поканен маестро Емил Табаков. След 20 октомври ще бъде представен проектът „Мюзикъли”, който се изпълнява заедно с Люси Дяковска.

Обещание отново да дойде в
Плевен даде Татяна Лолова
Интересни и незабравими остават срещите и концертите в ХГ
Дарение „Колекция Светлин Русев”, разказва директорът Мария
Мескин. Тя се шегува, че при тях
дейностите не са прекъсвали през
лятото и затова те не делят нещата на нов и стар творчески сезон.
През горещите летни месеци в
залите гостуваха певци, музиканти, инструменталисти, писатели и
поети. Акцент в културните изяви ще остане срещата с обичаната от поколения българска актриса Татяна Лолова. Близо двучасовият импровизиран моноспектакъл в препълнената зала провокира царицата на хумора да обещае
отново да дойде в Плевен, и то в
близките месеци.

Приятна изненада бяха и изпълненията на малките музиканти от Лятната академия по китара, които изнесоха два концерта. Гост беше и гайдарят Румен
Марков - изпълнение на такъв инструмент в залите на галерията се
случва рядко.
В есенния сезон започват редовните срещи на творческите
съюзи на писателите, артистите
и музиканти, като галерията е домакин на тези инициативи. Ценен
партньор е и Националното училище по изкуствата „Панайот Пипков”. Връзката на музикантите с галерията продължава и когато станат студенти в страната
или чужбина. Младите таланти
не забравят да се върнат в родния

си град и да представят новата си
концертна програма.
От есента започват редовните
литературни и творчески срещи,
концерти, представяне на авторски книги. В културния календар
на Община Плевен е включен новият проект на трима варненски
тенори, съвместно с ХГ Дарение
„Колекция Светлин Русев”.

„Гена Димитрова” продължава
участието си в оперни спектакли

Като активен и ползотворен
определи изминалия сезон диригентът на Общински хор „Гена Димитрова ” Анелия Дечева. „За пореден път публиката
показва, че винаги, когато има
участие на нашите певци, залите са пълни. Но най-много ни
радва като ни спират и питат кога пак ще имаме концерт. Работихме с почти всички културни
институти, основно с Плевенска
филхармония. Ваканцията свърши и хористите започнаха репетиции за съвместното ни участие с филхармониците в празниците на Белене. Следващата ни
изява ще бъде за откриването на
новата учебна година в Медицинския университет”, уточни
Дечева.
На 23 септември в католическата църква „Дева Мария от
Фатима” певците ще представят „Реквием” от Моцарт под

диригентството на Найден Тодоров. Съвместната инициатива
с Плевенска филхармония продължава на 25 септември - заедно с тримата тенори ще открият
празниците на Свищов.
На 5 октомври Общински хор
„Гена Димитрова” ще представи
концертно изпълнение на операта „Мадам Бътерфлай” от Пучини. Изявата, заедно с оркестър
„Симфоника”, е подготвена специално за плевенската публика.
После предстои турне в САЩ
с част от състава на хора. Предвиден е и проект с Русенската опера и представяне на операта „Турандот” от Пучини. Общинската хорова формация „Гена Димитрова” ще се включи активно в отбелязването на 10-ти
декември, празника на Плевен.
В програмата са включени Оперетна гала и поредица от концерти за Коледните празници.

С изложба на унгарски автор откриват сезона в ХГ „Илия Бешков”
През летните месеци залите
на ХГ „Илия Бешков” предлагаха интересни изложби. Отворена за посетители е и обновената постоянна експозиция на втория етаж, с включени произведения от фонд „Графика” на галерията.
В разгара на лятото своето
творчество представи Махин
Бахтиари от Иран. Експозицията от 32 творби беше под наслов „Рисунки и живопис”. Това е второ гостуване на иранската художничка в нашия град, интересът към нейното творчество е голям, дори има запитвания
от други галерии как могат да се
свържат с нея, обясни главният
уредник Антония Караиванова.
Фотоизложбата
„Будапеща през бленда” на Бела Бертолак беше представена пред плевенска публика. Проявата беше организирана съвместно с
Унгарския културен институт
„Балаши” - София. Двата кул-

турни института продължават
съвместното сътрудничество.
Предвижда се първата за сезона
изложба да бъде също на унгарски автор. На 16 септември експозицията „Мозайка” на Тимеа
Каркиш ще представи национално приложно изкуство. Преди три години авторката е гостувала с още двама нейни колеги
- сънародници. Сега Тимеа Каркиш ще покаже около 20 нови
произведения, правени през последната година.
На 17 септември галерия
„Илия Бешков” ще бъде домакин на изложба живопис и графика на Митко Василев. Плевенският художник и преподавател по изобразително изкуство
ще покаже нови творби, напълно различни от предишното си
представяне през месец декември, миналата година.
Ръководството на галерията подготвя отново и различни
проекти - най-новият е със за-

главие „Пространство”. Той е
разработен съвместно с представителството на СБХ-Плевен
и спечели субсидия от раздел III
на Културния календар на Общината за тази година. „Цел-

та е да се обединят различни
идеи и решения на художниците от Плевен. Проектът е отворен и се състои от две самостоятелни части, взаимозависими и
изпълнени в конкретна последо-

вателност. Няма да има тема за
работа, очакват се провокативни
и интересни произведения, събрани на едно място”, допълни
Антония Караиванова. Заявки
за участие се подават от 8 септември, творбите пък трябва да
бъдат предадени до 30 септември. Колекцията от 40 платна,
авторски ескизи, ще участват в
изложбата при представянето
на завършения продукт. Ще бъде организирана голяма мобилна изложба на нашата галерия в
Ловеч, Габрово и Русе.
На 14,15 и 16 октомври ХГ
„Илия Бешков” ще бъде домакин на Третата национална среща на музеите и галериите на
тема „Съхраняването на националната идентичност и музеите
в България като част от устойчивото развитие” и ще участва с
презентация. Изявата е под егидата на Министерството на културата, в партньорство с РИМ –
Плевен и Община Плевен.

