
Плевен с най-красивия 
Пеещ фонтан в България

На 25.10.2015 г. ще се про-
ведат  избори за общински съ-
ветници  и за кметове, и наци-
онален референдум с въпрос: 
„Подкрепяте ли да може да 
се гласува и дистанционно по 
електронен път при  произвеж-
дане на изборите и референ-
думите ?”. На територията на 
община Плевен в деня на из-
бора ще отворят врати 163 из-
бирателни секции. 

Какво е необходимо да зна-
ете, за да можете да упражни-
те правото си на вот: 

Избирателните списъци са 
съставени по постоянен адрес, 
този, който е вписан в личната 
ви карта към дата 24.04.2015 г. 
Избиратели с постоянен адрес, 
извън Плевен, които имат за-
явен настоящ адрес в Плевен 
преди 24.04.2015 г., могат да 
подадат заявление за гласу
ване по настоящ адрес до 
10.10.2015 г. включително.

Избиратели с трайни увреж-
дания, които желаят да гласу-
ват с подвижна избирател на 
кутия могат да подадат заяв-
ление  до 04.10.2015 г. включи-
телно. 

Заявления за отстраняване 
на непълноти и грешки в из-
бирателния списък се подават 
до 17.10.2015 г. включително. 
Заявления за гласуване, при 
образувана избирателна сек-
ция за гласуване с подвижна 
избирателна кутия, се приемат 
до 19.10.2015 г. включително. 
Всички заявления се подават 
в сградата на Община Плевен, 
стая №19  от  08,30 до 17,00 ч.

Удостоверения за гласуване 

на друго място не се издават.

Справки в избирателните 
спи съци могат да се правят:

• На Сайта на Община 
Плевен, раздел Избори 2015

• През Интернет на адрес: 
http://www.grao.bg/еlections/

• На телефон  064 / 881- 229

Бр.9(21), Год. II, 18 септември 2015 г., разпространява се безплатно 

решения от 
септемврийската 

сесия на  
общински съвет 
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Продължава на стр.2

Реконструкцията на централната пешеходна зона е едно от най-значимите   
постижения на Община Плевен сред реализираните проекти с европейско финансиране

?Знаете ли как  
да гласувате  
на 25 октомври

Започнаха дейностите по вто-
рия етап от мащабния проект 
„Обновяване и модернизация 
на физическата среда, чрез ре-
конструкция на Централната 
пешеходна зона на град Пле-
вен”. Емблематичният за пле-
венчани фонтан в Градската гра-
дина отново ще пее и осветява 
любимото за всички поколения 
място. Той ще бъде реконстру-
иран основно заедно с трите во-
дни огледала, с което ще бъде до-
пълнена визията на новата Цен-
трална зона. След успешното из-
пълнение на основните обекти 
по проекта, Оперативна програ-
ма „Регионално развитие” 2007-
2013 г. одобри финансирането на 
двата допълнителни обекта „Пе-
ещ фонтан” и „Водни огледала”. 
Дейностите са на обща стойност 
898 638 лв., задължителният и 
допълнителен собствен принос 
на Община Плевен е в размер на 
73 811 лв.

Модернизацията на обектите 
цели технологично подобряване 
на естетичното въздействие на 
водните съоръжения, светлин-
ните и звуковите ефекти. Пред-
видени са и 678 кв. м площи за 
озеленяване. Ще бъде извърше-
на подмяна и допълване на реди-
цата от съществуващи дървета 
и затревяване на площта около 
фонтана и трите водни огледала.



ки фонтана), са разположени в лар-
гото на пешеходната зона, свърз-
ваща площад „Възраждане” с пло-
щад „Свобода”, изградени през 
1980 г. Съществуващите облицов-
ки и настилки около тях са силно 
компрометирани, подобно на Го-
лемия фонтан, поради идентичния 
начин на изграждане и същата въз-
раст. Същото важи за градското об-
завеждане и оборудване около тях.

Помпената станция е подземна, 

обща за трите фонтана. Две пом-
пи създават водните ефекти за огле-
далата. Общата инсталирана мощ-
ност е 22 киловата. Командването 
и настройката на режимите е ръч-
но. Действащите помпени агрегати 
са не само морално, но и физически 
остарели и често излизат от строя. 
Арматурите за обслужване на тръб-
ните връзки са с изтекъл срок на 
амортизация и не са ефективни. 

Предвидените дейности са: пре-
махване на компрометирани обли-
цовки и настилки (до бетон); пре-
махване и/или саниране на същест-
вуващи стоманобетонови /стомане-
ни/ елементи; полагане на хидро-
изолация по дъното и стените на 
фонтана; полагане наново на не-
компрометираните и добавяне на 
нови облицовки по дъното, стени-
те и контактната зона на фонтана; 
изграждане на нова система ефек-
ти, посредством съвременни енер-
гоефективни решения за водна ар-
хитектура. В трите Водни огледала 
ще бъде инсталиран воден ефект от 
неръждаема стомана – „Глухарче”, 
който ще има подкрепата на водна 
стена във формата на кръг с висо-
чина 2 метра над водното ниво. Ще 
бъдат запазени системата за пълне-
не и допълване с вода, изпразни-
телната система, както и местопо-
ложението на питейната фонтанка. 
Ще бъдат избрани нови струйници, 
съобразно исканите водни ефекти, 
нови помпи и връзка със струйни-
ците.

Новите строителни работи и 
влагани материали са аналогич-
ни с тези около Пеещия фонтан ка-
то проектът предвижда около три-
те водни ефекта настилката да е де-
кинг. 

Площите за озеленяване око-
ло Водните огледала са 273 кв. м. 
Според изготвения анализ за състо-
янието на съществуващата расти-
телност, осем от дърветата са в до-
бро състояние, но две са с изсъхна-
ли и счупени клони на 50%, имат 
некрози в стъблото и трябва да бъ-
дат отстранени. В изпълнение на 
проекта ще бъдат подменени и до-
пълнени редицата от съществува-
щи дървета с нови. Ще бъде затре-
вена и площта около шахтите. 

Очаквани резултати:
• Основно ремонтирани водни 

съоръжения с площ 259 кв. м;
• Озеленени площи - 273 кв. м;
• Полагане на декинг – 158,5 кв. 

м;
• Рехабилитирана пешеходна зо-

на – 717,5 кв. м;
• Ремонтирана машинна зала;
• Изградена нова система ефек-

ти, посредством съвременни енер-
гоефективни решения за водна и 
светлинна архитектура;

• Намалени разходи за вода и 
електричество и въвеждане на но-
ви стандарти;

• Създадена екологична и ком-
фортна околна среда;

Изпълнител на строително-мон-
тажните работи по втория етап на 
проекта е „Аква площи Плевен” 
ДЗЗД София. Срокът за изпълне-
ние на поръчката е 74 календарни 
дни и започва да тече от подписване 
на „Протокол 2А” за обектите. Спо-
ред клаузите в договора, „Аква пло-
щи Плевен” ДЗЗД се задължава да 
отстранява за своя сметка скрити-
те недостатъци и появилите се впо-
следствие дефекти в гаранционния 
срок, който е деветдесет и шест ме-
сеца.

светлинна архитектура;
• Намалени разходи за вода и 

електричество и въвеждане на но-
ви стандарти;

• Създадена екологична и ком-
фортна околна среда.

Другият допълнителен обект 
„Водни огледала” е с обща площ 1 
408 кв. м, стойността на дейностите 
по него е 499 571,02 лв. Те включ-
ват основен ремонт и реконструк-
ция на хидроизолацията, настил-

ките, облицовките и инсталациите, 
включително на машинната зала. 
Основната цел на проекта е да се 
подобри въздействието на водни-
те съоръжения. Решенията са насо-
чени към прецизиране и актуализа-
ция на водните количества, в зави-
симост от исканите водни ефекти, с 
тенденция към намаляване разхода 
на вода и електричество и възмож-
ности за различни сценарии.

Водните огледала (трите мал-

Решенията са насочени към пре-
цизиране и актуализация на водни-
те количества в зависимост от иска-
ните водни ефекти с тенденция към 
намаляване разхода на вода и елек-
тричество и възможности за раз-
лични сценарии.

Въпросът – защо се налага то-
ва реновиране точно днес има своя 
обоснован отговор. Пеещият фон-
тан е с обща площ 1 253 кв. м, той 
се намира в северния край на Град-
ската градина, на границата със за-
падната част на площад „Възражда-
не”. Изграден е около 1965 г., в по-
следствие през 70-те е реконструи-
ран по неподходящ начин с приле-
жащото пешеходно пространство. 
Изграденият партер от материала 
мита бяла бучарда отблъсква хора-
та от съоръжението и блокира глав-
ния подход към Градската градина. 

Настилката около фонтана е от 
повредени и износени мраморни и 
клинкерни плочки, положени вър-
ху циментова замазка на армира-
на и неармирана бетонова настилка 
и слой баластра, напукани варови-
кови бордюри. На терена има сля-
гания, както и повдигнати от коре-
ните на дърветата участъци, които 
създават опасни за ходене зони.

Вода за Пеещия фонтан се пода-
ва от питейния водопровод  ф110, 
разположен в зелената площ южно 
от Военния клуб, чрез отклонение. 
Помпената станция е самостоятел-
на. Инсталираната мощност е 13 
киловата. Командването и настрой-
ката на режимите, включително 
светлините и музиката, е било про-
грамирано. Сега всичко е компро-
метирано. Арматурите за обслуж-
ване на тръбните връзки са с из-
текъл срок на амортизация и не са 
ефективни. 

Според проекта, ще бъде извър-
шен основен ремонт и реконструк-
ция на хидроизолация, настилки, 
облицовки и инсталации на пеещия 
фонтан, включително на машинна-
та зала. Проектните решения пред-
виждат: премахване на бетоновия 
партер от мита бяла мозайка; де-
монтаж на облицовки и настилки 
(до бетон); саниране на съществу-
ващите стоманобетонови елемен-
ти; полагане на хидроизолация по 
дъното и стените на фонтана; пола-
гане наново на некомпроментира-
ните и добавяне на нови облицов-
ки по дъното и стените на фонтана; 
изграждане на нова система ефекти 
чрез съвременни енергоефективни 
решения за водна архитектура.

Според изготвения анализ за 
състоянието на съществуващата 
растителност, две от кестеновите 
насаждения са в добро състояние, 
но три са опасно наклонени, пора-
ди подкопаване на корените, с из-
съхнали клони и частична некроза 
на ствола. По експертна оценка те 
трябва да бъдат отстранени и под-
менени. Короните на оставащите 
дървета ще бъдат съкратени и оф-
ормени. Предвидените за озеленя-
ване околни площи ще бъдат затре-
вени.

Очаквани резултати:
• Озеленени площи - 405 кв. м;
• Основно ремонтирани водни 

съоръжения – 98,5 кв. м;
• Рехабилитирана пешеходна зо-

на - 749,5 кв. м;
• Санирано машинно помеще-

ние;
• Изградена нова система ефек-

ти, посредством съвременни енер-
гоефективни решения за водна и 
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РЕØЕНИß ОТ СЕÏТЕÌВРИÉСКАТА СЕСИß
ÎÁÙÈÍÑÊÈ ÑÚÂÅÒ - ÏËÅÂÅÍ

РЕØЕНИß НА ОБЩИНСКИ СÚВЕТ - ÏЛЕВЕН 3

Р Е Ш Е Н И Е  № 1585 / 16.09.2015 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Изпълнение на решения от № 
975/27.03.2014 г. до № 1071/  24.04.2014 
г., мандат 2011 – 2015 г.

На основание чл.24, т.5 и чл.75 от Пра-
вилника за организацията и дейността  
на Общинския съвет, неговите комисии 
и  взаимодействието му с общинската ад-
министрация за   мандат  2011-2015 го-
дина и чл.21, ал.1, т.24 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната адми-
нистрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема за изпълнени и снема от от-
чет решения на Общински съвет – Пле-
вен:  от № 975/27.03.2014 г. до № 1071/ 
24.04.2014 г., без решенията, изрично 
упоменати в т.2 на решението.

2. Не приема за изпълнени и не снема 
от отчет решения № 992, 993, 995, 1019, 
1020,  1036, и 1071. 

3. Приема за сведение отчета на Посто-
янната комисия по “Контрол по изпъл-
нение на решенията на Общинския съ-
вет, установяване и предотвратяване на 
конфликт на интереси и законосъобраз-
ност” по изпълнение на решенията от № 
975/27.03.2014 г. до № 1071/ 24.04.2014 
г., неразделна част от настоящото реше-
ние.

Мотиви: Настоящото решение е при-
ето на основание чл.24, т.5 и чл.75 от 
Правилника за организацията и дей-
ността  на Общинския съвет, неговите ко-
мисии и  взаимодействието му с общин-
ската администрация за   мандат  2011-
2015 година и чл.21, ал.1, т.24 от Закона 
за местното самоуправление и местната 
администрация по предложение от По-
стоянната комисия по “Контрол по из-
пълнение на решенията на Общинския 
съвет, установяване и предотвратяване 
на конфликт на интереси и законосъо-
бразност”  с вх.№ ОбС-2200/07.09.2015 
г. и становище на ПК по “КИРОСУП-
КИЗ” от 14.09.2015 г., на заседание на 
Общински съвет – Плевен, проведено на 
16.09.2015 г., Протокол № 63, точка 1 от 
дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет – Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е  № 1586 / 16.09.2015 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Продажба на недвижим 
имот – частна общинска собственост, пред-
ставляващ УПИ ХХV, отреден за жилищно 
строителство, кв.50 по плана на с. Буковлък, 
чрез публичен търг

На основание чл.21, ал.2, във връзка с 
чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, 
чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.47, ал.1, ал.2, 
чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба 
№ 7 на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Допълва “Годишна програма за уп-
равление и разпореждане с имотите – 
общинска собственост в Община Плевен 
през 2015 г.” в раздел ІІІ, буква Б. “Имоти, 
които Община Плевен има намерение да 
продаде” с незастроен УПИ ХХV с площ 
620 кв.м, отреден за жилищно строител-
ство, кв.50 по плана на с. Буковлък, акту-
ван с АОС № 32299/29.05.2002 г.

2. Да се организира и проведе публи-
чен търг за продажба на имота по т.1 чрез 
предварително представяне на предло-
женията от участниците в администра-
цията на Община Плевен, при първона-
чална цена без ДДС 4200 лв.и депозит в 
размер на 10% от първоначалната цена 
за имота.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен 
да назначи комисия, която да организира 

и проведе търг за продажба на имота.
4. Упълномощава Кмета на Община 

Плевен да сключи договор за продажба 
на имота по т.1, съгласно нормативните 
изисквания, със спечелилия участник.

Мотиви: Настоящото решение е при-
ето на основание чл.21, ал.2, във връзка 
с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, 
чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.47, ал.1, ал.2, 
чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба № 
7 на Общински съвет – Плевен по пред-
ложение от проф.д-р Димитър Стойков, 
д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ 
ОбС-2403/02.09.2015 г. и становища 
на ПК по “ОСПК” и ПК по “ИПФБ” от 
14.09.2015 г., на заседание на Общински 
съвет – Плевен, проведено на 16.09.2015 
г., Протокол № 63, 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  № 1587 / 16.09.2015 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Заявление за мотивирано 
предписание за изменение на подробен ус-
тройствен план – план за регулация и застро-
яване за урегулирани поземлени имоти І – “За 
производствена и складова дейност” и ІІ – 
“За озеленяване” в кв.52а по плана на с. Бу-
ковлък

На основание чл.21, ал.2 във връзка с 
чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното са-
моуправление и местната администра-
ция, чл.62а, ал.4, чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, 
т.6 от Закона за устройство на територи-
ята, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общин-
ската собственост и чл.2, ал.2 и ал.3 от 
Наредба № 7 на Общински съвет - Пле-
вен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие да се измени действа-
щия Подробен устройствен план – план 
за регулация и застрояване за урегули-
рани поземлени имоти І – “За производ-
ствено и складова дейност”, собственост 
на Ивайло Симеонов Симеонов, Емилия 
Емилова Симеонова, Цветелина Симео-
нова Петрова и Мариан Николов Петров  
и ІІ – “За озеленяване”, публична общин-
ска собственост в кв.52а по плана на с. 
Буковлък.

2. Възлага на Кмета на Община да до-
пусне с мотивирано предписание на ос-
нование чл.135, ал.3 от Закона за устрой-
ство на територията да се изработи про-
ект за изменение на действащия Подро-
бен устройствен план – план за регулация 
и застрояване за урегулирани поземлени 
имоти І – “За производствена и складова 
дейност”, собственост на Ивайло Симе-
онов Симеонов, Емилия Емилова Симе-
онова, Цветелина Симеонова Петрова и 
Мариан Николов Петров  и ІІ – “За озе-
леняване”, публична общинска собстве-
ност в кв.52а по плана на с. Буковлък.

3. Дава съгласие за промяна на харак-
тера на част от УПИ ІІ – 476 кв.м, от пуб-
лична общинска собственост в частна 
общинска собственост, по приложено 
графично предложение за изменение на 
Подробен устройствен план – План за 
регулация и застрояване за урегулирани 
поземлени имоти І и ІІ в кв. 52а по плана 
на с. Буковлък.

Мотиви: Настоящото решение е при-
ето на основание чл.21, ал.2 във връзка 
с чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното 
самоуправление и местната администра-
ция, чл.62а, ал.4, чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, 
т.6 от Закона за устройство на територи-
ята, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общин-
ската собственост и чл.2, ал.2 и ал.3 от 
Наредба № 7 на Общински съвет - Пле-
вен

по предложение от проф.д-р Димитър 

Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Пле-
вен с вх.№ ОбС-2351/21.07.2015 г. и ста-
новище на ПК по “ЕУТ” от 28.07.2015 г., 
на заседание на Общински съвет – Пле-
вен, проведено на 16.09.2015 г., Прото-
кол № 63, точка 3 от дневния ред, и е по-
дпечатано с официалния печат на Об-
щински съвет – Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е  № 1588 / 16.09.2015 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Изменение на Подробен ус-
тройствен план – План за регулация и за-
строяване за урегулиран поземлен имот Х – 
За детско учреждение в кв.43 по плана на с. 
Буковлък

На основание чл.21, ал.2 във връзка с 
чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното са-
моуправление и местната администра-
ция, чл.134, ал.1, т.1 и т.2 при условията 
на чл.134, ал.7 от Закона за устройство 
на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за изменение на 
действащия Подробен устройствен план 
– План за регулация и застрояване за 
урегулиран поземлен имот Х – За детско 
учреждение в кв.43 по плана на  с. Бу-
ковлък, като от УПИ Х се образува нов 
урегулиран поземлен имот Х – За соци-
ални и хуманитарни дейности.

2. Възлага на Кмета на Община Пле-
вен или оправомощено от него лице да 
издаде мотивирано предписание по реда 
на чл.135, ал.5 от ЗУТ за изработване на 
ПУП – План за регулация и застрояване 
за урегулиран поземлен имот Х – За дет-
ско учреждение в кв.43 по плана на с. Бу-
ковлък, Община Плевен.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен 
или оправомощено от него лице, след 
писмено съгласие от Министъра на об-
разованието и науката по реда на чл.134, 
ал.7 от ЗУТ да завърши процедурите по 
Закона за устройство на територията.

Мотиви: Настоящото решение е при-
ето на основание чл.21, ал.2 във връзка 
с чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното 
самоуправление и местната администра-
ция, чл.134, ал.1, т.1 и т.2 при услови-
ята на чл.134, ал.7 от Закона за устрой-
ство на територията по предложение от 
Дамянка Йорданова Владимирова – Зам.
кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС-
2412/07.09.2015 г. и становище на ПК по 
“ЕУТ” от 11.09.2015 г., на заседание на 
Общински съвет – Плевен, проведено на 
16.09.2015 г., Протокол № 63, точка 4 от 
дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет – Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е  № 1589 / 16.09.2015 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на 
проект за подробен устройствен план – план 
за застрояване за ПИ 067021 в местността 
“Дъртите лозя” в землището на  с. Бресто-
вец, парцеларни планове на елементите на 
техническата инфраструктура и одобряване 
на Задание за изработване на подробен ус-
тройствен план

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона 
за местното самоуправление и местната 
администрация, при спазване разпоред-
бите на чл.17а, ал.1, т.1 и чл.18 от Закона 
за опазване на земеделските земи, на ос-
нование чл.124а, ал.1 и ал.7 и чл.124б, 
ал.1 от Закона за устройство на терито-
рията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект 
за Подробен устройствен план – План 
за застрояване за поземлен имот 067021 
в местността “Дъртите лозя” в земли-

щето на с. Брестовец и парцеларни пла-
нове на елементите на техническата ин-
фраструктура, собственост на “Мартин-
86”ООД с управител Мартин Симеонов.

2. Одобрява заданието за изработване 
на Подробен устройствен план – План 
за застрояване за поземлен имот 067021 
в местността “Дъртите лозя” в земли-
щето на с. Брестовец и парцеларни пла-
нове на елементите на техническата ин-
фраструктура, собственост на “Мартин-
86”ООД с управител Мартин Симеонов.

3. Възлага на Кмета на Община Пле-
вен  да извърши необходимите правни 
и фактически действия, съгласно разпо-
редбите на Закона за устройство на те-
риторията, свързани с изпълнение на на-
стоящото Решение.

Решенията по чл.124а от Закона за ус-
тройство на територията не подлежат на 
оспорване, съгласно чл.124б, ал.4.

Мотиви: Настоящото решение е при-
ето на основание чл.21, ал.1, т.11 от За-
кона за местното самоуправление и 
местната администрация, при спаз-
ване разпоредбите на чл.17а, ал.1, т.1 и 
чл.18 от Закона за опазване на земедел-
ските земи, на основание чл.124а, ал.1 
и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за ус-
тройство на територията по предложе-
ние от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. 
– Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС-
2388/02.09.2015 г.  и становище на ПК по 
“ЕУТ” от 11.09.2015 г., на заседание на 
Общински съвет – Плевен, проведено на 
16.09.2015 г., Протокол № 63, точка 5 от 
дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет – Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е  № 1590 / 16.09.2015 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Решение по чл.37в, ал.16 от 
Закона за собствеността и ползването на зе-
меделските земи за определяне цена на полз-
ване на имоти с начин на трайно ползване 
“Полски път”

На основание чл.21, ал.2 във връзка с 
чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното са-
моуправление и местната администра-
ция, чл.37в от Закона за собствеността 
и ползването на земеделските земи и 
чл.75а, ал.3 от Правилника за прилагане 
на Закона за собствеността и ползването 
на земеделските земи

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Определя цена за ползване на земе-
делските земи с НТП “Полски пътища” в 
размер на 35,00 лв. на декар за землища 
на територията на Община Плевен.

2. Упълномощава Кмета на Община 
Плевен  да сключи договори за наем за 
ползване на полските пътища след пред-
ставяне на информация от Директора на 
ОД “Земеделие” – Плевен, за ползвате-
лите на имотите “Полски пътища” и пло-
щта (или частта) от тях.

Мотиви: Настоящото решение е при-
ето на основание чл.21, ал.2 във връзка с 
чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното са-
моуправление и местната администра-
ция, чл.37в от Закона за собствеността 
и ползването на земеделските земи и 
чл.75а, ал.3 от Правилника за прила-
гане на Закона за собствеността и полз-
ването на земеделските земи по пред-
ложение от проф.д-р Димитър Стойков, 
д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ 
ОбС-2204-1/03.09.2015 г. и становище 
на ПК по “ИПФБ” и ПК по “ОСПК” от 
14.09.2015 г., на заседание на Общински 
съвет – Плевен, проведено на 16.09.2015 
г., Протокол № 63, точка 6 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат 
на Общински съвет – Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов
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Р Е Ш Е Н И Е  № 1591 / 16.09.2015 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Годишен план за ползване на 
дървесина от горските територии – соб-
ственост на Община Плевен през 2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка 
с ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоу-
правление и местната администрация и 
чл. 7 от Наредбата за условията и реда за 
възлагане  изпълнението на дейности в 
горските територии - държавна и общин-
ска собственост, и за ползването на дър-
весина и недървесни горски продукти

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема годишен план за ползване на 
дървесина от горските територии – соб-
ственост на Община Плевен,  през 2016 
г.,  както следва:
Землище Отдел, по-

дотдел Площ, дка Дървесен вид; вид сеч; начин 
на ползване

Обем полз-
ване

1. Буковлък

№ 172002 311-з 83
кдб;цр-групово-постепенна 
-20%; местно население – 
пл. извл.

200/435 
пл/
пр.куб.м

№ 557003 311-к 167
кдб;цр-групово-постепенна 
– 20%; местно население – 
пл. извл.

280/600 
пл/
пр.куб.м

№ 557003 311-и 210
кдб;цр-групово-постепенна 
– 20%; местно население – 
пл. извл.

400/870 
пл/
пр.куб.м

№ 557004 309-д 50
цр; кдб-групово-посте-
пенна- 20%; м.насел.остатък 
от 2015 г.

180/390 
пл/
пр.куб.м

Общо Бу-
ковлък 510 За местното население

1060 
пл.куб.м
2295 
пр.куб.м

2. Върбица

№ 106061 313-ж 89
цр; кдб-20%; постепенно-кот-
ловинна; местно население – 
план-извлечение

220/480 
пл/
пр.куб.м

№ 100291 315-м1 6 акация-гола сеч – м.насел. 
ЛУП

30/65 пл/
пр.куб.м

№ 000291 315-ф 7 акация-гола сеч – м.насел. 
ЛУП

40/85 пл/
пр.куб.м

№ 000312 314-н1 3 акация-гола сеч – м.насел. 
ЛУП

20пл/45 
пр/
пр.куб.м

№104121 315-а1 2 акация-гола сеч – м.насел. 
ЛУП

10/20пр/
пр.куб.м

№ 104073 315-г1 3 акация-гола сеч – м.насел. 
ЛУП

20/45 пр./
пр.куб.м

Общо 
Върбица 110 За местното население

340/740 
пл/
пр.куб.м

3. Бръшляница

№ 000187 314-е 55 акация-гола сеч – местно на-
сел. ЛУП – остатък от 2015 г.

330/720 
пл/
пр.куб.м

Общо 
Бръшля-
ница

55 За местното население
330/720 
пл/
пр.куб.м

4. Коиловци

№ 000167 317-н1 21 акация-гола сеч – м.насел. 
ЛУП

185/400 
пл/
пр.куб.м

№ 000156 317-с1 2 акация-гола сеч – м.насел. 
ЛУП

10/20 пл/
пр.куб.м

№ 000158 317-р-1 5 акация-гола сеч – м.насел. 
ЛУП

40/85 пл/
пр.куб.м

Общо Ко-
иловци За местното население

235/505 
пл/
пр.куб.м

5. Горталово/Тодорово

№ 191113 280-и1 75
Бл,цр - 30 %;
гр.пост.м.насел.пл-извл. Ос-
татък от 2015 г.

350/760 
пл/
пр.куб.м

Общо Гор-
талово/ 
Тодорово

75 За местното население
350/760 
пл/
пр.куб.м

6. Гривица

№ 226001 255-а 108 Цр,кдб,30% постепенно-кот-
ловинна

520/100 
пл/
пр.куб.м

Общо 
Гривица 108 За местното население

520/1130 
пл/
пр.куб.м

7. Пелишат

№ 148110 245-а 11 акация-гола сеч – м.насел. 
план извлечение от 2013 г.

100/215 
пл/
пр.куб.м

Общо Пе-
лишат 11 За местното население

100/215 
пл/
пр.куб.м

8. Тученица
№ 000014 251-а1 10 акация-гола сеч – м.насел. 

ЛУП
70/152 пл/
пр.куб.м

№000118 249-г 7 акация-гола сеч – м.насел. 
ЛУП

30/65 пл/
пр.куб.м

№ 000164 249-д 3 акация-гола сеч – м.насел. 
ЛУП

15/35 пл/
пр.куб.м

Общо Ту-
ченица 20 За местното население 115/250 

пл/пр.к.м
9. Бохот
№ 177001-
част 244-о 20 цр.-гола-изд.стоп.м.насел. 

ЛУП
190/410 
пл/
пр.куб.м

№ 000079 244-х 27 акация-гола сеч – м.населен. 
ЛУП

290/630 
пл/
пр.куб.м

№ 000692 244-а 47 чтп,бврб-гола;
продажба

840 
пл.куб.м

Общо Бо-
хот 47 За местното население

За продажба

480/1040 
пл.к.м.
840 
пл.куб.м

10. Радишево

№ 135001 261-в 85
цр-20% постепенно- котло-
винна;
местно население

270/585 
пл/
пр.куб.м

Общо Ра-
дишево 85 За местното население

270/585 
пл/
пр.куб.м

11. Брестовец

№ 000234-
остат. 277-т 20

Ак.гола сеч – местно населе-
ние ЛУП;
За местно население – оста-
тък от 2015 г.

200/435 
пл/
пр.куб.м

Общо 
Бресто-
вец

20 За местното население
200/435 
пл/
пр.куб.м

12. Ласкар

№ 069028 231-ю 25 едлп,здб,цр-пробирка 20%
120/260 
пл/
пр.куб.м

№ 000228; 
000230; 
000231

278-ф1 14 чб-прореждане – 20%;
продажба

100 
пл.куб.м

№ 000141 278-р 25 чб-прореждане – 20%;
продажба

180 
пл.куб.м

№ 000136 278-с 5 чб-прореждане – 20%;
продажба

30 
пл.куб.м

№ 000150 278-у 10 бб;чб-прореждане – 20%;
продажба

50 
пл.куб.м

№ 000189 278-ч 50 бб;чб-прореждане – 20%;
продажба 

230 
пл.куб.м

Общо 
Ласкар

25

104

За местно население

За продажба

120/260 
пл/пр.к.м
590 
пл.куб.м

13. Николаево

№ 117003 221ю 40 цр,кгбр-гр.пост.пл.извл. 2013 
г. остатък от 2014 г.

70/155 пл/
пр.куб.м

№ 117003 221-в1 50 гбр,цр-постепенна-осем.фаза 
20% остатък от 2014 г.

130/280 
пл/
пр.куб.м

Общо Ни-
колаево 90 За местното население

200/435 
пл/
пр.куб.м

14. Беглеж

№ 191113 216-а 130 бл.цр-30% гр.пост.м.насел.
пл.извл. Остатък от 2015 г.

350/760 
пл/
пр.куб.м

Общо 
Беглеж 130 За местното население

350/760 
пл/
пр.куб.м

1239 ВСИЧКО ЗА МЕСТНО НА-
СЕЛ.

350/760 
пл/
пр.куб.м

151 ВСИЧКО ЗА ПРОДАЖБА 1430 
пл.куб.м

ВСИЧКО  
за 2016 г. 1390 5750 

пл.куб.м

Мотиви: Настоящото решение е при-
ето на основание чл. 21, ал. 2 във връзка 
с ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоу-
правление и местната администрация и 
чл. 7 от Наредбата за условията и реда 
за възлагане  изпълнението на дейности 
в горските територии - държавна и об-
щинска собственост, и за ползването на 
дървесина и недървесни горски проду-
кти по предложение от проф.д-р Дими-
тър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община 
Плевен с вх.№ ОбС-2390/27.08.2015 г. и 
становища на ПК по “ИПФБ” и ПК по 
“ОСПК” от 14.09.2015 г., на заседание на 
Общински съвет – Плевен, проведено на 
16.09.2015 г., Протокол № 63, точка 7 от 
дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет – Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е  № 1592 / 16.09.2015 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Ратификация на договор за 
партньорски отношения между Община Во-
лос, Република Гърция и Община Плевен, Ре-
публика България

На основание чл.21, ал.1, т.15 и чл.21, 
ал.2 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

 1. Одобрява подписания на 05 сеп-
тември 2015 год. договор за партньорски 
отношения между Община Волос, Р Гър-
ция, и Община Плевен, Република Бъл-
гария.

 2. Текстът на договора по т.1 е нераз-
делна част от настоящото Решение.

Мотиви: Настоящото решение е при-
ето на основание чл.21, ал.1, т.15 и чл.21, 
ал.2 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация по пред-
ложение от проф.д-р Димитър Стойков, 
д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ 
ОбС-2414/09.09.2015 г., на заседание на 
Общински съвет – Плевен, проведено на 
16.09.2015 г., Протокол № 63, точка 8 от 
дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет – Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е  № 1593 / 16.09.2015 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно 
на Главна дирекция “Национална полиция” не-
движим, нежилищен имот – частна общин-
ска собственост, находящ се на ул. “Стоян 
Заимов” № 3, гр. Плевен, актуван с АОС № 
38155/14.11.2012 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с 
чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното са-
моуправление и местната администра-
ция, чл.12, ал.3 и ал.4 от ЗОС и чл.13, 
ал.2 от Наредба № 7/2005 год. на Общин-
ска съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се предостави безвъзмездно за 
управление на Главна дирекция “Наци-
онална полиция” към Министерството 
на вътрешните работи за нуждите на 
Зонално жандармерийско управление 
(ЗЖУ) – Плевен за срок от 1 (една) го-
дина, недвижим, нежилищен имот – 
частна общинска собственост, находящ 
се гр. Плевен, ул. “Стоян Заимов” № 3, 
актуван с АОС № 38155/14.11.2012 г., 
представляващ административни сгради, 
както следва:

1.1. Двуетажна сграда с идентифика-
тор 56722.668.2.7 със застроена площ 

365 кв.м
1.2. Едноетажна сграда с идентифика-

тор 56722.668.2.8 със застроена площ 86 
кв.м

1.3. Едноетажна пристройка – вход с 
идентификатор 56722.668.2.10 с площ 4 
кв.м

1.4. Едноетажна сграда, състояща се 
от канцеларии и гаражи със застроена 
площ 323 кв.м.

Консумативните разходи, свързани с 
текущото обслужване и поддръжка на 
имота, както и такса смет и данък сгради 
са за сметка на Главна дирекция “Нацио-
нална полиция”.

2. Упълномощава Кмета на Община 
Плевен да сключи договор за безвъз-
мездно управление на имота по т.1 с Ди-
ректора на Главна дирекция “Нацио-
нална полиция”, съгласно действащите 
разпоредби и условията по предходната 
точка.

Мотиви: Настоящото решение е при-
ето на основание чл.21, ал.2 във връзка 
с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 
самоуправление и местната админи-
страция, чл.40, ал.2, т.2 от Закона за об-
щинската собственост, чл.54, ал.1, т.2 и 
ал.2 от Наредба № 7 за реда за придо-
биване, управление и разпореждане с 
общинско имущество по предложение 
от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – 
Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС-
1048-3/04.09.2015 г. и становища на ПК 
по “ОСПК” и ПК по “КИРОСУПКИЗ” от 
14.09.2015 г., на заседание на Общински 
съвет – Плевен, проведено на 16.09.2015 
г., Протокол № 63, 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  № 1594 / 16.09.2015 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Необходимостта от  вна сяне 
на изменения и допълнения в текста на Реше-
ние № 1397/26.02.2015 г. на Общински съвет 
- Плевен

На основание чл.21, ал.2 във връзка с 
чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното са-
моуправление и местната администра-
ция

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Текстът на точка 1 от Решение № 
1397/26.02.2015 г. на Общински съвет – 
Плевен, се променя по следния начин: 

“1. Упълномощава Кмета на Община 
Плевен да подпише Запис на заповед, 
без протест и без разноски, платима на 
предявяване в полза на ДФ “Земеде-
лие” – Разплащателна агенция, в раз-
мер на 134 189,22 лв. (сто тридесет и че-
тири хиляди сто осемдесет и девет лева 
и 22 ст.) за обезпечаване на 110% от за-
явения размер на авансово плащане по 
договор за отпускане на финансова по-
мощ № 15-226-00342 от 19.12.2014 г. 
по мярка 226 за Проект “Устойчиво уп-
равление на горите и опазване на окол-
ната среда чрез създаване на система за 
ранно откриване на горски пожари, ви-
деонаблюдение и оповестяване в ПИ № 
557005 в землището на село Буковлък, 
Област Плевен, Община Плевен”, склю-
чен между Община Плевен и ДФ “Земе-
делие” – Разплащателна агенция – със 
срок до 15.10.2015 г.”

Допълва т.3 със следното съдържание:
“Упълномощава Кмета на Община 

Плевен  да подпише анекс към Договор 
за предоставяне на безвъзмездна финан-
сова помощ № 15-226-00342/ 19.12.2014 
г. за предоставяне на финансова помощ 
от ОП “Развитие на селските райони 
2007 – 2013 г.”, като срокът за физиче-
ското изпълнение на проекта да бъде 
удължен до 15.09.2015 г.”

В останалата си част Решение № 
1397/26.02.2015 г. на Общински съвет – 
Плевен остава непроменено.

Мотиви: Настоящото решение е при-
ето на основание чл.21, ал.2 във връзка 

с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администра-
ция по предложение от проф.д-р Дими-
тър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община 
Плевен с вх.№ ОбС-1527-3/27.08.2015 
г. и становища на ПК по “ИПФБ” и ПК 
по “КИРОСУПКИЗ” от 14.09.2015 г., на 
заседание на Общински съвет – Плевен, 
проведено на 16.09.2015 г., Протокол № 
63, точка 11 от дневния ред, и е подпеча-
тано с официалния печат на Общински 
съвет – Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е  № 1595 / 16.09.2015 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община 
Плевен с партньорски проект “Свързаност и 
трансгранично развитие” за външно финан-
сиране пред Програмата за трансгранично 
сътрудничество “ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – 
България 2014 – 2020 г.”

На основание чл.21, ал.2 във връзка с 
чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното са-
моуправление и местната администра-
ция

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Община Плевен да 
кандидатства с партньорски проект 
“Свързаност и трансгранично разви-
тие” за привличане на финансови сред-
ства по Приоритетна ос 1 “Добре свър-
зан регион”, Специфична цел 1.1 “По-
добряване на планирането, разработ-
ването и координирането на трансгра-
нични транспортни системи за по-добри 
връзки с TEN-T транспортни мрежи” на 
Програмата за трансгранично сътрудни-
чество “ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – Бъл-
гария 2014 – 2020 г.”.

2. Дава съгласие Община Плевен да 
осигури 2% собствен финансов принос 
към бюджета на проекта по т.1 за извър-
шените разходи в качеството й на бене-
фициент и партньор.

Мотиви: Настоящото решение е при-
ето на основание чл.21, ал.2 във връзка 
с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администра-
ция по предложение от проф.д-р Дими-
тър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община 
Плевен с вх.№ ОбС-2398/31.08.2015 
г. и становище на ПК по “ИПФБ” от 
14.09.2015 г., на заседание на Общински 
съвет – Плевен, проведено на 16.09.2015 
г., Протокол № 63, точка 12 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат 
на Общински съвет – Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е  № 1596 / 16.09.2015 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община 
Плевен с партньорски проект “Плевен и Кра-
йова – Общо минало, настояще и бъдеще” 
за външно финансиране пред Програмата за 
трансгранично сътрудничество “ИНТЕР-
РЕГ V-А Румъния – България 2014 – 2020 г.”.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с 
чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Община Плевен да 
кандидатства с партньорски проект 
“Плевен и Крайова – Общо минало, на-
стояще и бъдеще” за привличане на фи-
нансови средства по Приоритетна ос 
2 “Зелен регион”, Специфична цел 2.1 
“Да се подобри устойчивото използване 
на природното наследство и ресурси и 
културното наследство” на Програмата 
за трансгранично сътрудничество “ИН-
ТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014 – 
2020 г.”.

2. Дава съгласие Регионален истори-
чески музей – Плевен, да участва като 
партньор в проекта по т.1.

3. Дава съгласие Община Плевен да 
осигури 2% собствен финансов принос 
към бюджета на проекта по т.1 за извър-
шените разходи в качеството й на бене-
фициент и водещ партньор.
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Мотиви: Настоящото решение е при-
ето на основание чл.21, ал.2 във връзка 
с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администра-
ция по предложение от проф.д-р Дими-
тър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община 
Плевен с вх.№ ОбС-2397/31.08.2015 
г. и становище на ПК по “ИПФБ” от 
14.09.2015 г., на заседание на Общински 
съвет – Плевен, проведено на 16.09.2015 
г., Протокол № 63, точка 13 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат 
на Общински съвет – Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е  № 1597 / 16.09.2015 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община 
Плевен с партньорски проект “Развитие на 
нова трансгранична туристическа дестина-
ция – Пътят на румънските воини на тери-
торията на България по времето на Руско-
турската освободителна война 1877 – 1878 
г.” за външно финансиране пред Програмата 
за трансгранично сътрудничество “ИНТЕР-
РЕГ V-А Румъния – България 2014 – 2020 г.”

На основание чл.21, ал.2 във връзка с 
чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Община Плевен да 
кандидатства с партньорски проект 
“Развитие на нова трансгранична турис-
тическа дестинация – Пътят на румън-
ските воини на територията на Бълга-
рия по времето на Руско-турската осво-
бодителна война 1877 – 1878 г.” за при-
вличане на финансови средства по При-
оритетна ос 2 “Зелен регион”, Специ-
фична цел 2.1 “Да се подобри устойчи-
вото използване на природното наслед-
ство и ресурси и културното наследство” 
на Програмата за трансгранично сътруд-
ничество “ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – 
България 2014 – 2020 г.”.

 2. Дава съгласие Община Плевен да 
осигури 2% собствен финансов принос 
към бюджета на проекта по т.1 за извър-
шените разходи в качеството й на бене-
фициент и партньор.

Мотиви: Настоящото решение е при-
ето на основание чл.21, ал.2 във връзка 
с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администра-
ция по предложение от проф.д-р Дими-
тър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община 
Плевен с вх.№ ОбС-2396/31.08.2015 
г. и становище на ПК по “ИПФБ” от 
14.09.2015 г., на заседание на Общински 
съвет – Плевен, проведено на 16.09.2015 
г., Протокол № 63, 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  № 1598 / 16.09.2015 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община 
Плевен с партньорски проект “Прилагане 
на ефективни мерки за защита на населени-
ето чрез превенция на риска от наводнения” 
за външно финансиране пред Програмата за 
трансгранично сътрудничество “ИНТЕРРЕГ 
V-А Румъния – България 2014 – 2020 г.”

На основание чл.21, ал.2 във връзка с 
чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Община Плевен да 
кандидатства с партньорски проект 
“Прилагане на ефективни мерки за за-
щита на населението чрез превенция на 
риска от наводнения”за привличане на 
финансови средства по Приоритетна ос 
3 “Безопасен регион”, Специфична цел 
3.1 “”Да се подобри съвместното упра-
вление на риска в трансграничния ре-
гион” на Програмата за трансгранично 
сътрудничество “ИНТЕРРЕГ V-А Румъ-
ния – България 2014 – 2020 г.”.

2. Дава съгласие Община Плевен да 
осигури 2% собствен финансов принос 
към бюджета на проекта по т.1 за извър-

шените разходи в качеството й на бене-
фициент и водещ партньор.

Мотиви: Настоящото решение е при-
ето на основание чл.21, ал.2 във връзка 
с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администра-
ция по предложение от проф.д-р Дими-
тър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община 
Плевен с вх.№ ОбС-2395/31.08.2015 
г. и становище на ПК по “ИПФБ” от 
14.09.2015 г., на заседание на Общински 
съвет – Плевен, проведено на 16.09.2015 
г., Протокол № 63, точка 15 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат 
на Общински съвет – Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е  № 1599 / 16.09.2015 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Отпускане на допълнителни 
финансови средства за училища със самос-
тоятелни или слети паралелки с по-малко от 
10 ученици в общообразователните училища 
от Община Плевен за обезпечаване на учеб-
ния процес извън определените по единни раз-
ходни стандарти за съответната дейност

На основание чл.21, ал.2 във връзка с 
чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Отпуска допълнителни финансови 
средства за обезпечаване на учебния 
процес извън определените по единни 
разходни стандарти за определената дей-
ност на следните учебни заведения:

- ОУ “Отец Паисий”, с. Опанец – в раз-
мер на 2672 лв.

- ОУ “Антон Страшимиров” с. Бохот – 
в размер на 6680 лв.

- ОУ “Н.Й.Вапцаров”, гр. Плевен – в 
размер на 13 360 лв.

- ОУ Христо Ботев”, с. Пелишат – в 
размер на 4810 лв.

- НУ “Св.св. Кирил и Методий”, гр. 
Славяново – в размер на 1069 лв.

- СОУ “Христо Ботев”, гр. Славяново – 
в размер на 8817 лв.

- ОУ “Св.св. Кирил и Методий”, с. Ясен 
– в размер на 6680 лв.

- ОУ “Христо Ботев”, с. Николаево – в 
размер на 2405 лв.

- ОУ “Лазар Станев”, гр. Плевен – в 
размер на 802 лв.

- СОУ “П.Яворов”, гр. Плевен – в раз-
мер на 7214,4 лв.

Общият размер за обезпечаване на учеб-
ния процес на сформираните паралелки 
и тяхното дофинансиране в упоменатите 
учебни заведения и класове за учебната 
2015 – 2016 г. е в размер на 54 509,4 лв.

2. Средствата да бъдат предвидени в 
бюджета на Община Плевен за 2016 г.

Мотиви: Настоящото решение е при-
ето на основание чл.21, ал.2 във връзка с 
чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното са-
моуправление и местната администра-
ция по предложение от проф.д-р Дими-
тър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община 
Плевен с вх.№ ОбС-2409/04.09.2015 
г. и становище на ПК по “ОСМД” от 
14.09.2015 г., на заседание на Общински 
съвет – Плевен, проведено на 16.09.2015 
г., Протокол № 63, 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  № 1600 / 16.09.2015 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Продажба на общинско жи-
лище от фонд “Ведомствен”, находящо се 
в гр. Плевен, ж.к. “Сторгозия” бл.92, вх.Д, 
ет.5, ап.15 и определяне на продажна цена

На основание чл.21, ал.2 във връзка с 
чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, 
чл.48, ал.2 от ЗОС, чл.36, чл.37, т.1, 
чл.44, ал.1 от Наредба № 18 на Общин-
ски съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се продаде на Надка Каме-
нова Милова общинското жилище от 
фонд “Ведомствен”, актувано с АОС 

№ 36457/23.11.2010 г., представляващо 
апартамент № 15 на V етаж, вход Д на 
блок 92, ж.к. “Сторгозия” – самостоя-
телен обект в сграда с идентификатор 
56722.655.8.10.15 със застроена площ 
57,18 кв.м, състоящ се от: две стаи, 
кухня, баня с тоалетна, прилежащо из-
бено помещение – маза № 2 с площ 3,77 
кв.м, както и 0,523% ид.части от общите 
части и общите помещения на сградата и 
от правото на строеж в УПИ І, кв.716 по 
плана на гр. Плевен за сумата от 27 600 
лева.

2. Упълномощава Кмета на Община 
Плевен  да сключи договор с Надка Ка-
менова Милова за продажба на жили-
щето за цената по т.1, съгласно действа-
щите нормативни изисквания.

Мотиви: Настоящото решение е при-
ето на основание чл.21, ал.2 във връзка 
с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, 
ал.2, чл.48, ал.2 от ЗОС, чл.36, чл.37, 
т.1, чл.44, ал.1 от Наредба № 18 на Об-
щински съвет – Плевен по предложе-
ние от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. 
– Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС-
2402/02.09.2015 г. и становища на ПК по 
“ОСПК” и ПК по “ИПФБ” от 14.09.2015 
г., на заседание на Общински съвет – 
Плевен, проведено на 16.09.2015 г., Про-
токол № 63, точка 17 от дневния ред, и е 
подпечатано с официалния печат на Об-
щински съвет – Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е  № 1601 / 16.09.2015 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на 
проект за подробен устройствен план – план 
за застрояване за ПИ 56722.734.149 в мест-
ността “Мъртва долина” в землището на гр. 
Плевен, парцеларни планове на елементите 
на техническата инфраструктура и одобря-
ване на Задание за изработване на подробен 
устройствен план

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона 
за местното самоуправление и местната 
администрация, при спазване разпоред-
бите на чл.17а, ал.1, т.1 и чл.18 от Закона 
за опазване на земеделските земи, на ос-
нование чл.124а, ал.1 и ал.7 и чл.124б, 
ал.1 от Закона за устройство на терито-
рията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за 
Подробен устройствен план – план за за-
строяване за ПИ 56722.734.149 в мест-
ността “Мъртва долина” в землището на 
гр. Плевен и парцеларни планове на еле-
ментите на техническата инфраструк-
тура, собственост на Офелия Весели-
нова Илиева.

2. Одобрява Заданието за изработване 
на Подробен устройствен план – план за 
застрояване за ПИ 56722.734.149 в мест-
ността “Мъртва долина” в землището на 
гр. Плевен и парцеларни планове на еле-
ментите на техническата инфраструк-
тура, собственост на Офелия Весели-
нова Илиева.

3. Възлага на Кмета на Община Пле-
вен  да извърши необходимите правни 
и фактически действия, съгласно разпо-
редбите на Закона за устройство на те-
риторията, свързани с изпълнение на на-
стоящото Решение.

Решенията по чл.124а от Закона за ус-
тройство на територията не подлежат на 
оспорване, съгласно чл.124б, ал.4.

Мотиви: Настоящото решение е при-
ето на основание чл.21, ал.1, т.11 от За-
кона за местното самоуправление и 
местната администрация, при спаз-
ване разпоредбите на чл.17а, ал.1, т.1 и 
чл.18 от Закона за опазване на земедел-
ските земи, на основание чл.124а, ал.1 и 
ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устрой-
ство на територията по предложение 
от  проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – 
Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС-
2399/01.09.2015 г. и становище на ПК по 
“ЕУТ” от 11.09.2015 г., на заседание на 

Общински съвет – Плевен, проведено на 
16.09.2015 г., Протокол № 63, точка 19 от 
дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет – Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е  № 1602 / 16.09.2015 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Разрешение за изработване 
на проект за подробен устройствен план – 
план за застрояване за ПИ 56722.701.3228 в 
местността “Стража” в землището на гр. 
Плевен, парцеларни планове на елементите 
на техническата инфраструктура и одобря-
ване на Задание за изработване на подробен 
устройствен план

На основание чл.21, ал.2 във връзка с 
чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната адми-
нистрация, чл.8 от Закона за общинската 
собственост, чл.25, ал.5, във връзка с 
ал.4 от Закона за собствеността и полз-
ването на земеделските земи, при спаз-
ване разпоредбите на чл.17а, ал.1, т.1 и 
чл.18 от Закона за опазване на земедел-
ските земи, чл.30 от Правилника за при-
лагане на Закона за опазване на земедел-
ските земи, на основание чл.124а, ал.1 и 
ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устрой-
ство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект 
за Подробен устройствен план – План 
за застрояване за ПИ 56722.701.3228 в 
местността “Стража” в землището на гр. 
Плевен, собственост на Цветан Кръстев 
Кръстев и парцеларни планове на еле-
ментите на техническата инфраструк-
тура за трасе на елпровод НН до имота, 
преминаващ през ПИ 701.207 – “па-
сище”, стопанисвано от Общината – пуб-
лична общинска собственост, 701.2388 – 
“полски път” – публична общинска соб-
ственост в землището на гр. Плевен.

2. Дава предварително съгласие на 
Цветан Кръстев Кръстев за прокар-
ване на трасе на елпровод НН до позем-
лен имот 701.3228 през следните имоти: 
ПИ 701.207 – “пасище”, стопанисвано 
от Общината – публична общинска соб-
ственост, 701.2388 – “полски път” – пуб-
лична общинска собственост в земли-
щето на гр. Плевен.

3. Съгласието се дава за срок от 5 (пет) 
години.

4. Одобрява заданието за изработване 
на Подробен устройствен план – План 
за застрояване за ПИ 56722.701.3228 в 
местността “Стража” в землището на гр. 
Плевен, собственост на Цветан Кръстев 
Кръстев и парцеларни планове на еле-
ментите на техническата инфраструк-
тура за трасе на елпровод НН до имота, 
преминаващ през ПИ 701.207 – “па-
сище”, стопанисвано от Общината – пуб-
лична общинска собственост, 701.2388 – 
“полски път” – публична общинска соб-
ственост в землището на гр. Плевен.

5. Възлага на Кмета на Община Пле-
вен  да извърши необходимите правни 
и фактически действия, съгласно разпо-
редбите на Закона за устройство на те-
риторията, свързани с изпълнение на на-
стоящото Решение.

Решенията по чл.124а от Закона за ус-
тройство на територията не подлежат на 
оспорване, съгласно чл.124б, ал.4.

Мотиви: Настоящото решение е при-
ето на основание чл.21, ал.2 във връзка 
с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната адми-
нистрация, чл.8 от Закона за общинската 
собственост, чл.25, ал.5, във връзка с 
ал.4 от Закона за собствеността и полз-
ването на земеделските земи, при спаз-
ване разпоредбите на чл.17а, ал.1, т.1 и 
чл.18 от Закона за опазване на земедел-
ските земи, чл.30 от Правилника за при-
лагане на Закона за опазване на земедел-
ските земи, на основание чл.124а, ал.1 
и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за ус-
тройство на територията по предложе-
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ние от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. 
– Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС-
2400/01.09.2015 г. и становище на ПК по 
“ЕУТ” от 11.09.2015 г., на заседание на 
Общински съвет – Плевен, проведено на 
16.09.2015 г., Протокол № 63, точка 20 от 
дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет – Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е  № 1603 / 16.09.2015 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на 
проект за подробен устройствен план – план 
за застрояване за ПИ 56722.43.21 в мест-
ността “Русково бърдо” в землището на гр. 
Плевен, парцеларни планове на елементите 
на техническата инфраструктура и одобря-
ване на Задание за изработване на подробен 
устройствен план

На основание чл.21, ал.2 във връзка с 
чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното 
самоуправление и местната админи-
страция, при спазване разпоредбите на 
чл.17а, ал.1, т.1 и чл.18 от Закона за опаз-
ване на земеделските земи, на основание 
чл.124а, ал.1 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от За-
кона за устройство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за 
Подробен устройствен план – План за за-
строяване за поземлен имот 56722.43.21 
в местността “Русково бърдо” в земли-
щето на гр. Плевен и парцеларни пла-
нове на елементите на техническата ин-
фраструктура, собственост на “Мартин-
86”ООД с управител Мартин Симеонов.

2. Одобрява заданието за изработ-
ване на Подробен устройствен план – 
План за застрояване за поземлен имот 
56722.43.21 в местността “Русково 
бърдо” в землището на гр. Плевен и пар-
целарни планове на елементите на тех-
ническата инфраструктура, собственост 
на “Мартин-86”ООД с управител Мар-
тин Симеонов.

3. Възлага на Кмета на Община Пле-
вен  да извърши необходимите правни 
и фактически действия, съгласно разпо-
редбите на Закона за устройство на те-
риторията, свързани с изпълнение на на-
стоящото Решение.

Решенията по чл.124а от Закона за ус-
тройство на територията не подлежат на 
оспорване, съгласно чл.124б, ал.4.

Мотиви: Настоящото решение е при-
ето на основание чл.21, ал.2 във връзка 
с чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното 
самоуправление и местната админи-
страция, при спазване разпоредбите на 
чл.17а, ал.1, т.1 и чл.18 от Закона за опаз-
ване на земеделските земи, на основа-
ние чл.124а, ал.1 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от 
Закона за устройство на територията по 
предложение от проф.д-р Димитър Стой-
ков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с 
вх.№ ОбС-2389/02.09.2015 г. и стано-
вище на ПК по “ЕУТ” от 11.09.2015 г., на 
заседание на Общински съвет – Плевен, 
проведено на 16.09.2015 г., Протокол № 
63, точка 22 от дневния ред, и е подпеча-
тано с официалния печат на Общински 
съвет – Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е  № 1604 / 16.09.2015 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Разрешение за изработване 
на проект за подробен устройствен план – 
план за застрояване за ПИ 56722.716.580 в 
местността “Табакова чешма” в землището 
на гр. Плевен, парцеларни планове на елемен-
тите на техническата инфраструктура и 
одобряване на Задание за изработване на под-
робен устройствен план

На основание чл.21, ал.2 във връзка с 
чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното 
самоуправление и местната админи-
страция, при спазване разпоредбите на 
чл.17а, ал.1, т.1 и чл.18 от Закона за опаз-
ване на земеделските земи, на основание 
чл.124а, ал.1 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от За-
кона за устройство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН

Р Е Ш И:
1. Разрешава изработване на проект за 

Подробен устройствен план – План за 
застрояване за ПИ 56722.716.580 в мест-
ността “Табакова чешма” в землището 
на гр. Плевен и парцеларни планове 
на елементите на техническата инфра-
структура, собственост на Христо Геор-
гиев Христов.

2. Одобрява заданието за изработване 
на  Подробен устройствен план – План за 
застрояване за ПИ 56722.716.580 в мест-
ността “Табакова чешма” в землището 
на гр. Плевен и парцеларни планове 
на елементите на техническата инфра-
структура, собственост на Христо Геор-
гиев Христов.

3. Възлага на Кмета на Община Пле-
вен  да извърши необходимите правни 
и фактически действия, съгласно разпо-
редбите на Закона за устройство на те-
риторията, свързани с изпълнение на на-
стоящото Решение.

Решенията по чл.124а от Закона за ус-
тройство на територията не подлежат на 
оспорване, съгласно чл.124б, ал.4.

Мотиви: Настоящото решение е при-
ето на основание чл.21, ал.2 във връзка 
с чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното 
самоуправление и местната админи-
страция, при спазване разпоредбите на 
чл.17а, ал.1, т.1 и чл.18 от Закона за опаз-
ване на земеделските земи, на основа-
ние чл.124а, ал.1 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от 
Закона за устройство на територията по 
предложение от проф.д-р Димитър Стой-
ков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с 
вх.№ ОбС-2405/02.09.2015 г. и стано-
вище на ПК по “ЕУТ” от 11.09.2015 г., на 
заседание на Общински съвет – Плевен, 
проведено на 16.09.2015 г., Протокол № 
63, точка 23 от дневния ред, и е подпеча-
тано с официалния печат на Общински 
съвет – Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е  № 1605 / 16.09.2015 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Учредяване право на надстро-
яване на съществуваща сграда върху общин-
ски недвижим имот в гр. Плевен, ул. “Стоян 
Михайловски” № 44 – УПИ VІІІ-9305, кв. 54

На основание чл.21, ал.2 във връзка с 
чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното са-
моуправление и местната администра-
ция, чл.38, ал.2, чл.41, ал.2 от Закона за 
общинската собственост и чл.59, ал.2 и 
ал.3 от Наредба № 7 на ОбС - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се учреди на Цонко Ангелов Тиш-
кин възмездно право на надстрояване с 
разгъната застроена площ 92.82 (де-
ветдесет и два кв.м и осемдесет и два 
кв.см) върху общински урегулиран по-
землен имот (УПИ) VІІІ, кв. 54 по плана 
на гр. Плевен – поземлен имот с иден-
тификатор 56722.661.1097, актуван с 
АОС № 41292/18.08.2015 г., по одобрен 
на 04.08.2015 г. от Главния архитект на 
Община Плевен инвестиционен проект 
за изграждане на надстройка над ІІ-ри 
жилищен етаж – самостоятелен обект с 
идентификатор 56722.661.1097.1.2, соб-
ственост на Цонко Ангелов Тишкин.

2. Правото на надстрояване да се уч-
реди за сумата 10 700 (десет хиляди и се-
демстотин) лева без ДДС.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен 
да сключи договор за учредяване въз-
мездно право на надстрояване, съгласно 
т.1 и т.2 от настоящото Решение и норма-
тивните изисквания.

Мотиви: Настоящото решение е при-
ето на основание чл.21, ал.2 във връзка с 
чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното са-
моуправление и местната администра-
ция, чл.38, ал.2, чл.41, ал.2 от Закона за 
общинската собственост и чл.59, ал.2 и 
ал.3 от Наредба № 7 на ОбС – Плевен по 
предложение от проф.д-р Димитър Стой-
ков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с 
вх.№ ОбС-2408/04.09.2015 г. и стано-

вища на ПК по “ЕУТ” от 11.09.2015 г. и 
ПК по “ОСПК” от 14.09.2015 г., на засе-
дание на Общински съвет – Плевен, про-
ведено на 16.09.2015 г., Протокол № 63, 
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  № 1606 / 16.09.2015 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Отлагане на дебати 
На основание чл.21, ал.2 от Закона за 

местното самоуправление и местната ад-
министрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

Отлага дебатите по т.26 от приетия 
дневен ред: “Предложение относно 
учредяване безвъзмездно право на полз-
ване на Сдружение “Асоциация на ро-
дители на деца с епилепсия” върху  не-
движим, нежилищен имот – частна об-
щинска собственост, представляващ по-
мещение № 226 с площ 14,00 кв.м. – са-
мостоятелен обект в сграда с идентифи-
катор 56722.659.862.1.56, разположен на 
първи етаж в административна сграда на 
пл. “Възраждане” № 1,гр. Плевен, акту-
ван с АОС № 36988/04.08.2011 г.”, вне-
сено от проф.д-р Димитър Стойков, 
д.м.н. – Кмет на Община Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е  № 1607 / 16.09.2015 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Опрощаване на публични дър-
жавни вземания на Любомир Александров Ди-
митров, жител на гр. Плевен

На основание чл.21, ал.2 от Закона за 
местното самоуправление и местната ад-
министрация, във връзка с чл.98, т.12 от 
Конституцията на Република България 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

 1. Предлага на Президента на Репу-
блика България да не се опрости задъл-
жението на Любомир Александров Ди-
митров, към 12.08.2015 г., в размер на 
3827,23 лв. (три хиляди осемстотин два-
десет и седем лева и двадесет и три сто-
тинки).

Мотиви: Настоящото решение е при-
ето на основание чл.21, ал.2 от Закона за 
местното самоуправление и местната ад-
министрация, във връзка с чл.98, т.12 от 
Конституцията на Република България 
по предложение от Постоянната коми-
сия по “Здравеопазване и социални дей-
ности” с вх.№ ОбС-2227-1/14.09.2015 г., 
на заседание на Общински съвет – Пле-
вен, проведено на 16.09.2015 г., Прото-
кол № 63, точка 27 от дневния ред, и е 
подпечатано с официалния печат на Об-
щински съвет – Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е  № 1608 / 16.09.2015 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Актуализиране бюджета на 
Община Плевен за 2015 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с 
чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното са-
моуправление и местната администра-
ция и чл.124, ал.2 и ал.4 от Закона за 
публичните финанси, чл124, ал.2 и ал4 
от Закона за публичните финанси, чл.41, 
ал.2 и ал.4 от Наредба № 10 за съставяне 
на тригодишна бюджетна прогноза за 
местните дейности и за съставяне, прие-
мане, изпълнение и отчитане на бюджета 
на Община Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Увеличава приходната част на Сбор-
ния бюджет на Община Плевен за 2015 
г. - §§ 62-01 “Трансфери между бюджети 
и сметки за средствата от Европейския 
съюз – получени трансфери”, с 10 212 
лева.

2. Увеличава разходната част на Сбор-
ния бюджет на Община Плевен за 2015 
г. в дейност 122 “Общинска администра-
ция” с 10 212 лева.

6РЕØЕНИß НА ОБЩИНСКИ СÚВЕТ - ÏЛЕВЕН

3. Намалява приходната част на Сбор-
ния бюджет на Община Плевен за 2015 г. 
- §§ 61-02 “Трансфери между бюджети – 
предоставени трансфери”, с 10 160 лева.

4. Намалява разходната част на Сбор-
ния бюджет на Община Плевен за 2015 
година, в частност бюджета на Общин-
ски съвет - Плевен “Културни инсти-
тути”, д-сти 759 “Други дейности по кул-
турата”, с 10 160 лева.

5. Възлага на Кмета на Община Пле-
вен да извърши всички правни и факти-
чески действия, продиктувани от насто-
ящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е при-
ето на основание чл.21, ал.2 във връзка с 
чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация 
и чл.124, ал.2 и ал.4 от Закона за публич-
ните финанси, чл124, ал.2 и ал4 от Закона 
за публичните финанси, чл.41, ал.2 и ал.4 
от Наредба № 10 за съставяне на триго-
дишна бюджетна прогноза за местните 
дейности и за съставяне, приемане, из-
пълнение и отчитане на бюджета на Об-
щина Плевен по предложение от проф.д-
р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Об-
щина Плевен с вх.№ 2115-12/15.09.2015 г, 
на заседание на Общински съвет – Пле-
вен, проведено на 16.09.2015 г., Протокол 
№ 63, точка 28  от дневния ред, и е подпе-
чатано с официалния печат на Общински 
съвет – Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е  № 1609 / 16.09.2015 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна 
финансова помощ на Владимир Галинов 
Петров

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 “Общин-
ска администрация” по бюджета на Об-
щина Плевен за 2015 година, в размер на 
1000 (хиляда) лева на Владимир Галинов 
Петров.

Мотиви: Настоящото решение е при-
ето на основание чл.21, ал.1, т.23 от За-
кона за местното самоуправление и мест-
ната администрация по предложение от 
Постоянната комисия по “Здравеопаз-
ване и социални дейности”с вх.№ ОбС-
0729-3/14.09.2015 г., на заседание на Об-
щински съвет – Плевен, проведено на 
16.09.2015 г., Протокол № 63, точка 30 от 
дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет – Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е  № 1610 / 16.09.2015 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна 
финансова помощ на Бинка Ангелова Милкова

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 “Общин-
ска администрация” по бюджета на Об-
щина Плевен за 2015 година, в размер 
на 200 (двеста) лева на Бинка Ангелова 
Милкова.

Мотиви: Настоящото решение е при-
ето на основание чл.21, ал.1, т.23 от За-
кона за местното самоуправление и мест-
ната администрация по предложение от 
Постоянната комисия по “Здравеопаз-
ване и социални дейности”с вх.№ ОбС-
0961-7/14.09.2015 г., на заседание на Об-
щински съвет – Плевен, проведено на 
16.09.2015 г., Протокол № 63, точка 31 от 
дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет – Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов
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го формати и събития, които ще спо-
собстват за изпълнение на главната 
цел на проекта, а именно - подкрепа 
на подготовката за училище на деца-
та в уязвимо положение във възрас-
товата група от 3 до 6 години, чрез 
подобряване на достъпа до качестве-
но предучилищно образование и со-
циални услуги за бедни деца и деца в 
неравностойно положение на терито-
рията на община Плевен.

Със стартирането на новата учеб-
на година предстоят да се проведат 
следните формати:

„Училища за деца и родители”, 
,,Арт-ателие за промотиране на 

умения, свързани с традициите и 
занаятите за различните етноси”, 
„Арт-ателие за промотиране на 

приложни изкуства”, „Арт-ателие 
за промотиране на песенно и музи-

кално творчество”, „Празник – 
Ден на детето”, Конкурс за детска 
рисунка „Всички сме приятели”, 

за които по проекта са доставени:
- 247 бр. детскo грънчарско ко-

лело, опора за декорация и скулпти-
ране, 4 цвята акрилни бои, 2 инстру-
мента за скулптиране, режеща кор-
да за захващащи приспособления, 2 
четки от естествен косъм, въртяща се 
глинена чиния, гъба и 0,500 кг глина;

- 494 бр. комплекти за приложни 
дейности, съдържащи (безопасна но-
жица, лепило за хартия, блокче за ри-
суване №4, гланцово блокче. 

- 247 бр. комплект детско станче 
за тъкане и материали за него, включ-
ващ: дървена конструкция с разме-
ри – 0,30 х 0,40 м, 2 бр. совалки и 2 
бр. гребени, минимум 4 различни по 
цвят прежди

- 247 бр. комплект от безвредни и 
безопасни материали – пластмасови 
сламки за напитки 100 броя в ком-
плект за плетене на кошници и па-
нери.

- 494 бр. картон за рисуване с раз-
мери 0,30 х 0,40 м и пособия за рису-
ване: за 1 и 2 група – 239 бр. компле-
кта цветни моливи 12 цвята и за 3 и 4 
група – 255 бр. комплекта водни бо-
ички 12 цвята и 255 бр. четки за ри-
суване.

- Изготвен е сценарий и доставе-
ни 5 комплекта костюми за драма-
тична пиеса „Дядо ряпа вади” за вся-
ка детска градина, а за първия уче-
бен ден за малките палавници са до-
ставени 494 празнични торбички с 
лакомства (1 бр. натурален сок, 100 
грама сладки, 1 бр. шоколад 90 гр., 1 
бр. кроасан) за всяко дете от детска-

та градина. 
Предстои доставката на 200 бр. 

детски национални носии българ-
ски и ромски (за момчета и момиче-
та). Детските градини бяха посете-
ни от куклен театър. Постановката 
„Франклин” беше интересна за всич-
ки. Предстои още едно посещение на 
куклен театър.

Във връзка с изпълнението на 

формат  
„Зелена инициатива” 

бяха доставени общо за 5-те дет-
ски градини: 500 литра блажна боя, 
100 бр. четки за боядисване с блажна 
боя (100 мм – ширина), 100 бр. четки 
за боядисване с блажна боя (50 мм – 
ширина), 25 бр. прави лопати, 10 бр. 
криви лопати, 25 бр. мотики, 200 бр. 

посадъчен материал – туя с размери 
30 см, 1000 бр. латексови ръкавици, 
2000 бр. чували за смет с обем 130 л.

С безвъзмездния труд на родите-
лите и участието на децата от целе-
вата група е засаден разсада от туи 
и бяха боядисани вътрешните стени 
в детските градини, както и част от 
оградите и съоръженията в дворове-
те на детските заведения. 

Предстоят много събития и фор-
мати, свързани с дейности за инте-
грацията на децата, включително и 
роми: 

Формат „На излет заедно”, 
„Играя, спортувам и не боледу-
вам”, „Обследване на децата от 
целевата група за проблеми с 

опорно-двигателния апарат, изгот-
вяне на система от упражнения 

за лечебна гимнастика и превен-
ционна програма с упражнения”, 
„Зелено училище за целевата гру-
па”, „Junior X-factor”, Обследване 

на целевата група от логопед. 
Въпреки неголемия бюджет за 

строителство, бяха прецизирани най-
приоритетните нужди на градините 
и бяха извършени много ремонтни 
и строително-монтажни дейности, 
а именно: 

- В ЦДГ №12 „Ралица” са ре-
монтирани 4 сервизни помещения в 
4 градински групи – поставени тоа-
летни седала с капаци и казанчета, 
поставен нов теракот и фаянс, под-
менени ВиК, шпакловани и бояди-
сани стени. Ремонтирани 4 умивал-
ни помещения в 4 градински групи – 
облечени с фаянс циментови корита, 

теракот в три градински групи и но-
ви мивки и батерии в сервизните по-
мещения.

- ЦДГ „Вит” – с. Дисевица -  по-
ставени екстериорни плочки на дет-
ска площадка в двора и монтаж на 
детска въртележка

- ОДЗ № 6 „Незабравка” - Пред-
стои стартиране на реконструкция на 
външен басейн за закалителни про-
цедури и детска площадка, обособе-
на на две зони, до края на 2015 г.

Планирана е доставка на нови 
легла, ново спално бельо, нови ди-
дактични шкафове, ел. уреди за кух-
ненските помещения, като доставка-
та е на стойност 45 995,49 лева без 
ДДС.  

Важна част от изпълнението на 
проекта е изпълнението на дейност-
ите по информация и публичност:

- Проведена начална пресконфе-
ренция по проекта на 27.04.2015 г.

- Изработен и действащ сайт на 
проекта с адрес: bg06-233-pleven.info  

- Изработени, доставени и монти-
рани 5 билборда и 6 информационни 
табели

- Изработени: 300 бр. промоцио-
нални папки, 600 бр. промоционални 
химикалки, промоционални брошу-
ри, промоционални стикери и про-
моционален банер по проекта, 500 
брандирани детски тениски.

Предстои създаването на промо-
ционален филм и провеждане на две 
пресконференции - междинна и фи-
нална по проекта.

Педагозите и ромските медиато-
ри посетиха Страсбург и бяха на обу-
чение в Съвета по Европа по въпро-
сите за мултикултурните различия и 
толерантността.

Екипът по проекта посети три 
детски градини – партньори по про-
екта в Осло, Норвегия и проведе 
пресконференция, на която предста-
ви проекта пред норвежката общест-
веност.

Продължителността на проекта 
е до 30.04.2016 г. Той се изпълнява в 
партньорство с Българо-Норвежкото 
дружество, Осло, Норвегия, а Про-
грамен оператор на Програма BG06 
е Министерството на образованието 
и науката, което даде отлична оцен-
ка на проекта за неговото изпълнение 
до момента.

подменени батерии и душове, подме-
нени нови мивки, поставен нов тера-
кот и фаянс, шпакловани и боядиса-
ни стени. Направена циментова за-
мазка (където е необходимо) и под-
менен балатум на пода в 4 занимал-
ни и 4 спални помещения с обща ква-
дратура 360 кв. метра. Сменена въ-
трешна дограма - 8 врати и 4 прозо-
реца в сервизните помещения на 4 
градински групи и поставени проти-
вовлажни осветителни тела, сменени 
ел. ключове и контакти.

- В ОДЗ №4 „Първи юни” бе-
ше демонтирана стара и компроме-
тирана дограма и монтирана нова 
PVC дограма с комарници на 3 гра-
дински групи на двата етажа на сгра-
дата, подменен компрометиран тера-
кот и фаянс в една градинска група и 
поставен нов в сервизното помеще-

ние, направена изравнителна цимен-
това замазка и поставен нов балатум 
в спортния салон и една градинска 
група (занималня, вестибюл и спал-
ня) с обща квадратура – 200 кв. ме-
тра, сменена вътрешна дограма на 
разделителните витрини между за-

нималните и сервизните помещения 
в 3 градински групи

- ОДЗ „Девети май” – гр. Сла-
вяново беше демонтирана стара и 
компрометирана дограма и  монтира-
на нова PVC дограма с комарници на 
3 градински групи на двата етажа на 
сградата, витраж на 2-рия етаж и во-
дна врата, подменен компрометиран 

Екипът по организация и упра-
вление на проекта в състав: Камелия 
Горненска - ръководител проект, Да-
мянка Владимирова - координатор 
по проекта, Людмила Милинова – 
финансов експерт по проекта, Йони-
та Иванова – координатор събития по 
Дейност 3, Мариета Георгиева – екс-
перт комуникация, логистика и ин-
формация, инж. Марийка Иванова – 
експерт строително-ремонтни и мон-
тажни дейности и Христина Балино-
ва – технически сътрудник по про-
екта, ежедневно работи за изпълне-
ние на разписаните дейности в про-
екта и постигане на планираните ин-
дикатори. 

Обхватът на проекта е на терито-
рията на 5 общински детски гради-
ни: ЦДГ 12 „Ралица”, ОДЗ 4 „Първи 
юни” и ОДЗ 6 „Незабравка” – в Пле-
вен, както и ЦДГ „Вит” – с. Дисеви-
ца и ОДЗ „Девети май” в Славяново, 
Община Плевен.

По проекта са ангажирани 15 пе-
дагози от детските градини и 3 ром-
ски медиатори, които бяха обучени 
по компонент 3 и успешно изпълня-
ват задачите си по интеграция на де-
цата от мултикултурен произход, ка-
то обхождат районите, в които се на-
мират и работят за интеграция на де-
цата, които не са обхванати. Те спо-
делят своя опит и наученото със сво-

ите колеги. За работа с целевата гру-
па по проекта бяха избрани логопед, 
лектор социален работник и психо-
лог, които започнаха работа с нея.

За целевата група от проекта – 
494 деца от петте детски градини и 
техните родители, са разписани мно-
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БЛИЗО 500 ДЕЦА В УЯЗВИМО ПОЛОЖЕНИЕ СА ОБХВАНАТИ ПО 
ПРОЕКТ ЗА ПО-ДОБЪР ДОСТЪП ДО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
Община Плевен изпълнява успешно проект: BG06-233 
– „Подкрепа на подготовката за училище на децата в 
уязвимо положение във възрастовата група от 3 до 6 го-
дини, чрез подобряване на достъпа до качествено пре-
дучилищно образование и социални услуги за бедни де-
ца и деца в неравностойно положение на територия-
та на община Плевен”, финансиран по Договор BG06-
233/Д03-365/25.07.2014г., Финансов механизъм на евро-
пейското икономическо пространство, Програма BG06, 
Компонент 2 „Деца и младежи в риск”.
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КУЛТУРА 8

Първият Международен фол-
клорен фестивал „Плевен пее и 
танцува” се проведе в начало-
то на септември под патрона-
жа на кмета на Община Пле-
вен проф. д-р Димитър Стойков 
и с подкрепата на Посолство-
то на САЩ у нас.  Фестивалът 
имаше конкурсен характер. За-
това и журито му бе съставено 
от изключителни специалисти в 
областта на фолклора. Почетен 
председател бе академик Нико-
лай Кауфман, а председател доц. 
Георги Хинов, директор на Се-
верняшкия ансамбъл за народни 
песни и танци „Иван Вълев” – 
Плевен. Членове на журито бя-
ха проф. Димитрина Кауфман 
– доктор на изкуствознанието, 
фолклорист, Любчо Василев – 
директор на Ансамбъл „Мизия” 
– Търговище и заместник-пред-
седател на Съюза на български-
те музикални и танцови дей-
ци, Стоян Господинов – дирек-
тор на Ансамбъл „Добруджа” – 
Добрич и композиторът Генчо 
Генчев, член на Управителния 
съвет на Съюза на композитори-
те в България.

Проявата започна с изпълне-
ния на автентични и самодей-
ни певчески, танцови и обред-
ни състави. Жаркото слънце и 
горещият ден не уплашиха из-
пълнителите и те представи-
ха характерни обичаи и песни 
от Северна България. В края на 
деня най-добрите бяха награде-
ни с медали. Сред отличените 
във фестивала с бронзов медал 
е Бисерина Кочева от с. Брест.

Сребърните отличия отидоха 
при Детска танцова формация 

„Изгряващи слънца” от с. Бре-
ница, Фолклорен танцов със-
тав „Дунавски вълни” с. Лес-

ковец, Мъжка певческа група 
от Червен бряг, Женска певче-
ска група от с. Петко Каравело-
во, Фолклорна група от с. Вър-
бица, Група за изворен фолк-
лор от с. Бръшляница, Група за 
автентичен фолклор с. Ракита, 
Танцов състав „Рибарски бисе-
ри” от с. Рибарица, Танцов със-
тав „Ябланска огърлица” от с. 
Ябланица, Мария Бранчовска 
от с. Бреница, Юлия Митова 
от Червен бряг и Памела Вен-
циславова от Червен бряг.

Носители на златен медал 
на фестивала са Вокално трио 
„Звън” от Севлиево, Коледар-
ска група от Койнаре, предста-
вила коледарска благословия, 
Василена Василева от Плач-
ковци, Трио „Феникс” от Чер-
вен бряг, Коледарска група от 
Червен бряг и Дует от гр. Пор-
дим.

Официалната част на фести-
вала „Плевен пее и танцува” за-
почна с пъстро дефиле на съста-
ви от всички фолклорни области 
на България и на гости от Румъ-
ния, Македония, Сърбия и Гър-
ция. Колоритното шествие тръг-
на от Драматично-куклен театър 
„Иван Радоев” – Плевен, водено 
от танцьори от Северняшкия ан-
самбъл за народни песни и тан-

ци „Иван Вълев” и спря на пло-
щад „Свободата”, където гос-
тите представиха част от своя 
фолклор. След това, всички се 
събраха на централния площад, 
където под звуците на Общин-
ски духов оркестър с диригент 
Пламен Марков, извиха кръшно 
северняшко право хоро.

„Скъпи участници от Браила 
- Румъния, Волос - Гърция, Ка-
вадарци – Македония и Горни 
Милановац – Сърбия и от бъл-
гарските фолклорни области, 
уважаеми плевенчани и гос-
ти! Приветствам ви с началото 
на Първия международен фол-
клорен фестивал „Плевен пее 
и танцува”, чийто патрон имам 
честта да бъда. Изразявам бла-
годарността си към посолство-
то на САЩ в България за указа-
ната подкрепа за провеждането 
на фестивала. Благодаря на съ-
организаторите от Северняш-
кия ансамбъл за волята да от-
стояват каузата за съхранение 
и популяризиране съкровищни-
цата на фолклора. Не на послед-
но място, благодаря и на учас-
тниците за ентусиазма да пред-
ставят най-доброто, сътворено 
от народния гений. Горд съм, 
че тези дни Плевен е по-пъс-
тър и красив с неповторимите 

носии от пет балкански страни, 
по-колоритен, с техните непо-
дражаеми ритми, песни и тан-
ци, по-богат с емоции и прия-
телства. Балканският фолклор е 
феномен, защото е сътворен от 
уникалния балкански дух, по-
знал радост и страдание, око-
ви и възход, но останал вина-
ги горд и непокорен. Убеден 
съм, че с общите ни усилия то-
зи фестивал ще се утвърди и ще 
привлича все повече участни-
ци от различни континенти. И 
ще пребъде във времето с идея-
та да сближава народите с най-
голямата ценност – магията на 
фолклора. Желая успех на учас-
тниците и на журито в нелека-
та му задача да отличи най-до-
брите от най-добрите”. С тези 

думи кметът на Община Пле-
вен проф. д-р Димитър Стой-

ков откри Първия междунаро-
ден фолклорен фестивал, след 
което на площад „Възраждане” 
настана истински празник с из-
пълнения на различни състави 
от петте балкански страни.

И през втория ден на феста 
слънцето не се смили над бъл-
гарските участници. Въпреки 
горещината, фолклорните със-
тави направиха всичко по сили-
те си да зарадват публиката със 
своето изкуство и да представят 

автентичните си носии. Най-го-
лямо впечатление на зрители-
те направи групата от читали-
ще „Манол Радичев” село Гела, 
които представиха характерно-
то за родопчаните величие, пес-
ни, танци и свирни на каба гай-
да. Родопската област бе допъл-
нена с изпълнението и на тех-
ните колеги от село Старце-
во, а за разкриване колорита на 
българските обичаи доприне-
соха автентичните „Мечкари” 
от село Гиген. Последните две 
групи, както и фолклорна гру-
па „Фиданките” от Видин, „Бе-
глин”, община Самоков и гру-
па от Горна Малина спечелиха 
второ място в конкурсната про-
грама.

С първо място бе отличена 
Фолклорна група „Гайдуница” 
от село Подем - Плевенско, гру-
пата от Волос, Гърция и група-
та от град Браила, Румъния.

Голямата специална награ-
да на „Плевен пее и танцува” бе 
присъдена на фолклорната гру-
па от Горни Милановац, Сър-
бия, а втората специална на-
града бе връчена на Фолклорна 
група от село Гела, Смолянско.

По време на фестивала 
проф. д-р Димитър Стойков 
прие в Актовата зала на Общи-
на Плевен Габриел Симионеску 
- кмет на Браила и заместник-
кмета на Волос Георгия Боту. 
В рамките на срещата беше по-
дписан актуализиран договор 
за партньорство между Пле-
вен и Волос и споразумение за 
подкрепата от страна на Общи-
на Плевен на кандидатурата на 
Браила за Европейска столица 
на културата`2021 година. Съ-
щата кандидатура има и Волос, 
информира заместник-кметът 
на гръцкия град. Георгия Боту 
получи уверения за подкрепа 
от страна на администрациите 

в Плевен и Браила. 
Присъстваха и предста-

вители на чуждестранните и 
български фолклорни форма-
ции, участващи във фестива-
ла. Проф. Стойков благодари за 
колоритните изяви на състави-
те и подчерта, че фестивалните 
дни изпълват със съдържание 
топлите връзки между нашите 
градове, сближават народите и 
разширяват перспективите на 
общото ни сътрудничество.

МАГИЯТА НА ФОЛКЛОРА СЪБРА В ПЛЕВЕН 
ПЕВЦИ И ТАНЦЬОРИ ОТ ПЕТ ДЪРЖАВИ
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Пътят към видимите резултати от работата 
на един управленски екип е дълъг.

Близо две години разработвахме мащабни Проекти 
по европейски програми във всички сфери на обществения живот. 

Днес изпълнението им е реалност.

Изпълнени резултати:
• Реконструкция на ул. „Хемус“, бул. „Георги Кочев“ 
и ул. „Гренадерска“
• Изградена система за видеонаблюдение
Изградена велоалея – 2 км от централния площад 
до входа на парк „Кайлъка“

Организация на уличнОтО движение  
и пОдОбряване на физическата среда  

за  устОйчивО и интегриранО развитие 
 на град плевен

Бюджет на проекта: 
7 064 801 лева 

Изпълнен: 22.07.2012 г.

• Рехабилитирани 3 260 м пътна настилка,13501 кв.метра нови тротоарни на-
стилки и 8 811 м бордюри; Положена 2046 кв.метра хоризонтална маркиров-
ка
• Направени общо 74 броя рампи и монтирани 209 броя знаци 
• Израдени 2 бр. многофункционални спортни и 6 бр. детски площадки Изпълнени резултати: 

Изградени, оборудвани и обзаведени 6 ЦНСТ  

Бюджет на проекта: 

4 173 710 лева                                  
Изпълнен: 21.08.2014 г.

„разширяване на мрежата От резидентни сОциални услуги в ОбщнОстта за деца в риск” 

изграждане на 6 центъра за настаняване 
От семеен тип за деца, изведени От 

специализирани институции

ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ

пОддържане и ремОнт на Общинска сОбственОст– 
наемане на 13 безрабОтни лица за 9 месеца  

пО 6 часа дневнО

Бюджет на проекта: 27 695 лв.                                
Изпълнен на 30.11.2013 г.



пОдОбряване ефективнОстта и функциОналнОстта  
на Общинската администрация

Изпълнени резултати:
• Оптимизирана организацион-
на среда на общинската админи-
страция
• Изготвен функционален анализ 
за състоянието на администра-
тивната структура
• Прецизирани основни доку-
менти по вътрешната организа-
ция и управление
• Предприети мерки за подобря-
ване на организационните про-
цеси и повишаване ефективност-
та в работата  на администраци-
ята

Бюджет на проекта: 
161 570 лева                                       

Изпълнен: 08.05.2014 г.

интегриран план за градскО възстанОвяване  
и развитие  на град плевен

Изпълнени резултати:
• Изготвен Анализ на настоящата си-
туация в социално-икономически и 
екологичен план
•  Изработена Визия за развитието на 
град Плевен до 2020 г.
•  Определени и одобрени от Упра-
вляващия орган на ОП „Регионално 
развитие“ на три зони за въздействие 
на ИПГВР – зона за икономически рас-
теж, зона с преобладаващ социален 
характер и зона с висока обществена значимост
•  Изработен проект за изменение (актуализация) на действащ ПУП за зоните за 
въздействие, включени в ИПГВР
•  Разработен и одобрен от Управляващия орган на ОП „Регионално развитие“ 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Плевен

Бюджет на проекта:  
994 284 лева                                    

Изпълнен: 22.12.2013 г.

пОвече знания за пО-качественО 
административнО Обслужване

Изпълнени резултати:
• Проведено обучение на 90 служители от местната администрация по Каталог 
2013 г. на ИПА
• Проведено обучение на 60 служители за работа с уязвими групи, въвеждане 

на ГИС-система и прила-
гане на Жълтата книга на 
ФИДИК за избор на фир-
ми-външни изпълнители 
на „Инженеринг – про-
ектиране, надзор и стро-
ителство”
• Повишен капацитет на 
администрацията
• Подобрено качество на 
предоставяните услуги 
за граждани и бизнеса

Бюджет на проекта: 86 653,12 лева
Изпълнен: 10.05.2014 г.

разширяване капацитета на дОмашен сОциален 
патрОнаж плевен за предОставяне на услуги в 
ОбщнОстта за хОра с увреждания – сОциален 

асистент и дОмашен пОмОщник

• 58 социални асистенти и 30 домашни помощници, оказали подкрепа в семей-
на среда на нуждаещи се лица
• 69 потребители, ползвали услугата “Социален асистент”
• 83 потребителя, ползвали услугата “Домашен помощник”
• 88 доставчици и 152 потребители са получавали ежемесечни консултации по 
въпроси и проблеми.

Бюджет 
на проекта: 

236 784  лева                                       
Изпълнен: 

30.06.2014 г.

п О д к р е п а  з а  р а в н и  в ъ з м О ж н О с т и

Изпълнени резултати:

кОмплексен прОект за развитие на 
устОйчив туризъм в региОн плевен

Изпълнени резултати: 
Подобрено състояние 
на 4 бр. обекта - недви-
жими културни ценнос-
ти, категория „Национал-

Бюджет на проекта: 
5 047 345,38 лева                                       

Изпълнен: 22.11.2013 г.

но” и „Местно” значение
• Панорама „Плевенска епопея 1877-78 г.” в „Скобелев парк музей”
• Късноантична крепост „Сторгозия” в местността „Кайлъка”
• Историческият мост на река Вит и Паметника на победата

Изпълнени резултати:  
Внедрени мерки за енергийна 

ефективност в 8 училища 

Оптимизиране на част От Общинската ОбразОвателна 
инфраструктура за привежданетО й в съОтветствие  

с налОжените стандарти и изисквания

Бюджет на проекта: 
3 278 854 лева 

Изпълнен: 12.12.2012 г.



Оптимизиране на Общинските пОлитики  
и практики за местнО и региОналнО развитие  
с участие на всички заинтересОвани страни

Изпълнени резултати:
• Изготвена Оценка на изпълнението на Пла-
на за развитие на Община Плевен за периода 
2007-2013 г. на база изготвения цялостен От-
чет
• Разработена Система за мониторинг и оцен-

ка на общинските политики 
• Разработен План за развитие на Община Плевен за периода 2014-2020 г.; 
• Изготвена Предварителна оценка на въздействието (социално- икономическо 
и върху околната среда) на основния управленски документ 
• Разработена Стратегия за развитие на образованието за периода 2014 - 2020 г. 
• Разработена Програма за развитие на земеделието за периода 2014 - 2020 г. 
• Разработена Концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г.

Бюджет на проекта: 
79 807,51 лева                                  

Изпълнен: 02.10.2014 г.

развитие на сОциална услуга „приемна грижа“ в плевен

Бюджет на проекта: 500 000 лв.

„и аз имам семействО“

пОдкрепа за дОстОен живОт

Постигнати и очаквани резултати: Предоставяне на инди-
видуално ориентирани социални услуги за 137 оценени 
потребители от лични асистенти с повишени професионал-
ни компетентности.

Бюджет на проекта: 
1 900 768,07 лева – 100 % БФП

изграждане на региОнална система за управление на Отпадъци в региОн плевен
• Изградено регионално депо за отпадъци за общините Плевен, Долна Митрополия, До-
лни Дъбник, Гулянци, Пордим и Искър
• Изградена сепарираща линия
• Изградена инсталация за компостиране
• Организиран процес на сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на отпадъци
• Намалено замърсяване и подобрени параметри на околната среда

Бюджет на проекта: 27 795 953 лева

прилагане на мерки за 
пОдОбряване качествОтО 

на живОт в градОвете 
бургас, варна, стара загОра 

и плевен

Очаквани резултати: 
• Доставени и пуснати  в експлоатация 40 бр. нископодо-
ви несъчленени тролейбуси
• Обновен подвижен състав на тролейбусния транспорт
• Намалено замърсяване на въздуха и подобрени пара-
метри на околната среда
• Подобрено качество на обществения превоз
• Намален риск от пътнотранспортни произшествия
• Повишена сигурност и безопасност на движението
• Осигурена достъпна среда за хора с двигателни затруд-
нения

Бюджет на проекта: 

37 347 075 лв.

кОмпетентна и ефективна администрация  
на Община плевен

• Провеждане на обучения за пови-
шаване на административния капа-
цитет на общината и подобряване 
на ключовите компетенции на слу-
жителите
• 60 обучени служители по 4 теми от 
Каталога на Института по публична 
администрация, 250 обучени служи-
тели по 5 подбрани теми

Бюджет на проекта: 

169 956 лв.

Осигуряване на временна трудОва заетОст  
на безрабОтни лица катО градинари

Изпълнени резултати: 
• Въведени мерки за подобряване на достъпа до местния трудов пазар
• Разкрити 155 нови работни места за „градинари”
• Осигурена временна трудова заетост – 12 месеца 8 ч. дневно за безработни ли-
ца в трудоспособна възраст
• Подобрени доходи на лица в неравностойно социално положение;
Намалена безработица  и повишена трудова заетост на лица в неравностойно 
социално положение на територията на Община Плевен
• Повишени доходи и подобрено качество на живот на гражданите

Бюджет на проекта: 706 800 лева



ОбнОвяване и мОдернизация на физическата 
среда чрез рекОнструкция на централната 

пешехОдна зОна на град плевен - етап 1
• Обновена и модер-
низирана физическа 
среда на площад „Въз-
раждане“ и прилежа-
щите му пешеходни 
про странства към Во-
енен клуб, НЧ „Съ-
гласие” и от зала „Ка-
тя Попова” до площад 
„Свобода” и Центра-
лен градски фонтан
• Обновена и рехаби-
литирана площ на ос-
новен обект - 29 202 
кв.м 
• Озеленени площи - 6 
927 кв.м
• Реновирани водни 
съоръжения - 840 кв.м
• Обновена и рекон-
струирана пешеходна 
зона - 21 435 кв.м

• Изградена Система за управление на уличното осветление – 1 бр. и напоителна 
система за зелени площи – 1 бр.

ОбнОвяване и мОдернизация на физическата 
среда чрез рекОнструкция на централната 

пешехОдна зОна на град плевен - етап 2
Реконструкция на пеещ 
фонтан и трите Водни 
огледала.

интегриран градски транспОрт на плевен

Бюджет на проекта:  

23 322 246,41 лв.

Партньор: „Тролейбусен транспорт“ ЕООД

създаване на прОектна гОтОвнОст за участие  
пО Оперативна прОграма „региОни в растеж”  

през прОграмния периОд 2014-2020 г.

Очаквани резултати:
• Изготвени технически паспорти на сгради - 12 бр.
• Работни проекти за общински сгради с разрешения за строеж - 12 бр.
• Работен проект за хидротехническо съоръжение с разрешение за строеж - 1 бр.
• Работен проект за зелена площ с разрешение за строеж - 1 бр.
• Работни проекти за спортна и детски площадки с разрешения за строеж - 5 бр.
• Работен проект за площад - част от централна пешеходна зона с разрешение за 
строеж - 1 бр.
• Работни проекти за улици с разрешения за строеж - 18 бр.
• Работни проекти за елементи на транспортната инфраструктура (5 моста, 2 пътни 
надлеза) с разрешения за строеж - 7 бр.
• Създадена техническа готовност за извършване на инвестиционни интервенции 
в приоритетни обекти

Бюджет на проекта: 1 348 383,60 лева – 100 % БФП                 

ПРОЕКТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ

предОставяне на сОциални услуги  
в ОбщнОстта в 6 центъра за настаняване  

От семеен тип за деца и младежи, изведени 
От специализирани институции

С реализацията на проекта Община 
Плевен:
• Разкрива 94 нови работни места
• Разкрива шест резидентни и съпът-
стващи услуги в общността, за които 
е изградена инфраструктура в съот-
ветствие с Националната карта на резидентните и съпътстващи услуги
• Подготвени за извеждане от специализирани институции 47 деца и 25 младежи и ре-
интегрирани в общността
• Увеличение на броя на ползващите социални услуги в общността и резидентен тип 
услуги с 84
• Закрита една специализирана институция. 

Бюджет на проекта:  

955 324 лева

днес инвестираме в бъдещетО на децата 
(разширяване капацитета на Одз „снежанка”  

и разкриване на региОнален център  
за ранна интервенция на уврежданията в плевен)

Изпълнени резултати:
• Разкрит, оборудван и обзаведен Регионален цен-
тър за ранна интервенция на уврежданията в град 
Плевен
• Преустроен и ремонтиран корпус “Д” на ОДЗ “Сне-
жанка”, Плевен, разкрити, оборудвани и обзаведе-
ни 2 нови детски групи
Очаквани резултати:
• Стартиране и предоставяне на набор от социал-
ни услуги в създадения Регионален център за ран-
на интервенция на уврежданията 

Бюджет на проекта: 1 644 753 лева

• Развитие на устойчива интегрирана система за градски 
транспорт в Плевен, посредством която да се подобрят 
жизнените и екологичните условия за живот
• Разширяване, оптимизиране, реконструиране и подо-
брение на тролейбусната мрежа
• Изграждане на ново тролейбусно депо
• Интелигентна система за управление на трафика
• Облагородяване на спирките на обществения транспорт
• Проектиране и изграждане на велоалеи
• Предстои анексиране на бюджета и доставка на 10 тролейбуса

100 % Безвъзмездна финансова помощ

Бюджет на проекта: 5 846 880,19 лв.
100 % Безвъзмездна финансова помощ



ИНВЕСТИЦИИ В ИНФРАСТРУКТУРА
През периода от октомври 2011 до момента Община Плевен инвести-
ра в изграждането и ремонта на множество обекти:

региОнален истОрически музей

Приложени мерки за енергийна ефектив-
ност в сградата на Община Плевен чрез ця-
лостна подмяна на дограма и извършени 
ремонтни дейности във вътрешните поме-
щения на стойност 410 000 лева.

410 000 лв.

Община плевен

арт център - плевен

среднОшкОлскО Общежитие

Извършен ремонт на Средношколско-
то общежитие в гр. Плевен на  стой-
ност 30 000 лева.

Ремонт на покривното пространство, 
цялостно преустройство на вътрешните 
пространства на АРТ ЦЕНТЪР - Плевен, в 
размер на 108 000 лв.

108 000 лв.

30 000 лв.

здравни служби

В края на 2011 г. беше окончателно за-
вършен параклисът в кв.“Дружба“ в 
Плевен. Свои нови храмове имат вече 
Къртожабене, Бохот и Къшин. Започна 
изграждането на параклис и в Ясен.

Извършени ремонти на здравните 
служби в Славяново, Пелишат, Кои-
ловци и Ясен.

Общински гараж гр. плевен
Извършен цялостен ремонт на Общин-
ския гараж в гр. Плевен и изградена 
спортна площадка със съоръжения за 
деца на площад «АГАДИР» на стойност 
230 000 лева.

230 000 лв.

пОдпОмагане пОдгОтОвката за училище на деца в уязвимО 
пОлОжение във възрастОвата група От 3 дО 6 гОдини чрез 
пОдОбряване на дОстъпа дО качествени предучилищни 

ОбразОвателни и сОциални дейнОсти за бедните деца и децата 
в неравнОстОйнО пОлОжение на теритОрията на Община плевен

Включени 487 деца на възраст от 3 до 6 години в събитията по проекта от 5-те детски градини. Ремон-
тирани и реновирани сгради на 5-те детски градини, обект на интервенция. Доставено оборудване и 
обзавеждане. 
Организирани и проведени събития и формати с цел повишаване на ангажираността и осведоме-
ността на родителите, общностите, цялата общественост и всички заинтересовани страни.

Бюджет на проекта: 231 802 евро

Ремонт на покривното пространство, външ-
ната фасада и санитарните помещения на 
Регионалния исторически музей в размер 
на 350 000 лв.

350 000 лв.

изграждане на храмОве



Направени инвестиции в размер на 
126 000 лева в социална и здрав-
на инфраструктура с обекти: детски 
ясли: «Гергана», «Чайка», «Мир», 
«Щастливо детство», «Дневен цен-
тър за хора с увреждания», «Неза-
бравка», «Зорница», «Слънце», «1-
ви юни», «Синчец» и още много яс-
ли.

Инвестиции в общинска пътна мрежа размер на 900 000,00 лева, основен ремонт 
на улична пътна мрежа, тротоарна настилка и поддържане на улично осветление в 
размер на 820 000,00 лева.

закрит плувен кОмплекс 
Комплексът включва голяма зала от сглобяема стоманобетонна конструкция 
за плувен басейн с размери 25м/12,5 м и средна дълбочина 2 м, и монолитна 
двуетажна част за допълващи и обслужващи дейности.
За периода от 19 юли 2012 г. до 14 ноември 2013 г. в строително-монтажни-
те дейности бяха вложени 2 021 793 лв., от които 1 247 786 лв. са целева дър-
жавна субсидия, предоставена от Правителството в мандата 2009 - 2013 г., 499 
060 лв. - собствени бюджетни средства на Община Плевен, и 455 932 лв. - от 
банков кредит.
Застроената площ е 1014 м2, а разгънатата застроена площ - 1388 м2 , без пло-
щта на помещенията в сутерена и ваната на басейна. Към обекта е изграден 
паркинг с подходи, тротоари, алейно осветление, извършено е озеленяване.

Община Плевен инвестира в привеждане на 
стадион „Плевен“ в съответствие с изисква-
нията на нормативната уредба за провежда-
не на футболни турнири за тимовете от „Б“ 
група. 

Инвестиция:
300 000,00 лева

Възстановено беше помощното футболно игрище до 
Спортното училище „Г. Бенковски”. Тук е извършено зат-
ревяване, монтирана е нова ограда, направени са съот-
ветните очертания. За новото игрище средства предоста-
виха Община Плевен и членовете на Управителния съвет 
на ОФК „Спартак”. Изградихме десетки спортни площад-
ки и кътове за отдих,  волейболни игрища, уреди за фит-
нес на открито, лостове, уреди на три нива, преси за кра-
ка, висилки с лакетна опора, комбинирани уреди за фит-
нес. Монтирани са много нови пейки.

Реконструкцията се наложи, след като експертиза определи, че 
старата част на съоръжението /по-сока София-Плевен/ и новата /
посока Плевен-София/  са в аварийно състояние. Дейностите по 
ремонта включват демонтаж на мантинелите, парапетите, асфал-
товата настилка и хидроизолацията. Изгради се нова връхна кон-
струкция с монтаж на съществуващите мантинели и нови парапе-
ти. Възстановена е бетоновата повърхност по греди и стълбове, 
както и компрометираната носеща армировка, извършено подби-
ване на устои и отводняване на цялото съоръжение. 

неОтлОжен ремОнт на мОста 
над р. вит между плевен и ясен

ИНВЕСТИЦИИ В СПОРТ И ЗДРАВЕ

ИНВЕСТИЦИИ В ЗДРАВНА И СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

мнОгОфункциОнална спОртна зала

Планираното строителство 
е на стойност 12 800 000 ле-
ва, финансирано по Публич-
ната инвестиционна про-
грама „Растеж и устойчиво 
развитие“ на Правителство-
то на Р България. Залата ще 
се построи на площ от 4 426 
кв.м, а разгънатата застрое-
на площ ще бъде  6 458 кв. 
м и ще разполага с 3060 се-
дящи места  и паркинг за 
329 автомобила.
• Ще се осигурят условия за 
практикуване на минимум 
4 вида колективен спорт: 
волейбол, хандбал, баскет-
бол и футбол
• Ще се създадат 50 посто-
янни работни места
• Отреденото място за 
спортната зала е бившата 
колописта, близо до стади-
он „Плевен“

Инвестиция:
12 800 000 лв.

Инвестиция:1 846 000 лева



ПАНОРАМА МОЛ

През пролетта на 2014 година отвори врати Панорама Мол, разположен  на площ от 
над 17 000 кв. м и осигуряващ  близо 500 работни  места.

сграда на ул. „генерал тОтлебен“ 33
Община Плевен обяви за продажба блока на ул. „Ге-
нерал Тотлебен“ 33 през есента на 2013 г. Година по-
рано обитателите бяха изведени от него и настане-
ни в общински жилища. В продължение на няколко 
години преди това сградата бе системно разграбва-
на и разрушавана от некоректни наематели на “Жил-
фонд” и от самонастанили се в нея. 
В началото на 2014 г. Община Плевен осъществи про-
дажбата му. Плановете на новия собственик пред-
виждат  блокът да бъде преустроен в съвременен жи-
лищен център.

ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИЛИАЛ НА ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА ОБЩО 100 ДЕЦА

Новата детска градина беше изградена със средства от целева държавна субсидия в размер на 2 
млн. лева, предоставена от Правителството на Премиера Бойко Борисов в мандата 2009 - 2013 г.
Общата площ е 5 дка. Сградата е на два етажа със сутерен, разполага с кухненски блок, перал-
но и гладачно помещения. В центъра на зданието е решен физкултурно-музикален салон, пред-
виден е и лекарски кабинет с изолационна. Осигурена е и достъпна среда с построена рампа с 
наклон 5 %, пътнически асансьор осигурява придвижване до всички нива. В двора са ситуирани 
детски площадки, питейни фонтанки и зона за обслужване.
Капацитетът на „Приказен свят” е 100 деца в четири групи. Разкрити са 25 работни места.

Инвестиция:2 000 000 лева

ИНВЕСТИЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

ПРИВЛЕЧЕНИ ИНВЕСТИЦИИ

„МАРИЦА ОЛИО“

Нов завод за производство на растителни масла край плевенското село Ясен раз-
кри повече от 100 работни места в региона. Инвестицията е на „Марица олио“, а 
инвеститорите, удовлетворени от съвместната си работа с община Плевен, дадоха 
заявка, че ще обмислят и други проекти в региона на Плевен. 
Днес на мястото на 12-те декара пустееща необработваема общинска земя в мест-
ността Азманското в землището на село Ясен работи  предприятие с капацитет 

1 000 тона олио 
на денонощие, 
а предметът на 
дейност включ-
ва още произ-
водството на би-
одизел, газ, как-
то и когенерация 
за получаване на 
електричество 
от порядъка на 4 
мегавата.

ЕЛЕКТРОКАБЕЛ БЪЛГАРИЯ

Успяхме да привлечем голям чуждестра-
нен инвеститор, който започна изграж-
дането на фабрика на германското поде-
ление за автомобилни кабелни системи 
Nexans Autoelectric. Той е представител 
на сектор, който постепенно заема все 
по-силни позиции в страната и се офор-
мя като клъстер. 
Производствената база се изгражда вър-
ху бивш общински парцел от 37 дка в ком-

плекс «Сторгозия», сега собственост на дружеството „Плевен ритейл център“. Тя за-
работи в началото на 2015 г. и поетапно ще осигури около 600 нови работни места.
Привличането на международен инвеститор от ранга на Nexans е голяма крачка за 
Плевен, който до скоро стоеше встрани от картата на новите производства в страна-
та, но това положение се промени. Инвестицията ще подобри социално-икономи-
ческото развитие на нашия град и на неговите жители.



разкрити рабОтни места пО прОекти на Община плевен през 2012 г. и 2015 г.

Проект Брой разкрити работни места

„И аз имам семейство” по Схема „Приеми 
ме” на Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси”

38  Приемни родители
3 социални работници

„Изграждане на Областен информационен 
център Плевен” по Оперативна програма 
„Техническа помощ”

4
Екип на Центъра

„Днес инвестираме в бъдещето на деца-
та” по Проект „Социално включване” на 
Световната банка и МТСП

25
Персонал на  

Регионалния център за ранна 
интервенция на уврежданията

„Подкрепа за равни възможности” по Схе-
ма „Помощ в дома” на Оперативна програ-
ма „Развитие на човешките ресурси”

71
Социални асистенти и домашни 

помощници

„Подкрепа за достоен живот” по Схема 
„Алтернативи” на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси”

337
Лични асистенти

„Осигуряване на трудова заетост за без-
работни лица с увреждания” по Национал-
на програма „Заетост и обучение на хо-
ра с трайни увреждания” на АХУ към МТСП

1 Работник 
обслужващи 

дейности

„Осигуряване на 9-месечна временна тру-
дова заетост за безработни младежи с 
висше образование без професионален 
стаж” по Национална програма „Старт в 
кариерата” на МТСП

18
Младши 

експерти

„Интегриран градски транспорт на Пле-
вен” по Оперативна програма „Регионал-
но развитие”

5
Оператори в Център за управление 

на трафика и транспорта към 
Центъра за градска мобилност

„Осигуряване на временна трудова зае-
тост на   безработни лица – 12 месеца 
по 8 ч. дневно” по Схема „Подкрепа за за-
етост” на Оперативна програма „Разви-
тие на човешките ресурси”

155
Градинари

справка – ОдОбрени прОекти и 
изпълнени Обекти на Община плевен 

през периОда 2012-2015 г.

Година Проекти Обекти

брой стойност брой стойност

Общо 2012 г. 37 76 811 810 45 7 542 199

Общо 2013 г. 15 45 161 740 63 6 914 341

Общо 2014 г. 14 15 464 994 66 5 319 007

Общо  
за  2012-2014 г.

46 126 343 444 183 16 692 476

справка Община плевен – 
прОектна динамика

Година
2014

Проекти

брой стойност в лв.

ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Общо 19 113 827 947

ПРОЕКТИ, ДЕПОЗИРАНИ ЗА ОЦЕНКА

Общо 6 161 183 399

ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ПОДГОТОВКА

Общо 10 34 398 370

Проект Брой разкрити работни места

„Наемане на безработни лица за поддър-
жане и почистване на площи и терени, 3-5 
месеца по 4 ч. дневно” по Национална про-
грама „Неотложни аварийни работи при 
зимни условия” на АЗ към МТСП

70
Работници поддръжка

„Поддържане и ремонт  на общинска соб-
ственост – наемане на безработни лица 
за 3 месеца по 4 часа дневно” по Нацио-
нална програма „От социални помощи към 
осигуряване на заетост” на АЗ към МТСП

80 
Работници поддръжка

„Обучение за придобиване на професио-
нална квалификация и осигуряване на вре-
менна трудова заетост 12 месеца в град 
Плевен и населените места от перифери-
ята” по Схема „Развитие” на Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресур-
си”

715
Озеленители  
и строители

„Предоставяне на социални услуги в общ-
ността в 6 центъра за настаняване от 
семеен тип за деца и младежи, изведени 
от специализирани институции” по  Опе-
ративна програма „Развитие на човешки-
те ресурси”

83
Персонал  

на центровете

Общо: 1 283

„Поддържане и ремонт  на общинска соб-
ственост – наемане на безработни лица 
за 3 месеца по 4 часа дневно” по Нацио-
нална програма „От социални помощи към 
осигуряване на заетост” на АЗ към МТСП

80 
Работници поддръжка

ПРИВЛЕЧЕНИ ИНВЕСТИЦИИ

изграждане на Областен инфОрмациОнен център плевен

• Създаден, оборудван и обзаведен Областен ин-
формационен център                 
• Проведени 77 информационни събития на тери-
торията на 11-те общини в област Плевен
•Популяризиране на възможностите за финанси-
ране, предоставени от Структурните и Кохезионния 
фонд на ЕС

Бюджет на проекта: 

670 000 лева


