Решения от
ноемврийските
сесии на
Общински съвет
Плевен
стр. 3

Бр.10(22), Год. II, 7 декември 2015 г., разпространява се безплатно

ДЕСЕТ ПОЛИТИЧЕСКИ ФОРМАЦИИ ВЛИЗАТ
В СЪСТАВА НА НОВИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

С тържествено заседание в
зала „Плевен” на Областната администрация на 10 ноември започна мандата на новоизбраните общински съветници и кметове в община Плевен. На церемонията клетва положи и новоизбраният кмет на Община Плевен Георг Спартански.
Общо 41 са мандатите в Общинския съвет. Според броя на
гласувалите за кандидатнската
листа, всеки от избраните местни депутати трябваше да получи
минимум по 1 233 гласа.
В общинския съвет през мандат 2015-2019 година ще са представени 10 политически формации. ПП ГЕРБ спечели 20.64 %

от вота на избирателите и ще
се представлява от 10 съветника: Пенчо Дреновски, Владислав
Монов, Диана Данова, Дарин
Ангелов, Петя Василева, Мартин Митев, Христослав Михайлов, Йордан Георгиев, Йордан
Грижов и Цветомир Генчев; МК
„Плевен може - Плевен побеждава“ е с 19.27 % и общо 9 съветника: Катя Христова, Калин Поповски, Георги Велков, Ибрям
Мусов, Сузан Зечири, Светослав
Доков, Милчо Илиев, Красимир
Владов и Пепо Петков; МК за
промяна (БСП и ПК „Тракия“) е с
9.91 % и общо 5 съветника: Цветко Цветков, Емил Райков, Анжела Георгиева, Бойко Тодоров и

Антон Георгиев; Български демократичен център спечели 8.82 % и
има 4 съветника: Здравко Георгиев, Бойко Янчев, Николай Маринов и Йордан Василев; ПП АБВ
с 6.18 % и ще се представлява от
3 съветника: Цветан Антов, Юлиян Йовков и Стефан Петков; ДПС
е с 6.02 % и също ще има 3 съветника: Методи Петков, Ленко Тодоров и Ристем Халкоглу. Народен съюз с 5.82 % има 3 съветника: Христомир Христов, Марина
Андреева и Марияна Илиева; ПП
„Глас народен“ с 4.12 % е с 2 съветника: Христофор Дочев и Тодор Бузев; НФСБ е с 2.90 % има 1
съветник Николай Маринов и ПП
„Атака“ с 2.46 % ще има също 1

Община Плевен
Програма

за честване на 10 декември – Ден на признателност на гражданите на Плевен към загиналите за освобождението на града и 138 години от Плевенската епопея

9 декември
13.00 ч. - Връчване на награди от Националния литературен конкурс „Петър Ковачев” – в Арт център
16.00 ч. - Представяне на книгата „Слава – памет” – в Панорама „Плевенска епопея 1877 г.”
17.00 ч. - „Празник на възрожденската и патриотичната песен” – зала „Катя Попова”
10 декември
11.00 ч. - Тържествен ритуал – пл. „Възраждане”
12.00 ч. - Изложба на открито „Участието на Румъния в Руско-турската война 1877/78 г.” – ограда на
Къща-музей „Цар Освободител Александър ІІ”
12.30 ч. - Празничен концерт Плевенска филхармония – диригент Славей Тинчев, Общински хор
„Гена Димитрова”, с диригент Анелия Дечева и Северняшки ансамбъл „Иван Вълев” – в ДКТ „Иван
Радоев”

съветник - Адриан Асенов.
24 от съветниците в новия
Общински съвет за първи път
положиха клетва, а за пети пореден път се закле – Пенчо Дреновски от групата на ГЕРБ. Не
са малко и тези, които вече са
били съветници в предходни
мандати на местния парламент.
Най-възрастният
съветник в новия Общински съвет
е Христофор Дочев от листата
на партия „Глас народен”. Наймладият е 25-годишният представител на ПП ГЕРБ – Йордан
Грижов. Дамите в ОбС са 7, което е намаление от предишния
мандат. Тогава представителките на нежния пол бяха 9. Трима

са лекарите, а по няколко са финансистите, администраторите,
бизнесмените и мениджърите. В
състава този мандат няма юрист.
„Съзнавам, че пътят не е лек,
но не смятам да го извървя сам,
искам да го извървим заедно с
гражданите на Плевен. Защото този огромен кредит на доверие, който получихме от гражданите на Плевен, задължава. Това
е една много голяма отговорност.
Едновременно с това е и тежък
товар на обществени очаквания,
които нямаме право да пропилеем. Вярвам, че пътят, който предстои пред община Плевен, е дело
на всички нас.
Продължава на стр.2

ОБЩИНА

С ВРЪЧВАНЕ НА СИМВОЛИЧНИЯ
КЛЮЧ НА ПЛЕВЕН ОФИЦИАЛНО
КМЕТЪТ ВЛЕЗЕ В ОБЩИНАТА

С водосвет за здраве и благоденствие, отслужен от Плевенския митрополит Игнатий
в съслужение със свещеници
от местни храмове, плевенският кмет Георг Спартански официално стъпи в длъжност. Церемонията се състоя в Актовата
зала на Общината. Общинската
хорова формация изпя „Многая
лета”, а изпълняващият в момента длъжността кмет на Община Плевен арх. Трифон Иванов връчи на новия градоначалник символичния ключ на Община Плевен с пожелания за
здраве и сили да работи за превръщането на Плевен в по-привлекателно място, каквото плевенските граждани заслужават
и очакват.

„Приемам този символ на
местната власт с усещането
за неговата тежест. Давам си
сметка, че гражданите на Плевен очакват с този ключ не да
заключим вратата на общинската власт за техните очаквания
и проблеми, а напротив – с него да отключим широко нашите врати и да работим достойно и почтено, за да изпълним
повече от гражданските очаквания. Да работим лице в лице с гражданите, да ги превърнем в свои партньори и да покажем, че Община Плевен е наистина един бисер в огърлицата на българските общини. Когато има единство между граждански очаквания и тяхната реализация с помощта на адми-

СТЕФАН МИЛЕВ, заместник кмет
Стефан Милев е роден на 29 март 1973 г.
Майстор на спорта по тенис на маса. Магистър по икономика от СА „Д. А. Ценов” –
Свищов, специалност „Икономист социално и застрахователно дело”. Завършил „Педагогика” в ТУ – Габрово.
От 1 юни 2010 г. до сега е управител на
„Маркет” ЕООД – Плевен.
Управлява и организира разработване на
проекти с европейско финансиране по Оперативни програми, консултантска и експертна дейност по разработване на анализи, стратегии, планови документи, бюджети
и цялостно администриране на проектния
цикъл. Участва в организирането и провеждането на квалификационни обучения по проекти и програми към Агенция по заетостта.
От 2000 година е в УС на СК по тенис на маса „Тетрон” – Плевен.
Владее руски и английски език.

ДЕСЕТ ПОЛИТИЧЕСКИ ФОРМАЦИИ ВЛИЗАТ В СЪСТАВА....
Продължение от стр.1
Затова ще заложа на прагматичната работа в името на това, в което днес сме се заклели. И се надявам
да не забравяме – да служим на жителите на Плевенска община и да работим за тяхното благоденствие. Няма да слугувам и няма да робувам на
партийни и политически цветове. Това го декларирам ясно и нека да се
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нистративната власт и Общинския съвет, тогава резултатите ще бъдат видими. Вярвам
в професионализма на всички вас, служители в общинската администрация, и че с вас заедно ще оправдаем обществените очаквания. Хората очакват
от нас вече практическа работа,
без излишно изхвърляне, практични дела с полза за местната
общност”, каза на церемонията при встъпването си в длъжност кметът Георг Спартански.
Той пожела на всички здраве и
почтена работа. За пореден път
той увери, че не влиза като цар
и няма да седи на трон и ще разчита на експертната работа на
всеки, за да бъде свършена добре работата.

ГЕОРГ ЛЕОНИДОВ СПАРТАНСКИ е роден на 4 юли 1963 г. в Луковит, област Ловеч.
От 1970 до 1977 г. учи в училище „Л. Каравелов“, училище „Единство“ и училище „Лазар Станев“- Плевен. Завършва средно образование през 1982 г. като възпитаник на Немската езикова гимназия в Монтана.
От 1982 до 1984 г. отбива военната си служба в ШЗО „Хр. Ботев” - Плевен. През 1990 г. завършва като дипломиран магистър по право Юридическия факултет на СУ “Св. Климент
Охридски“.
От 1990 г. е адвокат в Адвокатска колегия – Плевен.
Притежава 25-годишна практика в областта на наказателното право.
Три поредни мандата в периода 1999-2011 г. е председател на Общински съвет - Плевен.
Четири мандата е член на българската делегация в Конгреса на местните и регионални
власти към Съвета на Европа в Страсбург. Общински съветник в мандата 2011 - 2015 г.
на Общински съвет – Плевен.
От 2008 г. до 2012 г. председателства Постоянната комисия по „Организация и взаимодействие между общинските съвети и общинските администрации“ на Националното
сдружение на общините в Република България. Носител на званието „Общинар – реформатор”, присъдено от НСОРБ през 2010 г. Наградата е за цялостен принос в утвърждаване и развитие на местното самоуправление в България, връчена за първи път на председател на общински съвет.
Владее немски и руски език, ползва испански, английски, сърбо-хърватски.
Женен, с три деца - дъщеря и синове близнаци.
АРХ. НЕВЯНА ИВАНЧЕВА, заместник кмет
Арх. Невяна Иванчева е завършила ВИАС – София
през 1980 година. Магистър
по „Архитектура”. Работила е в Проектантска организация - Плевен, ЕАД „Плевен проект“, като главен
специалист „ТСУ“ в Община Плевен. Впоследствие е
имала свободна проектантска практика. Два мандата - от 2001 до 2007 година
е председател на Съюза на
архитектите в България - Плевен, а в мандата 2003
- 2007 година е била общински съветник.
От 2012 година до сега е била главен архитект в
Община Свищов.
Член е на Съюза на архитектите в България и Камарата на архитектите в България.

Бр. 10 (22),
7 декември 2015 г.

чуе високо”, каза в първото си обръщение към общинските съветници и
кметовете на кметства в община Плевен новият кмет Георг Спартански. И
подчерта, че единствените три цвята, на които ще слугува, са трите цвята на националния флаг и припомни
принципите, които ще следва - почтеност, професионализъм, прозрачност,
публичност и практично управление

в интерес на гражданите.
Областният управител Ралица Добрева предаде на Георг Спартански
един от символите на властта - кметската огърлица.
След тайно гласуване на тази тържествена сесия, за председател на
Общински съвет – Плевен беше избран Мартин Митев от групата на ПП
ГЕРБ.

МИЛЕН ЯКОВ, заместник кмет
Роден на 31 януари
1961 година в Плевен. Завършил ВФСИ „Д. А. Ценов” –
Свищов с придобита степен магистър
по счетоводна отчетност. С доказан опит
на ръководни длъжности като главен
счетоводител в Регионален център „Социални грижи”, Община Плевен, „Химкомерс – инженеринг” ООД, „Ванков – Дунев” ООД, СОУ „Иван Вазов” и ЦДГ „Калина”. В продължение на три години е бил
финансов директор на УМБАЛ „Д-р Георги
Странски”.
ПАУЛИНА КИРОВА, секретар на Община
Плевен
Магистър
„Икономист в публичната администрация”
от СА „Д.А.Ценов”
– Свищов и по „Обществено здраве и
здравен
мениджмънт” от Медицински университет Плевен. От 23 години
работи в общинската
администрация, като през последните
години е осигурявала дейността на ОбС. Участвала е в проекти
по добро управление, осъществявани от Американската агенция за международно развитие и на Националното сдружение на общините в Република България. Регионален експерт
на програма ТАЙЕКС (за техническа помощ
към Генералната дирекция „Разширяване” на
Европейската комисия) в областта на обществените поръчки. Има множество публикации в
различни списания и бюлетини. Съавтор е на
два наръчника като последния е за настоящите общински съветници и кметове, а предхождащият го - „Ефективна и прозрачна дейност
на ОбС, взаимодействие с граждани” е издаден през 2009 година. Координатор през 2004
година на кампанията за прозрачност в общините, когато Община Плевен спечели приза за
„Най-прозрачно работеща Община”. Участва
като обучител по различни проекти.

ÐÅØÅНИß НА ОБЩИНÑÊИ ÑÚÂÅÒ - ÏËÅÂÅН

Áð. 10 (22),
7 äåêåìâðè 2015 ã.
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ÎÁÙÈÍÑÊÈ ÑÚÂÅÒ - ÏËÅÂÅÍ
ÐÅØÅНИß ОÒ НОÅÌÂÐИÉÑÊИÒÅ ÑÅÑИИ

Р Е Ш Е Н И Е № 001 / 10.11.2015 г., гр. Плевен

тев – Председател на Общински съвет – Плевен с вх.№ страция, чл.14, ал.6, изречение 1 от Закона за общинската
ОбС-0012/13.11.2015 г., на заседание на Общински съ- собственост и чл.17, ал.1 от Наредба №7/2005 г. на Обвет – Плевен, проведено на 26.11.2015 г., Протокол № 02, щински съвет – Плевен
На основание чл. 21, ал.1, т.1 от Закона за местното са- точка 2 от дневния ред, и е подпечатано с официалния пеОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
моуправление и местната администрация
чат на Общински съвет – Плевен.
Р Е Ш И:
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
1. Да се отдаде под наем без публичен търг или конкурс
Р Е Ш И:
по цени, определени от Общински съвет Плевен недви1. Избира временна комисия за провеждане на таен из- Р Е Ш Е Н И Е № 006 / 26.11.2015 г., гр. Плевен жим, нежилищен имот – частна общинска собственост,
бор на Председател на Общинския съвет.
ОТНОСНО: Допълване на програма за раз- представляващ част от самостоятелен обект в сграда си
2. Комисията по т.1 да бъде в състав от 5 члена.
56722.660.765.2.8 – стая №441, с площ
витие
на „Диагностично-консултативен цен- идентификатор
3. Избира състав на Временната комисия по т.1, както
16,20 кв.м., находящ се на V-ти етаж от административтър ІІ-Плевен” ЕООД, гр.Плевен за 2015 го- ната сграда на ул.”Д. Константинов”№23, гр. Плевен, акследва:
дина
3.1. Пепо Петков;
туван с АОС №39762/25.11.2013 г. на „Ученически отдих
3.2. Анжела Георгиева;
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното са- и спорт” ЕАД за срок от 2 /две/ години. Консумативните
3.3. Методи Петков;
моуправление и местната администрация, чл.17, ал.1, т.1, разходи, свързани с текущото обслужване и поддръжка
3.4. Петя Василева;
т.15 и чл.24, ал.1, т.12 от Наредба №8 за условията и реда на имота, както и такса битови отпадъци за имота са за
3.5. Христомир Христов.
за упражняване правата на собственик от Община Плевен сметка на „Ученически отдих и спорт” ЕАД.
4. Избира за Председател на Временната комисия по т.1 върху общинската част от капитала на търговските дру2. Възлага на Кмета на Община Плевен или упълномог-н Пепо Петков.
щено от него длъжност лице да сключи договор за наем
жества
ВЯРНО С ПРОТОКОЛ №1!
на имот по т.1, съгласно действащите разпоредби и услоОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /Мартин Митев/
вията по предходната точка.
Р Е Ш И:
ПРОТОКОЛИСТ: /Паулина Кирова/
Мотиви: Настоящото решение е прието на основа1. Допълва програмата за развитие на „Диагностично- ние чл. 21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за
Р Е Ш Е Н И Е № 002 / 10.11.2015 г., гр. Плевен консултативен център ІІ-Плевен” ЕООД, град Плевен за местното самоуправление и местната администрация,
ал.6, изречение 1 от Закона за общинската собОТНОСНО: Избор на Председател на Об- 2015 година, утвърдена с Решение №1413/26.03.2015 г. на чл.14,
ственост и чл.17, ал.1 от Наредба №7/2005 г. на ОбщинОбщински съвет-Плевен, както следва:
щинския съвет
- „Ултразвуков трансдюсер, марка „Хитачи Алока”, ски съвет – Плевен по предложение от Георг Спартански
На основание чл.21, ал.1, т.3 във връзка с чл.24, ал.1 от модел UST 5299. Инвестицията ще бъде направена със – Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС-0021/18.11.2015
Закона за местното самоуправление и местната админи- собствени средства.
г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено
страция, след проведено тайно гласуване с 33 гласа “за”
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание на 26.11.2015 г., Протокол № 02, точка 6 от дневния ред,
чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
и местната администрация, чл.17, ал.1, т.1, т.15 и чл.24, – Плевен.
Р Е Ш И:
ал.1, т.12 от Наредба №8 за условията и реда за упражПредседател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Избира г-н МАРТИН ТОДОРОВ МИТЕВ за Председа- няване правата на собственик от Община Плевен върху
тел на Общински съвет – Плевен.
общинската част от капитала на търговските дружества Р Е Ш Е Н И Е № 010 / 26.11.2015 г., гр. Плевен
ВЯРНО С ПРОТОКОЛ №1!
по предложение от Мартин Митев – Председател на ОбПРЕДСЕДАТЕЛ: /Мартин Митев/
щински съвет – Плевен с вх.№ ОбС-0014/13.11.2015 г.,
ОТНОСНО: Внасяне на предложение в МС
ПРОТОКОЛИСТ: /Паулина Кирова/
на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на за отпускане на персонална пенсия на Силви
26.11.2015 г., Протокол № 02, точка 3 от дневния ред, и
Р Е Ш Е Н И Е № 003 / 10.11.2015 г., гр. Плевен е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Мартинов Чалъков по реда на чл.7, ал.2, т.1
от Наредбата за пенсиите и осигурителния
ОТНОСНО: Избор на Временна комисия за Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев стаж
изготвяне на проекто-правилник за организаНа основание чл. 21, ал.2, във връзка с ал.1, т.23 от Зацията и дейността на Общинския съвет, некона за местното самоуправление и местната администраговите комисии и взаимодействието му с об- Р Е Ш Е Н И Е № 007 / 26.11.2015 г., гр. Плевен ция и във връзка с чл.7, ал.4, т.3 и чл.7, ал.2, т.1 от Наредщинската администрация за мандат 2015 – ОТНОСНО: Освобождаване от длъжност бата за пенсиите и осигурителния стаж и чл.92 от Кодекса
2019 година
управителя на „Диагностично-консултативен на социалното осигуряване
На основание чл. 21, ал.1, т.1 от Закона за местното са- център ІІІ-Плевен” ЕООД и избиране на нов
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
моуправление и местната администрация
управител на дружеството
Р Е Ш И:

ОТНОСНО: Избор на Временна комисия

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното са1. Дава съгласие за внасяне на предложение в Минисмоуправление и местната администрация, чл.137, ал.1, т.5 терски съвет на Република България за отпускане на перот Търговския закон, чл.17, ал.1, т.1 от Наредба №8 на Об- сонална пенсия по реда на чл.92, от Кодекса за социално
1. Избира Временна комисия по изготвяне на проекто- щински съвет - Плевен
осигуряване на Силви Мартинов Чалъков от град Плевен.
правилник за организацията и дейността на общинския
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
чл. 21, ал.2, във връзка с ал.1, т.23 от Закона за местното
ската администрация за мандат 2015 – 2019 година от 7
Р Е Ш И:
самоуправление и местната администрация и във връзка
членове, както следва:
1. Освобождава от длъжност и не освобождава от отго- с чл.7, ал.4, т.3 и чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенси1.1. Пепо Петков;
ворност д-р Валерий Желязков – управител на „Диагнос- ите и осигурителния стаж и чл.92 от Кодекса на социал1.2. Марияна Илиева;
тично-консултативен център ІІІ-Плевен” ЕООД, гр. Пле- ното осигуряване по предложение от Георг Спартански –
1.3. Дарин Ангелов;
вен.
Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС-0020/18.11.2015 г.,
1.4. Ленко Тодоров;
2. Избира за управител на „Диагностично-консултати- на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на
1.5. Бойко Тодоров;
вен център ІІІ –Плевен”ЕООД, гр. Плевен д-р Красимир 26.11.2015 г., Протокол № 02, точка 7 от дневния ред, и
1.6. Стефан Петков;
Димитров Трифонов до провеждане на конкурс.
е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
1.7. Бойко Янчев.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши не- Плевен.
2. Избира за Председател на Временната комисия по т.1
обходимите правни и фактически действия във връзка с
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
г-н Дарин Ангелов.
прекратяване на договора за управление с д-р Валерий
ВЯРНО С ПРОТОКОЛ №1!
Желязков
и
сключването
на
договор
за
управление
с
изПРЕДСЕДАТЕЛ: /Мартин Митев/
Р Е Ш Е Н И Е № 011 / 26.11.2015 г., гр. Плевен
брания управител на дружеството.
ПРОТОКОЛИСТ: /Паулина Кирова/
4. Възлага на новоизбрания управител на дружеството
ОТНОСНО: Актуализиране бюджета на
Р Е Ш Е Н И Е № 004 / 26.11.2015 г., гр. Плевен да извърши необходимите правни и фактически действия Община Плевен за 2015 година
пред Агенция по вписванията в изпълнение на взетото реНа основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6
ОТНОСНО: Организация дейността на шение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание от ЗМСМА и чл.124, ал.2 и ал.4 от Закона за публичните
ОбС
финанси, чл.41, ал.2 и ал.4 от Наредба №10 на Общински
На основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоу- чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и съвет – Плевен за условията и реда за съставяне на тригоместната администрация, чл.137, ал.1, т.5 от Търговския
правление и местната администрация
закон, чл.17, ал.1, т.1 от Наредба №8 на Общински съвет дишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
- Плевен по предложение от Георг Спартански – Кмет на ставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
Община Плевен с вх.№ ОбС-0011/18.11.2015 г., на заседа- община Плевен
Р Е Ш И:
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
1. До приемане на правилник по чл.21, ал.3 от Закона ние на Общински съвет - Плевен, проведено на 26.11.2015
за местното самоуправление и местната администрация г., Протокол № 02, точка 4 от дневния ред, и е подпечатано
Р Е Ш И:
с
официалния
печат
на
Общински
съвет
–
Плевен.
организацията на дейността на Общинския съвет се осъ1. Увеличава приходната част на Сборния бюджет на
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев Община Плевен за 2015 година, §§93-00 „Друго финансиществява съгласно нормите на Глава VІ „Организация на
дейността на Общинския съвет” на Правилник за органиране – нето (+/-)” с 1 314 746 лева.
зацията и дейността на Плевенския общински съвет и об- Р Е Ш Е Н И Е № 008 / 26.11.2015 г., гр. Плевен
2. Увеличава разходната част на Сборния бюджет на
щинската администрация през мандата 2011-2015 година.
Община Плевен за 2015 година в дейност 623 „Чистота”
ОТНОСНО:
Отлагане
на
дебати
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
с 1 314 746 лева.
чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местНа основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоу3. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши
ната администрация по предложение от Мартин Митев – правление и местната администрация
всички правни и фактически действия, продиктувани от
Председател на Общински съвет – Плевен с вх.№ ОбСнастоящото решение.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
0013/13.11.2015 г., на заседание на Общински съвет –
Мотиви: Настоящото решение е прието на основаР Е Ш И:
Плевен, проведено на 26.11.2015 г., Протокол № 02, точка
ние чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА
1 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на
Отлага дебатите по т.5 от приетия дневен ред: „Пред- и чл.124, ал.2 и ал.4 от Закона за публичните финанси,
Общински съвет – Плевен.
ложение относно безвъзмездно предоставяне за упра- чл.41, ал.2 и ал.4 от Наредба №10 на Общински съвет –
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев вление част от имот-публична общинска собственост, за Плевен за условията и реда за съставяне на тригодишна
нуждите на Изпълнителна агенция по околна среда, Ре- бюджетна прогноза за местните дейности и за състалаборатория – Плевен”, внесено от Георг Спар- вяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
Р Е Ш Е Н И Е № 005 / 26.11.2015 г., гр. Плевен гионална
тански – Кмет на Община Плевен до изготвяне на моти- община Плевен по предложение от Георг Спартански –
ОТНОСНО: Определяне представител на вирано становище от Комисията от експерти на МОСВ, Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС-0019/17.11.2015 г.,
РИОСВ – Плевен, РЛ – Плевен и Община Плевен на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на
Общински съвет-Плевен в Общото събрание ИАОС,
за преместване на лабораторията.
26.11.2015 г., Протокол № 02, точка 8 от дневния ред, и
на НСОРБ
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
На основание чл. 21, ал.1, т.15 от Закона за местното
Плевен.
самоуправление и местната администрация, във връзка с
Р Е Ш Е Н И Е № 009 / 26.11.2015 г., гр. Плевен
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
чл.12, ал.2 и чл.27, ал.1 от Устава на НСОРБ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

ОТНОСНО: Отдаване под наем без публичен търг или конкурс на „Ученически отдих и
спорт” ЕАД, недвижим, нежилищен имот –
частна общинска собственост - стая №441,
находящ се на V етаж от административната сграда на ул.”Д.Константинов”№23, гр.
Плевен, актуван с АОС №39762/25.11.2013 г.

1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България
представителя на Общински съвет-Плевен, Мартин Тодоров Митев.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл. 21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и
На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
местната администрация, във връзка с чл.12, ал.2 и чл.27,
ал.1 от Устава на НСОРБ по предложение от Мартин Ми- Закона за местното самоуправление и местната админи-

Р Е Ш Е Н И Е № 012 / 26.11.2015 г., гр. Плевен

ОТНОСНО:
Отмяна
на
Решение
№1611/15.10.2015 г. на Общински съвет-Плевен и определяне на недвижим нежилищен
имот – частна общинска собственост за специализирано помещение за изслушване и разпит на деца, жертви или свидетели на насилие и трафик

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Отменя Решение №1611/15.10.2015 г. на Общински
съвет-Плевен.
2. Определя недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект
в сграда с идентификатор 56722.662.542.1.8 със застроена
площ 105 кв.м., бул.”Ген. Скобелев”№22, бл.3, вх.А, партер, актувана с АОС №37421/29.02.2012 г. за специализирано помещение за изслушване и разпит на деца, жертви
или свидетели на насилие и трафик.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши
всички фактически действия, във връзка с функционирането на специализираното помещение по т.2 и да възложи на Секретаря на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Плевен да изготви Правилник за дейността му.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8,
ал.1 от Закона за общинската собственост по предложение от Георг Спартански – Кмет на Община Плевен с
вх.№ ОбС-0031/26.11.2015 г., на заседание на Общински
съвет – Плевен, проведено на 26.11.2015 г., Протокол №
02, точка 9 от дневния ред, и е подпечатано с официалния
печат на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 013 / 26.11.2015 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Утвърждаване на състав на
Обществен съвет по социално подпомагане

На основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35 от Закона за
социално подпомагане

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Отменя Решение №033 / 28.12.2011 г., т.VІІ от Решение №547 / 25.04.2013 г. и т.6 от Решение №745 /
29.08.2013 г. на Общински съвет - Плевен.
2. Утвърждава състав на Обществен съвет по социално
подпомагане, в състав:
2.1. Стефан Милев – Председател – Зам. Кмет на Община Плевен и членове:
2.2. д-р Йордан Георгиев – Общински съветник;
2.3. ..................................... – представител на Регионална дирекция „Социално подпомагане” - Плевен;
2.4. .................................... – Представител на Дирекция
„Социално подпомагане” – Плевен;
2.5. Златка Мачева – Председател на УС на Сдружение „Център Отворена врата” Плевен – представител на
НПО;
2.6. Катина Василева – Председател на УС на БАЛИЗПлевен, представител на НПО;
2.7. Стефан Захариев – Началник отдел „Здравеопазване и социални дейности” – представител на Община
Плевен;
2.8. Дикран Ованесян – Директор дирекция „Европроекти” – представител на Община Плевен;
2.9. Драгомир Стойчев – гл. юрисконсулт в отдел
„Правно и нормативно обслужване” – представител на
Община Плевен.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35 от Закона за социално подпомагане по предложение от Георг Спартански – Кмет
на Община Плевен с вх.№ ОбС-0030/25.11.2015 г., на
заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на
26.11.2015 г., Протокол № 02, точка 10 от дневния ред, и
е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 014 / 26.11.2015 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между Община Плевен и „ЕКОГРУП”
ЕООД, чрез съдебна делба на недвижим имот
– „Почивна станция” в с.Кранево, община Балчик, област Добрич

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.1 от ЗОС, чл.60, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие да се извърши съдебна делба за прекратяване на съсобствеността върху недвижим имот
„Почивна станция”, находящ се в с.Кранево, ул.”Черно
море”№1в, община Балчик, област Добрич, представляващ поземлен имот с идентификатор: 39459.502.164 с
площ 4 930 кв.м. – урбанизирана територия с начин на
трайно ползване: за почивен лагер.
2. Упълномощава Кмета на Община Плевен или упълномощено от него лице да предприеме необходимите
правни и фактически действия за делба по съдебен път
на имота по т.1.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36,
ал.1, т.1 от ЗОС, чл.60, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет Плевен по предложение от Георг Спартански
– Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС-0027/20.11.2015
г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено
на 26.11.2015 г., Протокол № 02, точка 11 от дневния ред,
и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет
– Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Бр. 10 (22),
ОБЩИНА
7 декември 2015 г. 4
ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА 01.01.2014 - 31.12.2014 г.
В изпълнение на чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните
финанси и чл. 50, ал. 1 от Наредба № 10 на Общински съвет – Плевен, за условията и реда за
съставяне на тригодишна бюджетна прогноза
за местните дейности и за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на Бюджета на Община
Плевен, ви представям информация за изпълнението на Бюджета на Община Плевен за 2014 г..
С Решение № 913/30.01.2014 г. на Общинския
съвет - Плевен, е приет Сборният бюджет на Общината в размер на 67 820 953 лв., в т.ч.:
За финансиране на “Делегирани от държавата
дейности” – 36 186 605 лв.;
За финансиране на “Местни дейности” и “Дофинансиране на делегирани от държавата дейности” – 31 634 348 лв.
През отчетния период Сборният общински бюджет претърпя промени вследствие на корекция
във взаимоотношенията с Републиканския бюджет, постъпили средства от дарения, получени
застрахователни обезщетения, трансфери от министерства и ведомства и други. Съгласно разпоредбите на чл. 56 от Закона за публичните финанси те се отразяват служебно по Бюджета на
Общината и не е необходимо решение на Общинския съвет. По-съществени промени са измененият размер на целевата субсидия на Община Плевен за капиталови разходи със сумата от
2 000 000 лева за изграждането на Многофункционална спортна зала; предоставените средства
от Републиканския бюджет за възстановяване на
мостови съоръжения в размер на 1 460 688 лв.
След настъпилите промени общият обем на
Бюджета на Община Плевен към 31.12.2014 г. е в
размер на 75 789 035 лв., в т.ч.:
• “Държавни дейности” - 41 730 138 лв.;
• “Местни приходи”
- 34 058 897 лв.
І. ПРИХОДИ
ПЛАН ЗА ПРИХОДИТЕ КЪМ 31.12.2014 г. –
75 789 035 лева
ПРИХОДИ ПО ДЕЙСУМА /
%
НОСТИ И ВИДОВЕ
ЛВ./
І. Приходи за държавни 41 730 138 55,06
дейности
1. Неданъчни приходи
493 590
0,65
2. Взаимоотношения с 38 409 698 50,68
ЦБ, в т.ч.:
- обща допълваща 35 393 993 46,70
субсидия
- получени от общините целеви трансфери 3 015 705
3,98
чрез кодовете на СЕБРА
3.
Трансфери
м/у
бюджети/и сметки за
600 110
0,79
СЕС
4. Финансиране на де- 2 226 740
2,94
фицита
ІІ. Местни приходи
34 058 897 44,94
1. Имуществени и дру- 12 800 000 16,89
ги данъци
2. Неданъчни приходи
14 372 748 18,96
3. Взаимоотношения с 6 610 444
8,72
ЦБ, в т.ч.:
- обща изравнителна 3 399 800
4,49
субсидия
- целева субсидия за 3 071 200
4,05
капиталови разходи
- др. получени от общините целеви транс139 444
0,18
фери от ЦБ
4.
Трансфери
м/у
бюджети/и сметки за - 1 390 643 - 1,83
СЕС
5. Временни безлихве- - 4 829 197 - 6,37
ни заеми
6. Финансиране на де- 6 495 545
8,57
фицита
ОБЩО ПРИХОДИ:
75 789 035 100,00
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ КЪМ
31.12.2014 г. – 68 291 350 лева
ПРИХОДИ ПО ДЕЙСУМА /
%
НОСТИ И ВИДОВЕ
ЛВ./
І. Приходи за държавни 38 836 875 56,87
дейности
1. Неданъчни приходи
449 861
0,66
2. Взаимоотношения с 38 409 608 56,24
ЦБ, в т.ч.:
- обща допълваща суб- 35 393 993 51,83
сидия
- получени от общините
целеви трансфери чрез 3 015 617
4,41
кодовете на СЕБРА
- възстановени трансфе- 2 - 0,00
ри за ЦБ (-)
3. Трансфери м/у бю
600 110
0,88
джети/и сметки за СЕС

4. Финансиране на де- 622 704 - 0, 91
фицита
ІІ. Местни приходи
29 454 475 43,13
1. Имуществени и други 13 167 941 19,28
данъци
2. Неданъчни приходи
13 261 635 19,42
3. Взаимоотношения с 6 609 860
9,68
ЦБ, в т.ч.:
- обща изравнителна 3 399 800
4,98
субсидия
- целева субсидия за 3 070 616
4,50
капиталови разходи
- др. получени от общините целеви транс139 444
0,20
фери от ЦБ
4.
Трансфери
м/у
бюджети/и сметки за
-19 818 - 0,03
СЕС
5. Временни безлихве970 590
1,42
ни заеми
6. Финансиране на де- -4 535 733 - 6,64
фицита
ОБЩО ПРИХОДИ:
68 291 350 100,00
Подробна информация за уточнения план и изпълнението на приходната част от Бюджета на
Община Плевен към 31.12.2014 г. е представена
в Приложения 1 и 1А.
Разчетите на собствените приходи (данъчни и неданъчни приходи) за 2014 г. са изпълнени на 97,16 %, като са нараснали спрямо предходната 2013 г. с 6,72 % или 1 693 012 лв. Относителният дял на този раздел от приходната част
спрямо всички приходи на Общинския бюджет
е 37,85 %.
Анализ на изпълнението на Приходи за държавни дейности
Изпълнението на годишния план от 38 409 698
лв. на “Взаимоотношения с Централния бюджет” е в размер на 38 409 608 лв., чието процентно изражение е 99,99 %. От тях 35 393 993
лв. – обща субсидия за обезпечаване на делегираните, и 3 015 615 лв. целеви средства от Министерството на финансите за безплатен транспорт на учениците, за компенсиране на безплатни и по намалени цени пътувания, субсидия за
вътрешни и междуселищни пътнически превози, както и средствата за възстановяване на мостовите съоръжения, които са отразени като служебна промяна на Бюджета.
Анализ на изпълнението на Местни приходи
• Имуществени и други данъци
Изпълнението на планираните за г.та 12 800
000 лева е 13 167 941 лв., или 102,87 %. Спрямо същия период на предходната г. са нараснали с 14,56 %.
• Неданъчни приходи
В този дял на приходната част планираните 14
372 748 лева приходи са изпълнени на 92,23 %
спрямо 86,53 % изпълнение за същия период на
предходната г.. Постъпилите по сметките на Община Плевен средства са в размер на 13 261 635
лв.
Най-голям относителен дял от този раздел приходи имат общинските такси. Те са 60,50 % от
всички неданъчни приходи, а изпълнението на
годишния план е 94,91 %. Планираните 8 453
000 лева са с изпълнение в размер на 8 022 730
лв.
Увеличение спрямо същия период на предходната г. наблюдаваме при повечето такси, а именно: таксата за ползване на детски градини – 212
262 лв., което в процентно изражение е 17,23 %;
такса за ползването на детски ясли – 6 474 лв.,
3,01 %; такса за ползването на домашен социален патронаж – 7 194 лв., 3,70 %; такса за ползване на пазари, тротоари, ул. платна – 2,89 % или
7 078 лв.; такса за технически услуги – 15 009
лв., 5,08 %; такса за административни услуги –
51 641 лв., или 12,58 %.
Намаление спрямо предходната 2013 г. е отчетено при такса битови отпадъци - /-/ 550 842
лв., или 11,13 % по-малко; такса за откупуване
на гробни места – намаление от 53,46 %, или 31
277 лв.
В параграф 24-00 „Приходите и доходите от
собственост” от Единната бюджетна класификация се планират и отчитат вноските от приходите на общинските предприятия, нетните приходи от продажбата на стоки и услуги, приходите от наеми на имущество и земя, приходите
от дивидент, както и лихвите по текущи банкови сметки и срочни депозити. Постъпленията от
разчетените за г.та 4 061 165 лева са в размер на
3 636 103 лв., 89,26 % изпълнение. Нисък процент на изпълнение се наблюдава при “Вноски
и приходи на общински предприятия” – 1,64 %,
тъй като приходите на ОП «Акварел» постъпват
по други приходни параграфи в раздел «Общински такси». По предписание на Сметната палата
от 2014 г. приходите по §§ 24-19 „Други лихви”
се отчитат в §§ 28-00 „Глоби, санкции и наказа-

телни лихви”.
При постъпленията от „Глоби, санкции и наказателни лихви” също се отчита преизпълнение
на годишната задача. В проценти изпълнението
е 160,54 %, или 802 693 лв., при план 500 000 лв.
Съпоставено с изпълнението за 2013 г., наблюдаваме ръст от 67,58 %, или 323 716 лв.
Изпълнението на „Приходи от продажба на нефинансови активи” също бележи ръст спрямо
2013 г., който е 27,78 %, като постъпилите средства са с 368 567 лв. повече.
• Взаимоотношенията с Републиканския бюджет
В частта “Местни приходи” получените трансфери от Централния бюджет са в размер на 6 609
860 лева – 99,99 % изпълнение на годишния план
от 6 610 444 лв. По видове приходи е, както следва:
- Обща изравнителна субсидия, в т.ч. и за зимно
поддържане – 3 399 993 лв.;
- Целева субсидия за капиталови разходи – 3
070 616 лв.;
- Други получени от Община Плевен целеви
трансфери от ЦБ – 139 444 лв.
Общо постъпилите местни приходи към
31.12.2014 г. е 29 454 475 лв. Процентното изражение на изпълнението на плана от 34 058 897
лева е 90,11 %.
Отчетените приходи, с които се финансират
местни дейности и се дофинансират делегирани
от държавата дейности за 2014 г. са с 1 167 198
лева повече спрямо същите за 2013 г..
Просрочените вземания към края на периода са
1 498 257 лв., по-големи от които са:
- От заведени съдебни дела срещу “Автобусни
превози” АД – 783 186 лв.;
- Просрочени суми от клиенти – 149 997 лв.;
- ОП „Център за градска мобилност” – вземанията са от автогарово обслужване и наеми – 27
350 лв.;
- ОП „Акварел” – 31 968 лв., неполучени суми
от такси РИЕ. С цел събиране на просрочените
вземания се изпращат писмени уведомления и
др. до длъжниците на този вид такса;
- ОУ „Св. Кл. Охридски” – Плевен – 31 229 лева
невъзстановени разходи и неплатен наем за ползване на помещение /училищен стол/;
- Такси за ползване на детски градини, домашен социален патронаж и др. Директорите на
съответните заведения изготвят списъци на неплатилите в срок такси, изпращат уведомителни
писма, както и провеждат телефонни разговори
за плащане на дължимото.
- Останалите разпоредители и най-вече ОП
“Жилфонд” – Плевен, предприемат действия за
събиране на наеми на отдадено общинско имущество и общински терени по съдебен ред.
В Приложение № 8 е предоставена подробна
информация относно просрочените вземания и
задължения на Община Плевен към 31.12.2014 г..
ІІ. РАЗХОДИ
На база постъпилите приходи по Бюджета на
Община Плевен за 2014 г. са извършени разходи в размер на 68 291 350 лв. При извършване
на разходите са спазвани следните приоритети:
заплати, храна, осигурителни плащания, както и
издръжката на заведенията от системите на образованието, здравеопазването и социалните дейности.
Структурата на разходите по функции, включващи и капиталовите разходи, е:
в%
№ Функция

І
ІІ
ІІІ
ІV
V
VІ
VІІ

VІІІ
ІХ

Делегирани ДофинансиМестни
от Държава- ране На ДДД дейности
та дейности
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

ОБЩО

Изпълнителни и законодател- 7,72 7,56 6,99 6,69 55,02 60,67 7,05 6,74
ни органи
Отбрана и
0,81 1,08 0,33 0,81
0
0 1,48 1,49
сигурност
Образова44,52
44,36
70,79
70,09
31,27
29,35
9,90 9,72
ние
Здравео5,51 5,42 7,20 7,15 6,81 9,76 3,20 2,89
пазване
Соц.осигуряване, подпомагане и 5,28 5,07 7,39 6,94 1,04 0,83 2,62 2,67
грижи
ЖС и БКС
14,80 15,13
0
0
0
0 35,09 36,41
Почивно дело, култура
и религиоз- 6,31 6,37 4,35 4,31 5,76 2,03 8,95 9,34
ни дейности
Икономически дей- 6,03 6,61 1,39 1,00
0
0 12,43 14,53
ности
Други раз0,56 0,55
0
0
0
0 1,33 1,32
ходи
Капиталови
8,45 7,85 1,56 3,01 0,10 - 2,64 17,96 14,89
разходи
ВСИЧКО: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

От таблицата е видно, че относителните дялове на функциите от Единната бюджетна класификация не се изменят съществено, съпоставени
с тези от 2013 г..
В Приложение 3 към настоящата обяснителна записка е отразено изпълнението на Бюджета на Община Плевен за 2014 г. по икономически

елементи. Традиционно най-голям е разходът за
възнаграждения и осигурителни плащания – 35
538 844 лв., което представлява 52,04 % от всички извършени през г.та разходи.
Издръжката, която включва в себе си разходите
за храна, медикаменти, вода, горива, енергия, материали, външни услуги и други е с относителен
дял 35,40 % . Извършените и разплатени през
г.та разходи възлизат на 24 177 270 лв. По-значителни от тях са разходите за “Външни услуги”
– 10 701 451 лв., или 15,67 % от всички разходи;
“Вода, горива и енергия” – 4 248 774 лв., 6,22 %;
“Храна” – 2 471 934 лв., 3,62 %; “Текущ ремонт”
– 2 709 652 лв., 3,97 %; капиталови разходи – 5
364 561 лв., или 7,86 % относителен дял, и други.
Функция І “Изпълнителни и законодателни
органи”
Уточненият годишен план към 31.12.2014 г. в
тази функция е 5 473 537 лв., а отчетените разходи са в размер на 5 163 702 лв. Изпълнението
в проценти е 94,34 %. Разплатените разходи във
функция І от Единната бюджетна класификация
представляват 7,56 % от всички разходи на Общината през 2014 г..
Дейност 117 “Държавни и общински служби
по изборите” – тук се отчитат средствата, които
се предоставят от Републиканския бюджет за организиране и провеждане на избори. Изразходени са 367 870 лв., от които 39 928 лева са дофинансирани с „Местни приходи”.
Дейност 122 “Общинска администрация” - заетата численост на персонала е 269 от планираните 270,5 щатни бройки. Разходите за дейността към края на отчетния период са 4 226 568 лв.,
от които 2 270 961 лева „Делегирани от държавата дейности”, 1 345 647 лева - „Местни дейности”, и 609 960 лв. „Дофинансиране на делегирани от държавата дейности”. Разходите в тази дейност за бюджетната 2014 г. представляват
6,19 % от всички разходи.
По икономически елементи се разпределят,
както следва: за заплати и осигурителни вноски
– 2 880 921 лв.; материали – 253 312 лв.; вода, горива и енергия – 300 425 лв.; разходи за външни
услуги – 569 621 лв.; платени данъци, мита и такси – 28 170 лева и други.
В дейност 123 “Общински съвет” - за периода
са отчетени разходи в размер на 578 457 лв. От
тях за възнаграждения и осигуровки – 524 914
лв.; материали – 7 723 лв.; разходи за външни услуги – 28 949 лв. и други.
В дейност 139 “Други изпълнителни и законодателни органи” се отчита дейността на комисията по Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищноспестовни влогове.
Извършените и разплатени разходи през 2014 г.
са 5 226 лв.
Функция ІІ “Отбрана и сигурност”
Отчетени са разходи в размер на 737 307 лв.
при относителен дял към всички разходи 1,08 %.
В дейност 239 “Други дейности по вътрешната
сигурност” планираните 687 654 лева са разходвани в размер на 621 348 лв., или 90,36 % изпълнение на годишната задача.
Дейност 282 “Отбранително-мобилизационна
подготовка, поддържане на запаси и мощности”
– отчетени са разходи за 147 096 лв.
Дейност 284 “Ликвидиране на последици от
стихийни бедствия и производствени аварии” –
отчетени са разходи в размер на 654 137 лв. за
възстановяването на мостовете над река Вит по
пътя Плевен – Ясен.
Функция ІІІ “Образование”
Функцията представлява почти половината от
Бюджета на Общината, като относителният й
дял е 44,36 % от отчетените общо разходи. Стойностното изражение на извършените и разплатени разходи в раздела е 30 294 315 лв. Съпоставяйки ги с разходите през 2013 г., отчитаме ръст
от 5,04 %, или 1 452 771 лв.
В дейностите на образованието са заети 2014
щатни бройки при план 2019.
В системата на Община Плевен функционират
73 учебни заведения, от които 35 детски градини, 34 училища, 4 обслужващи извънучилищни
дейности и едно общежитие.
Дейност 311 “Целодневни детски градини” –
отчетени са разходи в размер на 11 242 495 лв.
От тях за: заплати и осигуровки – 6 782 967 лв.,
и издръжка на дейността – 3 176 269 лв. По-значителни разходи от вещевата издръжка са: храна
– 1 274 333 лв.; материали – 285 972 лв.; вода, горива и енергия – 939 830 лв.; разходи за външни
услуги – 304 866 лв.; текущ ремонт – 180 233 лв.,
и други. През 2014 г. са извършени капиталови
разходи за 1 283 259 лв.
Общата численост на персонала в ЦДГ е 677
щатни бройки при план 679,5 бр.
В системата на Община Плевен функционират
33 детски градини, които са посещавани от 4 354
деца.

ОБЩИНА
Дейност 312 “Специални детски градини” – отчетените разходи към 31.12.2014 г. са в размер на
91 333 лв.
Числеността на персонала е 5 щатни бройки, а
децата, посещаващи детското заведение, са 19.
Дейност 318 “Подготвителна група в училище” – разходите за периода са 252 256 лв. От тях
за заплати и осигуровки – 223 596 лв., и вещева
издръжка – 28 660 лв.
Децата в подготвителна полудневна група в
училище са 337, а заетият персонал е 23,5 щатни бройки.
Дейност 321 “Специални училища”. В тази
дейност от Единната бюджетна класификация се
отчитат разходите на “Болнично училище”, които са 34 607 лева при планирани за г.та – 35 022
лв.
Броят на учениците е 20, а числеността на персонала – 2,5 щатни бройки.
Дейност 322 “Общообразователни училища” –
изпълнението на годишния план от 18 939 226
лева е 96,39 %, или 18 256 326 лв. Разходите за
възнаграждения и осигурителни плащания за
персонала са 13 791 105 лв., 3 893 579 лв. - издръжка, 232 280 лв. - стипендии, и 339 362 лв. капиталови разходи.
По-значителни разходи от издръжката са: храна – 450 854 лв.; учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеки – 702 503 лв.;
материали – 487 492 лв.; вода, горива и енергия –
721 479 лв.; разходи за външни услуги – 639 137
лв.; текущ ремонт – 666 995 лв. и други.
Заетите щатни бройки в тази дейност са 1 157,
разпределени в 32 учебни заведения. Броят на
учениците, посещаващи общообразователни
училища, е 10 721.
Дейност 326 “Професионални училища”
В тази дейност се планират и отчитат разходите на ДФСГ “Интелект”. Годишният план 1 152
632 лв. е изпълнен в размер на 894 291 лв. Разходите за заплати и осигурителни вноски за 2014 г.
са 706 176 лв., издръжката е 136 487 лв., а за стипендии – 39 142 лв. Капиталовите разходи са 12
486 лв.
В училището се обучават 562 ученика, а персоналът му е 55 щатни бройки.
Дейност 332 “Общежития” – за 2014 г. в дейността са извършени и отчетени разходи за 424
497 лв. Средствата за заплати и осигурителни
вноски са 266 957 лв., а вещевата издръжка възлиза на 112 724 лв. По-големи видове разходи от
издръжката са: вода, горива и енергия – 55 995
лв., материали – 21 810 лв. и други. През отчетния период капиталовите разходи са на стойност
44 816 лв.
Посещаемостта на заведението е 283 ученика,
а числеността на персонала – 27 щатни бройки.
В дейност 336 “Столове” са изразходени 8 475
лв. при план 11 000 лв.
В дейност 337 “Извънучилищни дейности”
се отчитат разходите за дейността на МУЦПО,
ЦРД, ЦУНТ, УСШ. Разплатените разходи за периода са 592 340 лв., от които 507 492 лв. трудови разходи и 84 848 лв. издръжка.
Числеността на персонала в извънучилищните
дейности е 54 щатни бройки.
Дейност 389 “Други дейности по образованието” - при разчетени за 2014 г. 240 438 лв. са отчетени разходи за 177 618 лв.
В тази дейност се отчитат възнагражденията и
осигурителните плащания на шофьорите на училищните автобуси, технически и друг персонал,
а числеността е 11 щатни бройки.
Функция ІV “Здравеопазване”
Дейност 431 “Детски ясли” – Годишният план
в размер на 3 298 775 лв. е изпълнен 89,68 %, или
2 958 231 лв. От тях за трудови разходи (възнаграждения и осигурителни плащания) – 2 157
734 лв., и издръжка – 792 207 лв. Придобитите
ДМА са на стойност 8 290 лв.
Общият брой на детските ясли е 7, в които са
настанени 632 деца, а заетият персонал е 272
щатни бройки.
В тази дейност се планират и отчитат разходите на Детската кухня, от чиито услуги се ползват 1 300 деца.
Дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища” – отчетените към 31.12.2014 г.
разходи са 716 578 лв. при уточнен годишен план
759 039 лв. Средствата за заплати и осигурителни вноски възлизат на 689 765 лв., а разходите за
издръжка са 26 813 лв.
Здравните кабинети са 58, където работят 70
щатни бройки.
Дейност 469 “Други дейности по здравеопазването” – тук са отчетени 104 304 лв. По-голямата част от тях са помощи по решение на Общинския съвет – Плевен, за семейства с репродуктивни проблеми – 28 500 лв.

те за възнаграждения и осигурителни плащания
са 269 608 лв., а издръжката е 270 044 лв. Отчетени са капиталови разходи в размер на 6 800 лв.
По-големи разходи от издръжката са за храна –
169 748 лв., вода, горива и енергия – 57 874 лв.
и други.
Числеността на персонала е 48 щатни бройки,
обслужващи 441 стари хора, в т.ч.: Коиловци –
35 места, Славяново – 40 места, Мечка – 20, Бохот – 25 места, Пелишат – 21 места, и Плевен –
300 места.
Дейност 525 “Клубове на пенсионера и лица
с увреждания” – на територията на общината
функционират 33 клуба с 22.5 щатни бройки. За
тях са извършени и отчетени разходи в размер на
184 127 лв. при годишен план 202 082 лв.
Дейност 526 “Център за обществена подкрепа”. Социалното заведение е с капацитет 140
места и заета численост на персонала 15 щатни
бройки.
За отчетния период разходите възлизат на 207
486 лв., от които 130 163 лв. трудови разходи. Вещевата издръжка е 34 649 лв., от които по-големи са разходите за външни услуги – 15 889 лв.,
вода, горива и енергия – 6 196 лв., материали –
5 012 лв. и др.
Дейност 529 “Кризисен център”. В дейността
са отчетени 67 595 лв. за субсидии за нефинансови предприятия.
Дейност 530 “Център за настаняване от семеен
тип” – отчетените разходи са 79 357 лв. при разчет за г.та – 117 521 лв. За възнаграждения и осигурителни вноски са усвоени 66 164 лв., а вещевата издръжка е 39 731 лв.
Капацитетът на заведението е 12 места, а числеността на персонала - 8 щатни бройки.
Дейност 532 “Програми за временна заетост”
– отчетени 149 922 лв. разходи при планирани за
2014 г. 151 242 лв.
Дейност 540 “Домове за стари хора”. За осъществяване дейността на Дома за стари хора в с.
Бохот са изразходени 317 728 лв., от които за издръжка - 129 488 лв., и 188 240 лв. - трудови разходи.
Капацитетът на дома е 55, от тях са заети 48
места.
Числеността на персонала е 25 щатни бройки,
от които 24 са заети.
Дейност 546 “Домове за деца”. Тук се отчитат
разходите за дейността на “Дом за отглеждане и
възпитание на деца, лишени от родителски грижи от 3 до 7 години”. През отчетния период са
изразходени 349 907 лв. Разходите за възнаграждения на персонала и осигурителни вноски са
238 365 лв., а отчетените средства за издръжка –
106 516 лв. С по-голям относителен дял са разходените средства за храна – 34 093 лв., вода, горива и енергия – 42 141 лв. и други.
В дома са настанени 50 деца. Персоналът на заведението е 30 щатни бройки.
Дейност 550 “Центрове за социална рехабилитация и интеграция”. На територията на Община Плевен функционират 3 центъра с общ капацитет 70 места и численост за дейността 18 щатни бройки.
При разчетени средства за г.та в размер на 257
426 лв. са отчетени 158 261 лв.
Дейност 551 “Дневни центрове за лица с увреждания”. Разходите за дейността, осъществявана от 2 дневни центъра, са 192 975 лв., от които
137 990 лева трудови разходи и 54 985 лв. за вещева издръжка.
Числеността на персонала е15,5 щатни бройки,
заети на 100 %.
Дейност 554 “Защитени жилища” – Планираните 73 869 лева са усвоени на 97,55 %, или 72
062 лв.
Заведението е с капацитет 10 места и персонал
7 щатни бройки.
Дейност 588 “Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина” – Отчитат се средства по проект „Социално включване”, получени от Международната банка за възстановяване и развитие.
Дейност 589 “Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”
– изпълнение в размер на 1 153 544 лв., представляващи в по-голямата си част помощи за домакинства.
Функция VІ “Жилищно строителство, БКС
и опазване на околната среда”
Това е функция, чиито разходи се планират и
отчитат в частта „Местни дейности” и е втора по
обем от Бюджета на Община Плевен с 15,13 %
относителен дял.
Уточненият план за 2014 г. е 10 466 845 лв. с изпълнение от 10 335 285 лв., като в това число не
са включени капиталовите разходи.
По дейности от Единната бюджетна класификация същите се разпределят по следния начин:
Функция V “Социално осигуряване, подпо- Дейност 601 “Управление, контрол и регулирамагане и грижи”
не на дейностите по жилищно строителство и теДейност 524 “Домашен социален патронаж” – риториално развитие” – 88 321 лв., или 94,59 %
разходите за дейността са 546 452 лв. Разходи- изпълнение.

Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация”
– При план 175 823 лв. изпълнението е 154 066
лв., или 87,63.
Дейност 604 “Осветление на улици и площади”
– 1 059 033 лв. при годишен разчет 1 086 809 лв.
Естествено, най-голям е разходът за вода, горива
и енергия – 791 356 лв.
Дейност 606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” – изпълнение от 2 403 972
лв., от които 1 331 474 лв. - текущ ремонт, 925
718 лв. – основен ремонт.
Дейност 619 “Др. дейности по ЖС, БКС и регионално развитие” – изпълнение от 63 847 лв.
Дейност 622 “Озеленяване” – 829 114 лв. изпълнение на годишния план от 852 591 лв.
Дейност 623 “Чистота” – 5 735 173 лв. при планирани за г.та 5 775 340 лв.
Дейност 627 “Управление на дейностите по отпадъците” – изпълнение 68 258 лв. при планирани 68 600 лв.
Дейност 629 “Др. дейности по опазване на
околната среда” – 1 158 685 лв., 98,8 % изпълнение на годишната задача.
Функция VІІ “Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Група “Физическа култура и спорт” - разходите
са в размер на 1 285 499 лв.
В Приложение № 12 са описани по-значимите
спортни мероприятия, класирания и участници,
организирани от или проведени със съдействието на Община Плевен.
Група “Култура” – отчетени са разходи в размер
на 4 215 890 лв.
По дейности разходите се разпределят, както
следва:
Дейност 737 “Оркестри и ансамбли”, където
се отчита дейността на Северняшкия ансамбъл
„Иван Вълев”, Общинския хор „Гена Димитрова” и Общинския духов оркестър са изразходени 571 778 лв. при планирани 649 226 лв., или
88,07 %.
Дейност 738 “Читалища” – субсидиите за организации с нестопанска цел, каквито са читалищата, са изпълнени 100 % - 670 700 лв. В тази
дейност са отчетени и 4 000 лева разходи за вода, горива и енергия, с които са поети част от режийните разноски на концертната зала в читалище „Съгласие”, и 1400 лв. дофинансиране.
Броят на читалищата е 34, а субсидираната численост, работеща в тях – 102 бройки.
Дейност 739 “Музеи и художествени галерии
с регионален характер”. Тази дейност включва
разходите за издръжката на Регионалния исторически музей и ХГ “Илия Бешков”. При планирани 623 657 лв. са отчетени 579 332 лв. Трудовите разходи са в размер на 410 321 лв., а издръжката – 169 011 лв.
Числеността на персонала на двете заведения е
51,5 заети щатни бройки от общо 52.
Дейност 740 “Музеи и художествени галерии с
местен характер” – отчетени 756 981 лв. от 914
665 лв. планирани за 2014 г.. За заплати и осигурителни вноски са разплатени 417 249 лв., вещева издръжка – 339 732 лв.
Числеността на персонала е 54 щатни бройки.
Дейност 741 “Радиотранслационни възли” –
192 386 лв. отчетени разходи, в т.ч. 131 754 лева за възнаграждения и осигурителни вноски на
персонала.
Дейност 745 “Обредни домове и зали” – 186
305 лв. Разходите за заплати и осигурителни
вноски са 56 239 лв., вещевата издръжка – 17 809
лв., обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет – 2 000 лв.
Дейност 746 “Зоопаркове” – планираните 195
670 лева са изпълнени в размер на 117 646 лв.,
60,12 %. Издръжката възлиза на 58 746 лв.
Числеността на персонала е 11 от планирани 13
щатни бройки.
Дейност 751 “Библиотеки с национален и регионален характер”, където се планират и отчитат
средствата за дейността на Регионалната библиотека “Христо Смирненски”, е с отчетени 419
615 лв., 96,88 % изпълнение на разчетените 433
148 лв.
Субсидирана численост на библиотеката е 40
бройки.
Дейност 759 “Други дейности по културата”.
В тази дейност се отразяват разходите на обединеното счетоводство “Културни институти”, Годишния културен календар и други.
Отчетени са 721 147 лв., от които 529 184 лева
трудови разходи и 191 163 лева издръжка.
В Приложение № 13 към настоящия материал
е предоставена подробна информация относно
финансовия отчет на мероприятията от Културния календар на Община Плевен за 2014 г..
Функция VІІІ “Икономически дейности и
услуги”
Група “Транспорт и съобщения”
Дейност 831 “Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата” – в
тази дейност се отчитат разходите на ОП “Градска мобилност”, за което е представена самосто-
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ятелна справка /Приложение 10Б/ към настоящия материал.
При планирани за периода 1 0679 785 лв. са отчетени – 727 886 лв.
Дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища”. В тази
дейност се отразяват разходите за основен ремонт на четвъртокласните пътища, както и изграждане на предпазни съоръжения. Предвидената в Закона за Държавния бюджет на Република България за 2014 г. целева субсидия за капиталови разходи се предоставя след направено официално искане до Министерството на финансите
Планираните разходи са в размер на 528 708
лв., а разходените средства са в размер на 489
087 лв.
Дейност 849 “Други дейности по транспорта”
– 100 % изпълнение на планираните 389 437 лв.
Това са субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози.
Група “Туризъм”
Дейност 865 “Други дейности по туризма” –
отчетени са 9 001 лв.
Група “Други дейности по икономиката”
Дейност 878 “Приюти за безстопанствени животни” – Уточненият план за г.та от 112 095 лева
е изпълнен в размер на 102 706 лв., от които 45
495 лв. - трудови разходи, 57 211 лв. - издръжка.
Числеността на персонала е 5 щатни бройки.
Дейност 898 “Други дейности по икономиката”
– при годишен разчет 3 492 206 лева усвоените
средства са 3 300 028 лв., или 94,50 %.
В тази дейност се отчитат разходите на звено
“Общински инспекторат”, “Обслужващи дейности” към общинската администрация, двете
общински предприятия “Акварел” и “Жилфонд”
и др.
Разходите за възнаграждения и осигурителни
вноски възлизат на 1 471 559 лв., вещевата издръжка – 1 146 540 лв., платени данъци и такси –
654 089 лв. и др.
В Приложения №№ 10 и 10А са представени
самостоятелните отчети на ОП “Жилфонд” и
ОП “Акварел”.
Общата численост на персонала в дейността е
136 щатни бройки, от които към 31.12.2014 г. са
заети 129,5 щатни бройки.
Функция ІХ “Други разходи”
Дейност 910 “Разходи за лихви” – Разплатените за отчетния период лихви по заеми от банки са
в размер на 349 298 лв.
Дейност 997 “Други разходи, некласифицирани по другите функции” – в тази дейност от
Единната бюджетна класификация се отчитат
таксите, ангажимент по заеми и други, а усвоените средства към 31.12.2014 г. са в размер 24
626 лв.
В Приложение № 9 е представена информация
за изпълнението на самостоятелните бюджети на
кметствата, които са второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ
Капиталовите разходи, извършени с бюджетни
средства за периода, са 5 394 501 лева при годишен разчет от 7 147 598 лв. По разходни параграфи изпълнението е, както следва:
1. Основен ремонт – 2 476 794 лв., от които:
- Целева субсидия за капиталови разходи – 952
427 лв.;
- Собствени бюджетни средства и други източници (преходен остатък от ЦС и трансфери от
Министерството на финансите и други институции) – 1 524 367 лв.
2. Придобиване на ДМА – 2 739 077 лв., в т.ч.:
- Целева субсидия за капиталови разходи – 1
084 766 лв.;
- Собствени бюджетни средства и други източници (преходен остатък от ЦС и трансфери
от Министерството на финансите и др. институции) – 1 654 311 лв.
3. Придобиване на нематериални дълготрайни
активи – 170 486 лв.
4. Придобиване на земя – 8 144 лв.
Поименен списък на обектите е предоставен в
Приложение № 5.
Просрочени задължения
Просрочените задължения по Собствения
бюджет на Община Плевен към 31.12.2014 г.
са 370 032 лв. За сравнение ще посоча, че към
31.12.2013 г. размерът на просрочените задължения на Общината е бил 523 353 лв.
Съгласно т. 14 от Решение № 1371/11.02.2015
г. на Общински съвет – Плевен, за приемане на
Бюджета на Община Плевен за 2015 г. за определения размер на просрочените задължения е
приет план–график за обслужването им, който
е първото тримесечие на 2015 г.. Спазвайки този одобрен график, към датата на изготвяне на
настоящата информация просрочените задължения към 31.12.2014 г. са разплатени.
Състояние на Общинския дълг към 31.12.2014 г.
През 2014 г. Община Плевен обслужва дългосрочни и краткосрочни кредити от банки и фонд

ОБЩИНА
“ФЛАГ”, предназначени за финансиране на извършени разходи от Общинския бюджет и допустими разходи за изпълнението на одобрени
проекти по оперативни програми:
• Дългът към 31.12.2014 г. по договор, сключен на 07.02.2011 г. между Райфайзенбанк
(България) ЕАД и Община Плевен, е в размер
на е 5 058 998.51 лв.
• „Комплексен проект за развитие на устойчив туризъм в регион Плевен” – Договор №
474/23.09.2013 г. за 1 978 724,66 лв. С платежно нареждане от 13.12.2014 г. е извършено
частично погасяване на дълга в размер на 738
824,09 лв. Наличният дълг към 31.12.2014 г. е 1
239 900.57 лв. Към момента на изготвяне на информацията сумата от 1 239 900,57 лв. е верифицирана от Управляващия орган и е възстановена на фонд „ФЛАГ”.
• „Разширяване на мрежата от резидентни социални услуги в общността за деца в риск (изграждане на 6 центъра за настаняване, от семеен тип, за извеждане на деца от специализирани институции)” – Договор № 475/23.09.2013 г.
за 1 234 078.37 лв.;
• „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Плевен” по
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-C009, сключен
на 29.11.2012 г. за 4 387 834.67 лв. мостово финансиране, и 1 100 000.00 лв., предназначени за
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финансиране на разходи за собственото участие на Община Плевен;
• Проект „Обновяване и модернизация на физическата среда чрез реконструкция на централната пешеходна зона на град Плевен” - Договор №BG161PO001/1.4-09/2012/033 за 448
327.66 лв., съгласно решение на Общинския
съвет - гр. Плевен, №1081 от 29.05.2014 г.
• Краткосрочен банков кредит, отпуснат съгласно решение № 591 от 30.05.2013 г. на Общинския съвет - Плевен, в размер на 1 200
000,00 лв. за инфраструктурни обекти: изграждане на ул. “Иван Миндиликов” (“София”) от
жп гарата до бул. “Г. Кочев” и “Общински плувен комплекс в УПИ ІХ, кв. 141 по плана на гр.
Плевен”. Кредитът е рефинансиран съгласно
Решение на ОбС № №955/27.02.2014 г. и е подписан договор от 04.09.2014 г. между Община Плевен и „Общинска банка” АД за 1 199
136.64 лв.
Състоянието на Общинския дълг е:
- На 01.01.2014 г. - 11 305 737.00 лв.;
- На 31.12.2014 г. - 8 732 114.09 лв.
Няма просрочени плащания за обслужване на
дълга към финансовите институции.

98,61 %, като незаетите бройки са 48,5. Справ- ните средства от приватизация на лечебните зака - Приложение ./
ведения;
7 Отчет за капиталовите разходи, разплатеІV. СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС
ни от Бюджета с приходи от приватизация,
Съгласно изискванията на чл. 140, ал. 2 от За- 01.01.2014 – 31.12.2014;
кона за публичните финанси в Приложение 14 8 Справка за просрочените вземания и задъле представен отчет за сметките за средствата от жения към 31.12.2014 г. на Община Плевен;
Европейския съюз на Община Плевен за пери- 9 Справка за изпълнението на бюджета на
ода 01.01. – 31.12.2014 г..
кметствата със самостоятелен бюджет към
31.12.2014 г.;
Приложения:
10 Финансова сметка на ОП “Жилфонд” –
1 Справка за изпълнението на приходите по Плевен, към 31.12.2014 г.;
Бюджета на Община Плевен към 31.12.2014 г. 10А Отчет за изпълнението на бюджета на ОП
(общо – Държавни и Местни приходи);
“Акварел” за периода 01.01.2014 – 31.12.2014 г.;
1А Справка за изпълнението на приходна- 10Б Отчет за изпълнението на бюджета на
та част по Бюджета на Община Плевен към ОП “Център за градска мобилност” за периода
31.12.2014 г. (Държавни и Местни приходи);
01.01.2014 – 31.12.2014 г.;
2 Справка за изпълнението на разходната част 10В Отчет за изпълнението на бюджета на
по Бюджета на Община Плевен към 31.12.2014 ОП “Общински медиен център” за периода
г. (по раздели);
01.07.2014 – 31.12.2014 г.;
3 Справка за изпълнението на разходната част 11 Справка за състоянието на Общинския дълг
по Бюджета на Община Плевен към 31.12.2014 към 31.12.2014 г. в оригинална валута BGN;
г. (по видове разходи);
12 Отчет за дейност и разходвани финансови
4 Справка за изпълнението на разчета на чис- средства за спорт през 2014 г.;
леността на персонала в Община Плевен към 13 Отчет за направени разходи от 01.01.2014 г.
31.12.2014 г. (по раздели);
до 31.12.2014 г. по Културния календар на ОбІІІ. ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА
5 Справка за разходите за основен ремонт и щина Плевен.
Числеността на персонала към 31.12.2014 г. - придобиване на дълготрайни активи в Община 14 Отчет за сметките за средствата от Европри план 3 482,5 щатни бройки са заети 3 434. Плевен към 31.12.2014 г.;
пейския съюз на Община Плевен за периода
Изпълнението на този натурален показател е 6 Отчет 01.01.2014 – 31.12.2014 за изразходе- 01.01.2014 – 31.12.2014 г..

А К Ц Е Н Т И от Бюджет 2016 година на Община Плевен
В изпълнение на чл.84, ал.2 от Закона за
публичните финанси /ЗПФ/ и чл.29 от Наредба № 10 на Общински съвет Плевен за
условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности
и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на Бюджета на Община Плевен, Ви
представям проекта на бюджет на Общината за 2016 година.
Проекта на бюджет за 2016 г. на Община
Плевен е разработен в съответствие с: Икономическите тенденции и рамката, одобрена с проекта на Закона за държавния бюджет
на Република България /ЗДБРБ/ за 2016 година; Приетите с решение № 1567/27.08.2015
година на Общински съвет Плевен проектобюджет на Община Плевен за 2016 година и
прогноза за местните приходи и разходи за
2017 и 2018 години, представени в Министерство на финансите; Решение на Министерски съвет № 276/28.04.2015 година и Решение на МС № 859/03.11.2015 година за изменение на Решение № 276 за приемане на
стандарти за делегираните от държавата дейности през 2016 година с натурални и стойностни показатели; Собствените приходи са
определени на базата на постигнатите през
последните години нива и тенденциите за
тяхното изпълнение.
Целите при разработването на Бюджет
2016 година е да се създадат по – благоприятни условия за развитие на местната икономика и повишаване стандарта на
живот на жителите на Общината, както
и постигане на финансова стабилност чрез:
• балансираност на бюджета
• реалистични приходи
• умерени, целесъобразни разходи
• премерен риск
Запазва се обемът на финансираните
дейности, както и на предоставяните на населението публични услуги.
Общ размер на Бюджета на Община
Плевен за 2016 год. е – 70 136 600 лв.
І. Приходи
Приходи за
Държавни дейности 37 197 500 лв.
Местни приходи
32 939 100 лв.
Общо:		
70 136 600 лв.
1. В проектозакона за Държавния Бюджет на Република България за 2016 година
за Община Плевен са предвидени средства в
размер на 41 853 500 лева. От тях:
• Обща субсидия за делегираните от държавата дейности – 37 197 500 лева;
• Трансфери за местни дейности – 3 419
100 лева /обща изравнителна субсидия – 3
237 300 лева и 181 800 лева за зимно под-

държане и снегопочистване на общинските
„Временни безлихвени заеми между лв. в т.ч. по функции разпределението е:
пътища/;
бюджетни и извънбюджетни сметки”. Тук
• Общинска администрация – 2 358
• Целева субсидия за капиталови разходи се отразяват предоставените по сметките на 100 лева;
– 1 236 900 лева.
Европроектите средства, които след вери• Отбрана и сигурност – 256 000 лева;
фицирането им се възстановяват по бюдже• Образование – 27 104 300 лева;
2. Проекта за местни приходи по бюдже- та на Община Плевен. Резултативната вели• Здравеопазване – 3 180 700 лева;
та на Община Плевен за 2016 година,
чина за 2016 година между предоставените
• Социални грижи – 2 475 800 лева;
/без предвидените за местни дейности и възстановени заеми е /-/ 2 000 000 лева.
• Култура – 1 822 600 лева.
средства в проекта на ЗДБРБ/ е в размер на
В ЗДБРБ за 2016 година се запазват раз28 283 100 лв. в т.ч:
ІІ. Разходи – общо 70 136 600 лв.
пределенията по тримесечия на видовете
Имуществени и други данъци – 13 700
субсидии от Централния бюджет.
000 лева.
1. Разходите, предвидени за делегирани2. Разходи за Местни дейности - 32 939
Най-голям относителен дял от данъчни- те от държавата дейности за 2016 год. съгл. 100 лв.
те приходи има „данък върху недвижимите проекта на ЗДБРБ са в размер на: 37 197 500
имоти” – 7 700 000 лева.
Разпределение на разходите по функции е следната:
Данък върху превозните средства – 2 890
000 лева. Планираните средства са завишеМестна дейност
Дофинансиране
Общо
ни спрямо тези за 2015 година, поради въвеОбщинска
деното задължение за ежедневен трансфер
2 300 000
606 000
2 906 000
на данни от КАТ към общинските звена за администрация
местни данъци и такси. По този начин се из- Отбарна и сигурност
550 000
0
550000
бягва евентуално неплащане на задължения
Образование
3 340 000
410 000
3 750 000
за недекларирани автомобили.
Данък при придобиване на имущества Здравеопазване
1 107 000
33 000
1 140 000
по дарение и възмезден начин – 2 850 000 Социално осигуряване,
942 000
0
942 000
лева разчетени за 2016 година. Размерът на подпомагане и грижи
постъпленията е запазен на нивото на 2015 Жилищно строителство,
10 500 000
0
10 500 000
година, тъй като този вид данък се влияе от БКС и ООС
икономическата ситуация и реализираните Култура
3 210 000
16 000
3 226 000
през годината сделки с недвижими имоти.
Други
д-сти
Останалите местни данъци са с незначи4 030 000
0
4 030 000
телна тежест към общия обем на бюджета на по Икономиката
Лихви
224 816
0
224 816
Общината.
Резервен фонд
1 234 284
0
1 234 284
Общински такси – 8 218 500 лв.
Общинските такси са разчетени и съо- ОБЩО:
27 438 100
1 065 000
28 503 100
бразени с изпълнението им към 31.10.2015
Капиталови
разходи
4
436
000
0
4 436 000
година, като по-голяма част от тях запазват
нивото си от предходната година.
ВСИЧКО РАЗХОДИ:
31 874 100
1 065 000
32 939 100
Приходи и доходи от собственост – 3 898
000 лева. В тази рубрика се планират прихоПланирането на разходите за местните дейности е в рамките на прогнозата за собстдите от продажба на стоки и услуги – 1 100 вените приходи, общата изравнителна субсидия, целева субсидия за капиталови разходи,
000 лева; приходи от наеми на имущество – преходния остатък в местните дейности и други средства и финансирания които се отчи1 700 000 лева; приходи от наеми на земя – 1 тат по приходната част на бюджета.
000 000 лева; приходи от дивидент – 68 000
При разработване на разходната част на бюджета на Община Плевен за 2016 година
лева и други.
Планираните приходи от продажбата на са взети предвид основни показатели за планиране на разходите като: максимален разнефинансови активи за бюджетната 2016 го- мер на новите задължения които могат да бъдат поети през годината, максималния раздина са в размер на 2 530 000 лева, които са с мер на ангажиментите за разходи които могат да бъдат натрупани през годината, размера
2 210 000 лева, по-малко от разчетените в бю- на просрочени задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджеджет 2015 година. Това се дължи на първо- та през 2016 год., размера на просрочените вземания които се очаква да бъдат събрани.
Проектът на Бюджет на Община Плевен за 2016 год. е разработен в съответствие с
начално разчетените приходи през тази година от продажбата на почивната база в с. Кра- фискалните правила, свързани с ограничения в размера на общинския дълг и размер на
плащанията по общинския дълг.
нево.
В раздел „Трансфери между бюджетни/
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ
извънбюджетни сметки” се планират средствата за съфинансиране на дейностите на
За финансиране на инвестиционната програма през 2016 година се разчита на собстДКТ „Иван Радоев” и „Плевенска филхармония”, както и собствения принос в реали- вени приходи, целева субсидия от Държавния бюджет и на добро усвояване на средствазирането на проекти по Оперативните про- та по оперативните програми на Европейския съюз /ЕС/.
В окончателния бюджет на Община Плевен за 2016 год. ще бъдат подробно предстаграми на Европейски съюз. Общият размер
вени обектите от инвестиционната програма в поименни списъци.
на тези трансфери е /-/ 6 460 000 лева.
ОБЩИНА ПЛЕВЕН

ОБЩÅÑÒÂО
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”Young itizens of Europe - our
future. The path of knowing,
growing and understanding ”

Четвúðта ñðеща „Ìладите гðаждани на Евðоïа –
Наøето Бúдеще” çа ïðедñтавителите на Ñïоðтно
ó÷илище „Ãеоðги Бенêовñêи” – Плевен

Година след включването на
Спортно училище „Георги Бенковски” - Плевен в европейската програма „Еразъм+” от 4 до 10 октомври т. г. трима учители и петима ученици участваха в четвъртата работна среща между училищата партньори, която се проведе в
хърватския град Винковци. Тя премина под мотото „Заздравяване на
връзките чрез общи дейности за
учители, ученици от всички партниращи държави”. Домакин на
срещата беше Основно училище

„Бартола Кашица”, разположено в
източната част на Хърватска. С голям интерес беше проследена презентацията на плевенския отбор за
благотворителната дейност, която
всяка от страните трябваше да осъществи преди срещата. Учениците
от СУ „Георги Бенковски” – Плевен разказаха за събраните топли
дрехи и пари за лекарства за старите хора в дома в село Бохот и за
участието си близо месец в получилата голяма популярност кампания „Капачки в действие”.

„Първият ден на визитата ни
бе запълнен с участието ни в уроци по английски език, хърватски
език и биология. Запознахме се с
учебната база на домакините и показахме умения за работа в интерактивна среда, добро ниво на
английски език и умения в усвояването на хърватски език”, каза
Пепа Борисова – координатор на
проекта.
Вторият ден премина под знака
на благотворителността. В центъра на града беше организиран бла-

готворителен базар, на който всяко училище партньор предостави за продажба стоки, изработени от деца – участници в проекта.
Събраните средства бяха дарени
на Червения кръст. През този ден
се проведе курс за даване на първа помощ. Ученици и учители посетиха малка фабрика за платове и
ушиване на връхни дрехи по стара
хърватска технология.
Третият ден беше посветен на
три средни училища, които се помещават в една голяма обща сгра-

да. Това са училищата по готварство, по дървообработване и земеделско училище. Участниците в проекта разгледаха историческия музей във Винковци, където
научиха, че селището е на над 8
000 години. Плевенските ученици и учители участваха в среща в
местната Община и посетиха Държавна коневъдна ферма в близкия
град Джаково. Последният ден от
посещението премина в символа
на независимостта на Хърватска град Вуковар.

„Евðоïеéñêите öенноñти” – теìа на V-та ðаботна ñðеща ñ ó÷аñтието на Ñïоðтно ó÷илище Плевен
От 8 до 14 ноември т. г. в Румъния се
проведе петата работна среща по проект:
„Младите граждани на Европа – нашето
бъдеще. Пътят на разбирателството, израстването, знанието”, който е по програма „ЕРАЗЪМ+”. Срещата премина
под мотото: ”Европейските ценности”. В
град Крайова посетихме училище „Марин Сорезку”, в което учат ученици с
подчертан интерес към музиката и изобразителното изкуство. След топлото посрещане посетихме уроци по румънски

език, музика, художествена керамика, моден дизайн. Участниците в проекта рисуваха керамични плочки, проектираха модни дрехи.
Г-жа Каролина Грънчарова, учител по
английски език в Спортно училище „Георги Бенковски”, изнесе урок за европейските ценности. В административната сграда на кметството разгледахме залата за обществени изяви. Посетихме и университета в града, в който учат около 11000 студенти. В екокомплекс участниците от проек-

„Ñïðинт“ ñтана на 20 години
20-годишен юбилей празнува
доставчикът на цифрова телевизия и
интернет „Спринт“. След две десетилетия създадената в Плевен компания “Спринт” е една от най-авторитетните в страната в бранша. На
27 ноември 1995 година е първият работен ден на „Спринт“. Тогава в дружеството има шестима служители, от които четирима техници,
а предлаганите телевизионни програми са 12. За много кратък период телевизионните програми по кабелната мрежа стават 26, за да стигнат днес до внушителните 222. Екипът се разраства и вече наброява 300
служители. Сравнително скоро след
започване на работа мрежата за доставка на кабелна телевизия покрива изцяло град Плевен. Още в онези години запазен знак за “Плевен
Спринт” са качественото обслужване и иновации. Не случайно кабелната телевизия впечатлява и с найголямата за времето си антена за
приемане на сателитни програми с
диаметър 4,5 метра. От 1996 година
телевизията създава своя собствена телевизионна програма, първоначално с 4-часова продукция дневно.
От 1999 година централата се премества в собствена сграда. От 2003
г започва доставката и на интернет.
През 2008 година “Спринт” дава началото на цифровата телевизия в
Плевен и региона. Междувременно

компанията се разраства и изгражда
мрежи в други населени места. Днес
“Спринт” е познат и търсен доставчик в цяла Плевенска област, в Ловеч, Троян, Кубрат, Исперих, Павликени, Бяла, Шумен. “Спринт” е една
от малкото компании в бранша, която от първия си работен ден досега
не е променила името си. През годините инвестициите са не само в разширяване на мрежата. Една от найважните стъпки към успеха е непрекъснатото развиване на технологиите и техниката в тон с най-модерните нововъведения в бранша във всеки един момент. Така днес “Спринт”
има оптична свързаност между всички мрежи, което й позволява да предлага на абонатите си високоскоростен интернет - 200 мегабита и голям
брой телевизионни програми. Благодарение на изградената оптика, компанията предоставя на големите потребители гига-битова свързаност.
“Спринт” е първата компания, която
изгради и въведе ПОН-мрежа, която
дава независимост от ел.-захранване и атмосферни влияния. Единствено „Спринт“ в Плевен има разгърната градска Wi-Fi мрежа, безплатна за
абонатите, като покритието й постоянно се разгръща. От тази година е
разширена и услугата “Спринт Мобайл”, с която всички клиенти могат
да гледат телевезия на таблет или телефон. Изминалите почти неусетно

20 години доказаха, че “Спринт” е
социално отговорна компания. Дружеството бе първото, което въведе
отстъпки в месечната такса за пен-

Издава ОП ”Общински медиен център”
Директор: Надежда Иванова
Гл. редактор: Иван Кръстев
Екип: екип на ОП „Общински медиен център“
Редакционен тел. 064/800-402, 800-290
Реклама: 064/800-403, 087 99 11 303
Адрес на редакцията: Плевен 5800, ул.”Васил Левски” 144
radio.pleven.bg, e-mail: radio_pleven2014@abv.bg

та правиха керамични съдове с грънчарски колелета, стреляха с лъкове и се спускаха по въжета. В два парка, които се намират в центъра на града, се насладихме на
прекрасни есенни гледки. Посетихме художествената галерия, историческия музей и
църкви, които са архитектурна ценност.
Последната вечер учениците от всички
държави заедно пяха, танцуваха и се веселиха. След трогателното сбогуване с приемните семейства отпътувахме за България.

сионери, а пакетите, които се предлагат на потребителите, са разработени така, че да отговарят на различните потребности и желания на клиентите. “Спринт” осигурява преференциални цени за интернет-достъп
на всички училища. През годините „Спринт“ подпомогна престижни
състезания по информатика и инициира възстановяване на лекоатлетиче-

ската щафета за училищни отбори
„Освобождение“ в Плевен. През тези две десетилетия “Спринт” се доказа като един от най-стабилните
работодатели в Плевен. Четирима
от шестимата служители, започнали работа на 27 ноември 1995 година, и до днес не са сменили работното си място. Само в Плевен служителите на “Спринт” са над 80. Повече от една четвърт от тях имат над
15 години стаж в компанията. Показателен е профилът на служителите
в системата на “Спринт”. Средната
им възраст е 32 години, две трети от
тях са с висше образование. Всичко това няма как да не се оцени от
клиентите. Над 2 хиляди са абонатите, присъединили се към мрежата
на “Спринт” още при самия й старт
през 1995 година, които и до днес са
клиенти на компанията. В юбилейния за фирмата месец всички те получиха бонус. А през октомври изненади имаше не само за тях, а и
за всички абонати. Всеки потребител си тръгна от офиса на “Спринт”
с подарък, свързан с услугите на
доставчика на цифрова телевизия
и интернет. „В навечерието на своя
20-ти рожден ден, ние, екипът на
“Спринт”, благодарим на клиентите си за доверието, което задължава и окриля. Заради това доверие ще
продължим да преодоляваме бъдещите предизвикателства, да се развиваме и да внедряваме най-новите
технологии. Нашите стъпки са успешни, защото вървим заедно с вас
в една посока!“, каза изпълнителният директор на компанията Николай
Бачовски.

Бр. 10 (22),
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НÓИ „П. ПИПКОВ” 55 ÃОДИНИ ДОКОÑВА БЪДЕЩЕТО
и разнася славата на Плевен по света

С поредица прояви отбеляза 55-годишнината си Националното училище по изкуствата „Панайот Пипков” в Плевен. Първи се включиха учениците от профил „Изящни изкуства”, които направиха изложба и уъркшоп „Присъствие”.
В него те представиха инста-

лация от човешки фигури по
проект „Човеците”. Идеята на
преподавателите Илиян Ангелов и Станимира Вълчева беше подкрепена от Министерството на културата и Центъра
за неформално образование и
културна дейност АЛОС. Плевенската общественост беше

ЖЕЧКА ДИМИТРОВА
„Високият професионализъм и творческите амбиции на
преподавателите в училището са важен фактор за подготовката на квалифицирани кадри. Неизброими са имената на тези, които осъществяват своята кариера в български и европейски оркестри или като концертиращи музиканти. Сред тях са
проф. Пламен Джуров, диригент и композитор, Пламена Мангова, пианистката със сериозна световна кариера, цигуларката Деница Казакова, перкусионистката Василена Серафимова, преподавател в Париж. От плевенската музикална школа е
и „ядрото“ на популярния „Ку-ку бенд“ – Слави Трифонов, Евгени Димитров – Маестрото, Георги Милчев – Годжи. Известни
са още народната певица Гергана Димитрова от „Мистерията на българските гласове“ и поп и етно певицата Нина Николина.”

ГЕОРГ СПАРТАНСКИ
„Вие генерирате младост, не годините, а духът има значение. 55 години са две пълни петици – стремете се към две пълни
шестици, а пък аз ви обещавам, че за 100-годишнината отново ще бъда ваш гост. Ако има нещо, с което страната ни може
да се гордее в последните години, това са хората на духа и изкуството. Вие сте нашата гордост, нашето упование и нашето
бъдеще. Убеден съм, че ще продължавате, както досега, да разнасяте славата на Плевен по целия свят. Не мисля, че това са
силни думи, тъй като със своята 55-годишнина, повече от половинвековна история, училището го е доказвало многократно.
Бъдете горди, че сте българи и че сте европейци. Българите не
сме второ качество европейци, хора като вас всекидневно го доказват с делата си.”

впечатлена и от изпълнението на преподаватели, възпитаници на училището. След тях
младите таланти от първи до
седми клас представиха приказка- спектакъл, а приятна изненада бе гостуването на Общинския духов оркестър, чийто диригент Пламен Марков е
преподавател в училището. Изпълнението „Бендът и приятели в музикалното” не е случайно, тъй като по-голямата част
от оркестъра и гост-солистите също са бивши ученици на
НУИ „Панайот Пипков”.
Тържественият концерт в
ДКТ „Иван Радоев” събра приятели, бивши и сегашни ученици и учители под мотото „55
години докосваме бъдещето”.
Сред официалните гости бяха кметът на Община Плевен
Георг Спартански, акад. Любен Досев, директор на Департамента за езикова и специализирана подготовка към АМТИИ
– Пловдив, известният музикант и композитор Владимир
Величков, преподавател в Пловдивски университет „Паисий
Хилендарски“ и председателят на Училищното настоятелство Петя Василева. Поздравителни адреси изпратиха председателят на Народното събрание Цецка Цачева, министърът
на културата Вежди Рашидов и
културни институти, с които работи училището. Кметът Георг

Спартански поздрави всички и
изрази увереност, че възпитаниците на музикалното училище ще продължават да разнасят
славата на Плевен в Европа и
по света. За празника той подари на директора Жечка Димитрова иконата на Свети Георги
Победоносец и пожела символът на Плевен да закриля всички.
В рамките на честванията
училището стана домакин на
Първия международен фестивал на китарата. Във феста, организиран от сдружение „Изкуството до мен” и читалище
„Лик”, участваха 146 състезатели от 15 държави. Победителят в категория „професионални изпълнители” получи лютиерска китара на стойност 4 000
евро. Сред гостите на фестивала бяха и музикантите от група
„Дел Падре”.
До края на учебната година
всички изяви ще преминат под
егидата на 55-годишнината на
училището. Учениците се готвят
за Коледните тържества, след
това им предстоят участия в национални и международни конкурси. През пролетта ще бъдат
представени концерти в сродните училище в Пловдив, София,
Русе, Варна, Бургас, Стара Загора и Котел. Плевенското учебно заведение е получило покана
и да гостува с изява в Културен
дом „Витгенщайн” – Виена.

Средното музикално училище
е създадено през 1960 година, а
от следващата вече носи името
на Панайот Пипков. Това е първото специализирано учебно заведение у нас, въвело изучаването на народни инструменти. В
него се преподават още класически инструменти, народно пеене и народни танци. През 2004
година получава статут на национално училище по изкуствата. По-късно са въведени специалностите „Изобразително изкуство”, „Поп и джаз пеене” и
„Актьорско майсторство”. Тук
е и първата у нас зала, построена специално за концертните изяви на учениците. Тя носи името на дългогодишния директор
Божко Шойков. Благодарение
на завоювания авторитет училището е домакин на конкурси
и фестивали от национален мащаб – Клавирен конкурс за руска музика, Конкурс за ученициакомпанятори, Международен
фестивал за маримба и ударни
инструменти. Създадените контакти със сродни културни институти в Европа дават възможност на учениците да гастролират в Полша, Русия, Унгария, Италия, Германия, Франция, Турция и Гърция. Успешни
са и проектите по програмите
„Коменски”, „Модернизиране на
професионалното обучение“ на
МОН и на Фондация „Америка
за България“.
НУИ „П. Пипков” е известно със своите оркестри. Фолклорният ансамбъл впечатлява не само публиката у нас. Концертирал е в Италия, Гърция,
Турция и Испания. Камерният
оркестър „Бревис”, с диригент
Пламен Марков, печели престижни награди от фестивали и
конкурси в страната и чужбина.
Оркестърът издава първия самостоятелен компактдиск в историята на музикалните училища в страната.
Една от емблемите на училището е създаденият през 1994
г. перкусионен ансамбъл „Акцент”, с ръководител Симеон
Серафимов. С изпълненията си
той печели овациите на публиката у нас и в чужбина.
Училището е удостоено с орден „Кирил и Методий” I степен, „Златна лира” от Съюза на
българските музикални и танцови дейци, Сертификат „Златна книга“ за принос към развитието на българската култура от Съвета на Европейската
научна и културна общност и на
много други награди. Носители на „Кристална лира” са преподавателите Симеон Серафимов, Августина Серафимова и
пианистката Пламена Мангова.
Дълъг е списъкът от възпитаници на училището, които градят
кариера в български и европейски оркестри или като концертиращи музиканти и са носители на награди от международни конкурси.

