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Посрещнахме 2016
заедно на площада
Стотици плевенчани предпочетоха да посрещнат Новата
2016 година на площада. Минусовите температури не изплашиха веселите компании, които
се стекоха пред Общината. Централният градски площад събра
на едно място жители и гости
на града ни, които решиха да

изпробват късмета си в новогодишната баница, любезно предоставена от Община Плевен.
За доброто настроение на всички, преди градския часовник
да отброи последните секунди
на 2015-а година, се погрижиха момчетата от една от най-успешните наши групи - „Фънки

миракъл”.
Греяното вино повиши допълнително градуса на настроението на присъстващите
на концерта в Новогодишната
нощ. И беше един от факторите за допълнително стопляне.
Термометрите паднаха много
под нулата, но това не попречи

на доброто настроение. Малко
преди полунощ кметът Георг
Спартански поздрави присъстващите.
„Благодаря Ви, че сте с нас
в тази студена нощ, но ние сме
свикнали. Защото сме плевенчани. Изпращаме старата година с радост, но и с малко тъга. С нетърпение и надежда посрещаме Новата година, защото плевенчани искат и заслужават по-добри дни. Пожелавам
на Вас и на семействата Ви къщите Ви да не напуска топлината, щастието, късмета и успеха.
Нека да бъдем по-добри, по-успешни, по-задружни през Новата 2016 година. Нека се сбъднат всичките Ви желания, защото плевенчани могат и заслужават, и могат да побеждават
заедно. Затова нека си пожелаем здраве, любов, усмивки, топлина, мир и щастие за всички.
Нека е благословен труда Ви.

Благословени да са всички начинания в името на Плевен, за
да имаме и заслуженото самочувствие на достойни българи
и да се гордеем с делата и града си. Вярвам, че през Новата
година Плевен ще е по-добър.
Ще го направим заедно!”, каза
в приветствието си кметът Георг Спартански.
Точно в полунощ площадът
беше озарен от традиционните
фойерверки и всички си пожелаха да е Честита новата 2016
година! Прозвуча Националният химн, а Дунавското хоро поведоха танцьорите от Северняшкия ансамбъл. След това музикантите от Общински
духов оркестър продължиха
да подгряват настроението със
своите изпълнения.
Програмата на площата завърши с концерт на Северняшкия ансамбъл за народни песни
и танци „Иван Вълев”.
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Да вложи целия си опит и знания
за развитието на общината,
обеща председателят на Общински съвет -Плевен

На тържествената сесия на
Общински съвет -Плевен, с 33
гласа „за” от общо 40 гласували, Мартин Митев от групата на
ПП ГЕРБ, беше избран за председател на местния парламент
за мандат 2015- 2019 г.
„Този резултат и избирането ми за председател на Общинския съвет е една огромна отговорност, едно огромно доверие,
което аз съм длъжен да оправдая пред вас и плевенчани”, каза в първото си обръщение като
председател на Общинския съвет Мартин Митев. Той определи поста като огромно задължение и обеща да вложи целия опит и знания в една кауза – развитието на община Плевен. „Задължение, когато се наложи да

бъда обединител на нашия шарен местен парламент и коректив между общинска администрация и Общинския съвет. И
не на последно място това е задължение, когато дойде времето
да освободя този пост, да изляза с чувството на изпълнен дълг
към плевенчани и да ги гледам
честно в очите”, каза още Мартин Митев.
„Нека въпреки идеологическите различия да не изпълваме
започващия мандат с дребнотемия, нека правим политики, да
бъдем сред хората, да разговаряме с тях, да си подадем ръка и
още от утрешния ден да се хванем за работа и да изграждаме
новия Плевен”, призова в първото си изказване новоизбрания

председател на Общинския съвет.
Мартин Митев е роден на 11
април 1971 г. в град Кубрат. От
1980 г. живее в Плевен. Висшето си образование завършва в
Стопанска академия „Димитър
А. Ценов”- Свищов, специалност „Международни икономически отношения”, след което
започва работа във Медицински
университет-Плевен. По-късно завършва втора магистратура
„Здравен мениджмънт” в същата академия. От 2002 г. работи
като заместник-изпълнителен
директор на УМБАЛ-„Д-р Георги Странски”.
С кратко прекъсване, през
което е изпълнителен директор
на болницата по акушерство и

Петя Василева, зам.-председател

Петя Василева e магистър
по английска филология от СУ
„Кл. Охридски”. Работила е като учител по английски език в

ГПЧЕ – Плевен, асистент по
английски език във ВНВВУ „Г.
Бенковски” – Долна Митрополия, Директор на училища по
езици и компютри „Фарос” –
Плевен. От 2006 г. - е собственик и управител на Образователен център „Комлед”.
Трети мандат в Общински
съвет от групата на ПП ГЕРБ.
В рамките на първите два мандата е била член на постоянните комисии по образование; законност и предотвратяване на
конфликт на интереси; култура, вероизповедания и международна дейност; здравеопазване
и социални дейности. По време
на предходния мандат е заместник- председател на ОбС, както и председател на специали-

гинекология „Св. Марина”, от
2009г. Мартин Митев е директор
на РЗОК – Плевен. Той е хонорован преподавател по „Здравноосигурителни системи”, „Маркетинг в здравеопазването” и „Управление на здравеопазването”
на студенти от бакалавърските и магистърските програми
на Медицински университет, и

на студенти от Медицински колеж – Плевен. Владее английски и руски език. Мартин Митев
е общински ръководител на ПП
ГЕРБ. Председател на група общински съветници и на Постоянната комисия по икономика, проекти, финанси и бюджет за мандат 2011-2015 г.
Семеен, с две дъщери.

Скъпи съграждани,
Бъдете здрави през Новата 2016 година! Искам
да ви пожелая много щастие, късмет и успехи! Нека
да се сбъднат всички наши желания и всяко добро дело, с
което се захванем, се увенчае с успех!

Мартин Митев
Председател на Общински съвет- Плевен

Д-р Калин Поповски, зам.-председател
зираната комисия по решаване
жилищните проблеми на гражданите. В настоящия мандат ще
оглавява ПК по култура и специализираните комисии по решаване на жилищните проблеми на
гражданите, по разпределяне на
средства за съфинансиране на
проекти в областта на културата, по разпределяне на средства,
постъпили от дарения, за отпускане на годишни стипендии и
еднократни помощи за участия
в мероприятия от национално и
международно значение.
Петя Василева е съучредител
на Фондация „Св. Иван Рилски”
за подпомагане на жени с рак на
гърдата и управител на Фондация „Родова памет”.
Омъжена с три деца и с внучка.

Д-р Калин Поповски е роден на
06.03.1965 г. Завършил медицина в
МУ – Плевен. Придобил специалност по „Акушерство и гинеколо-

гия” в СБАЛАГ „Майчин Дом“ –
София и специализация по Здравен мениджмънт във ВМА – София. Работил e като участъков лекар в Здравна служба - Садовец,
област Плевен. От 1.01.1995 г. е
лекар-ординатор в Катедра „Акушерство и гинекология” в УМБАЛ – Плевен. Член е на дирекционен съвет на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” – Плевен, като административен отговорник на IIра Клинична база.
През мандат 2003-2007 г. е пре
дседател на Комисията по здравеопазване и социални дейности в
Общински съвет. Същата комисия
е избран да оглавява и през настоящия мандат. Председател е на Областната структура на ВМРО-БНД.
Семеен с едно дете.

Здравко Георгиев, Бойко Тодоров, зам.-председател
зам.-председател

Здравко Георгиев е 38-годишен висшист със специалност
„Международни икономически
отношения”. Избран от листата на политическа партия „БЪЛГАРСКИ
ДЕМОКРАТИЧЕН
ЦЕНТЪР - БДЦ” .
Общински съветник трети
мандат.

Бойко Тодоров е издигнат за
общински съветник в Общински
съвет-Плевен от „БСП лява България”. Роден на 19 юли 1979 г.
в Плевен. Завършил ВТУ „Св.
св. Кирил и Методий” – бакалавър „Педагогика” и магистър
„Финанси”. Има повече от осем
години опит в банковата сфера
с прекъсване за една година, по
време на която е бил директор
на „Дирекция бюро по труда” –
Плевен, а в момента е управител

на банков клон на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД. Ползва английски език. Семеен, с едно дете.
По време на мандата като заместник председател на Общински съвет – Плевен, Бойко Тодоров е поел ангажимент към Националната асоциация за приемна грижа всеки месец да дарява
част от възнаграждението си за
подпомагане дейността на асоциацията.

Комисиите и председателите им в Общински съвет – Плевен, през новия мандат ще са следните:
Постоянна комисия по „Сто
панска политика и транс
порт”
– Д-р Йордан Георгиев

Постоянна комисия по „Об
щинска собственост и инвес
тиционна политика”
– Пенчо Дреновски

Постоянна комисия по „Об Постоянна комисия по „Здра
разователна политика и чита веопазване и социална поли
лищна дейност”
тика”
– Диана Данова
– Д-р Калин Поповски

Постоянна комисия по „Бю
джет и финансова политика”
– Пепо Петков

Постоянна комисия по „Кул
тура, вероизповедания и меж
дународна дейност”
– Петя Василева

Постоянна комисия по „Мла Постоянна комисия по „Ус
дежки дейности, спорт и тури тройство на територията, еко
зъм”
логия и земеделие”
– Цветан Антов
– Милчо Илиев

Постоянна комисия по „Об
ществен ред и сигурност”
– Владислав Монов
Постоянна комисия по „Закон
ност, предотвратяване и устано
вяване конфликт на интереси и
контрол по изпълнение на ре
шенията” – Дарин Ангелов
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ÎÁÙÈÍÑÊÈ ÑÚÂÅÒ - ÏËÅÂÅÍ
РÅØÅНИß ОТ ÄÅКÅÌÂРИÉСКАТА СÅСИß

Р Е Ш Е Н И Е № 015 / 21.12.2015 г., гр. Плевен
3.6. Бойко Димитров Янчев
3.7. Ленко Дайчев Тодоров
ОТНОСНО: Приемане на Правилник за органи3.8. Марияна Димитрова Илиева
зацията и дейността на Общинския съвет, него3.9. Христофор Петков Дочев
вите комисии и взаимодействието му с общинската
3.10. Пепо Василев Петков
администрация за мандат 2015 - 2019 година.
3.11. Владислав Димитров Монов
На основание чл.21, ал.3 от Закона за местното
4. Създава Постоянна комисия по „Култура, весамоуправление и местната администрация
роизповедания и международна дейност” в състав
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ПЛЕВЕН
от 11 членове и следния персонален състав:
Р Е Ш И:
4.1. Петя Крумова Василева
1. Приема Правилник за организация и дей4.2. Диана Милкова Данова
ността на Общински съвет - Плевен, неговите ко4.3. Милчо Здравков Илиев
мисии и взаимодействието му с общинска админи4.4. Катя Атанасова Христова
страция за мандат 2015-2019 година.
4.5. Цветко Петров Цветков
2. Текстът на Правилника по т.1 е неразделна
4.6. Николай Емилов Маринов
част от настоящото решение.
4.7. Стефан Димитров Петков
Мотиви: Настоящото решение е прието на ос4.8. Марияна Димитрова Илиева
нование чл. 21, ал.3 от Закона за местното само4.9. Ристем Мехмед Халкоглу
управление и местната администрация по пред4.10. Пенчо Василев Дреновски
ложение от Временна комисия по Решение
4.11. Сузан Ваит Зечири
№003/10.11.2015 г. на Общински съвет-Плевен с
5. Създава Постоянна комисия по „Образовавх.№ ОбС-0028/24.11.2015 г., на заседание на Об- телна политика и читалищна дейност” в състав от
щински съвет - Плевен, проведено на 21.12.2015 9 членове и следния персонален състав:
г., Протокол № 03, точка 1 от дневния ред, и е по5.1. Диана Милкова Данова
дпечатано с официалния печат на Общински съвет
5.2. Йордан Христов Грижов
- Плевен.
5.3. Светослав Александров Доков
5.4. Катя Атанасова Христова
Председател на Общински съвет  Плевен: Мартин Митев
5.5. Емил Кирилов Райков
Р Е Ш Е Н И Е № 016 / 21.12.2015 г., гр. Плевен
5.6. Николай Николов Маринов
5.7. Стефан Димитров Петков
ОТНОСНО: Избор на заместник-председатели
5.8. Георги Петков Велков
на Общински съвет-Плевен.
5.9. Петя Крумова Василева
На основание чл.24, ал.2 от Закона за местното
6. Създава Постоянна комисия по „Младежки
самоуправление и местната администрация
дейности, спорт и туризъм” в състав от 7 членове
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ПЛЕВЕН
и следния персонален състав:
Р Е Ш И:
6.1. Йордан Христов Грижов
1. Определя заместник-председателите на Об6.2. Цветомир Руменов Генчев
щински съвет-Плевен да бъдат 4 на брой.
6.3. Пепо Василев Петков
2. Изборът на заместник-председателите на Об6.4. Красимир Владимиров Владов
щински съвет-Плевен да бъде проведен с явно гла6.5. Бойко Йорданов Тодоров
суване.
6.6. Бойко Димитров Янчев
3. Избира за заместник-председатели на Общин6.7. Цветан Методиев Антов
ски съвет-Плевен:
7. Създава Постоянна комисия по „Здравеопаз3.1. Бойко Йорданов Тодоров
ване и социална политика” в състав от 7 членове и
3.2. Здравко Хараламбиев Георгиев
следния персонален състав:
3.3. Калин Николов Поповски
7.1. Йордан Георгиев Георгиев
3.4. Петя Крумова Василева
7.2. Петя Крумова Василева
Мотиви: Настоящото решение е прието на ос7.3. Калин Николов Поповски
нование чл. 24, ал.2 от Закона за местното самоу7.4. Катя Атанасова Христова
правление и местната администрация по предло7.5. Цветко Петров Цветков
жение от Мартин Митев - Председател на Общин7.6. Тодор Стефанов Бузев
ски съвет-Плевен с вх.№ ОбС-0045/02.12.2015 г.,
7.7. Марина Николаева Андреева
на заседание на Общински съвет - Плевен, прове8. Създава Постоянна комисия по „Устройство
дено на 21.12.2015 г., Протокол № 03, точка 2 от на територията, екология и земеделие” в състав от
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат 9 членове и следния персонален състав:
на Общински съвет - Плевен.
8.1. Цветомир Руменов Генчев
8.2. Христослав Михайлов Михайлов
Председател на Общински съвет  Плевен: Мартин Митев
8.3. Милчо Здравков Илиев
Р Е Ш Е Н И Е № 017 / 21.12.2015 г., гр. Плевен
8.4. Георги Петков Велков
8.5. Бойко Йорданов Тодоров
ОТНОСНО: Избор на постоянни комисии на
8.6. Йордан Василев Василев
ОбС-Плевен
8.7. Ристем Мехмед Халкоглу
На основание чл. 21, ал.1, т.1 от Закона за мест8.8. Николай Николов Маринов
ното самоуправление и местната администрация и
8.9. Йордан Христов Грижов
чл.23, ал.1 от Правилника за организацията и дей9. Създава Постоянна комисия по „Обществен
ността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинската администра- ред и сигурност” в състав от 7 членове и следния
персонален състав:
ция за мандат 2015-2019 г.
9.1. Христослав Михайлов Михайлов
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ПЛЕВЕН
9.2. Владислав Димитров Монов
Р Е Ш И:
9.3. Красимир Владимиров Владов
І. Създава постоянни комисии на Общински
9.4. Ибрям Шериф Мусов
съвет-Плевен и избира техните членове, както
9.5. Емил Кирилов Райков
следва:
9.6. Бойко Димитров Янчев
1. Създава Постоянна комисия по „Стопанска
9.7. Адриан Христов Асенов
политика и транспорт” в състав от 11 членове и
10. Създава Постоянна комисия по „Законност,
следния персонален състав:
предотвратяване и установяване конфликт на ин1.1. Йордан Георгиев Георгиев
тереси и контрол по изпълнение на решенията” в
1.2. Христослав Михайлов Михайлов
състав от 7 членове и следния персонален състав:
1.3. Светослав Александров Доков
10.1. Дарин Ангелов Ангелов
1.4. Красимир Владимиров Владов
10.2. Владислав Димитров Монов
1.5. Антон Георгиев Георгиев
10.3. Ибрям Шериф Мусов
1.6. Николай Емилов Маринов
10.4. Сузан Ваит Зечири
1.7. Юлиян Александров Йовков
10.5. Антон Георгиев Георгиев
1.8. Христомир Цанков Христов
10.6. Здравко Хараламбиев Георгиев
1.9. Ленко Дайчев Тодоров
10.7. Юлиян Александров Йовков
1.10. Дарин Ангелов Ангелов
ІІ. Избира ръководства на Постоянните комисии
1.11. Цветко Петров Цветков
на Общински съвет-Плевен, както следва:
2. Създава Постоянна комисия по „Бюджет и фи1. Избира ръководство на Постоянна комисия по
нансова политика” в състав от 9 членове и следния „Стопанска политика и транспорт”, както следва:
персонален състав:
1.1. Избира за председател - Йордан Георгиев Ге2.1. Дарин Ангелов Ангелов
оргиев.
2.2. Пенчо Василев Дреновски
1.2. Избира за заместник-председател - Дарин
2.3. Пепо Василев Петков
Ангелов Ангелов
2.4. Сузан Ваит Зечири
2. Избира ръководство на Постоянна комисия по
2.5. Анжела Пламенова Георгиева
„Бюджет и финансова политика”, както следва:
2.6. Йордан Василев Василев
2.1. Избира за председател - Пепо Василев Пе2.7. Цветан Методиев Антов
тков
2.8. Христомир Цанков Христов
2.2. Избира за заместник-председател - Йордан
2.9. Методи Васков Петков
Василев Василев
3. Създава Постоянна комисия по „Общинска
3. Избира ръководство на Постоянна комисия по
собственост и инвестиционна политика” в състав „Общинска собственост и инвестиционна полиот 11 членове и следния персонален състав:
тика”, както следва:
3.1. Пенчо Василев Дреновски
3.1. Избира за председател - Пенчо Василев Дре3.2. Йордан Георгиев Георгиев
новски.
3.3. Калин Николов Поповски
3.2. Избира за заместник-председател - Йордан
3.4. Георги Петков Велков
Георгиев Георгиев
3.5. Бойко Йорданов Тодоров

3.3. Избира за заместник-председател - Христофор Петков Дочев
4. Избира ръководство на Постоянна комисия по
„Култура, вероизповедания и международна дейност”, както следва:
4.1. Избира за председател - Петя Крумова Василева
4.2. Избира за заместник-председател - Диана
Милкова Данова
4.3. Катя Атанасова Христова
5. Избира ръководство на Постоянна комисия по
„Образователна политика и читалищна дейност”,
както следва:
5.1. Избира за председател - Диана Милкова Данова
5.2. Избира за заместник-председател - Николай
Николов Маринов
5.3. Георги Петков Велков
6. Избира ръководство на Постоянна комисия
по „Младежки дейности, спорт и туризъм”, както
следва:
6.1. Избира за председател - Цветан Методиев
Антов
6.2. Избира за заместник-председател - Йордан
Христов Грижов
7. Избира ръководство на Постоянна комисия
по „Здравеопазване и социална политика”, както
следва:
7.1. Избира за председател - Калин Николов Поповски
7.2. Избира за заместник-председател - Йордан
Георгиев Георгиев
8. Избира ръководство на Постоянна комисия по
„Устройство на територията, екология и земеделие”, както следва:
8.1. Избира за председател - Милчо Здравков
Илиев
8.2. Избира за заместник-председател - Йордан
Василев Василев
9. Избира ръководство на Постоянна комисия по
„Обществен ред и сигурност”, както следва:
9.1. Избира за председател - Владислав Димитров Монов
9.2. Избира за заместник-председател - Бойко
Димитров Янчев
10. Избира ръководство на Постоянна комисия
по „Законност, предотвратяване и установяване
конфликт на интереси и контрол по изпълнение на
решенията”, както следва:
10.1. Избира за председател - Дарин Ангелов
Ангелов
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.23,
ал.1 от Правилника за организацията и дейността
на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация за
мандат 2015-2019 г. по предложение от Мартин
Митев - Председател на ОбС-Плевен, с вх.№ ОбС0071/14.12.2015 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 21.12.2015 г., Протокол № 03, точка 3 от дневния ред, и е подпечатано
с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

3. Предлага на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд да утвърди числения състав и Председателя на Местната комисия.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, във връзка с
чл.8, ал.2, от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове
и чл.16 от Правилника за прилагането му по предложение от Мартин Митев - Председател на Общински съвет-Плевен с вх.№ ОбС-0001/30.11.2015
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 21.12.2015 г., Протокол № 03, точка 4 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 № 019 / 21.12.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Определяне състав на Наблюдателна комисия към Общински съвет-Плевен
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21,
ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.170, ал.2 и ал.3 от
Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Отменя Решение 041/26.01.2012 г. /изм. с Решение 547/2013 г. и Решение №1247/2014 г./ на Общински съвет-Плевен.
ІІ. Определя следните свои представители в Наблюдателната комисия към Общински съвет-Плевен:
Председател: Председател на ОбС-Плевен
Членове: 1. Светослав Александров Доков - общински съветник
2. Христослав Михайлов Михайлов - общински
съветник
ІІІ. Предлага на Председателя на Общински съвет-Плевен да утвърди състава на Наблюдателната
комисия, както следва:
Председател: Мартин Митев - Председател на
ОбС-Плевен
Членове: 1. Светослав Александров Доков - общински съветник;
2. Христослав Михайлов Михайлов - общински
съветник;
3. Пробационен служител;
4. Представител на затвора;
5. Стефан Захариев - Началник отдел „Здравеопазване” в Община Плевен;
6. Владислав Сотиров - Началник отдел „Човешки ресурси” в Община Плевен.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23
от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.170, ал.2 и ал.3 от Закона за
изпълнение на наказанията и задържането под
стража по предложение от Мартин Митев - Председател на Общински съвет - Плевен с вх.№ ОбС0068/12.12.2015 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 21.12.2015 г., Протокол № 03, точка 5 от дневния ред, и е подпечатано
Председател на Общински съвет  Плевен: Мартин Митев с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет  Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 018 / 21.12.2015 г., гр. Плевен
Р Е Ш Е Н И Е № 020 / 21.12.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Избор на местна комисия за раОТНОСНО: Определяне на състав на Общинбота с граждани с многогодишни жилищно-спесска комисия за обществен ред и сигурност
товни влогове
На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местНа основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, във
връзка с чл.8, ал.2, от Закона за уреждане правата ното самоуправление и местната администрация
на граждани с многогодишни жилищно-спестовни
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ПЛЕВЕН
влогове и чл.16 от Правилника за прилагането му
Р Е Ш И:
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ПЛЕВЕН
1. Отменя Решение 039/26.01.2012 г. /изм. с РешеР Е Ш И:
ние 341/29.11.2012 г./ на Общински съвет-Плевен.
2. Определя състав на Общинска комисия за об1. Отменя Решение №040/26.01.2012 г. /изм. с
Решение №1063/24.04.2014 г./ на Общински съвет- ществен ред и сигурност в състав от 19 члена, от
които 3 общински съветници, 2 представители на
Плевен.
2. Определя 9 членен състав на Местната ко- общинската администрация, 5 представители на
мисия по чл.8, ал.2 от ЗУЖВГМЖСВ за работа с Областна дирекция „Полиция”, един представигражданите с многогодишни жилищно-спестовни тел на Регионален инспекторат по образованиетоПлевен, 2 представители на Регионална дирекция
влогове, както следва:
Председател: Владислав Димитров Монов - об- „ПБЗН”-Плевен, 1 представител на Районна прокуратура - Плевен, 1 представител на Специалищински съветник;
Секретар: Драгомир Стойчев Стойчев - гл. зирано полицейско управление - Плевен, 2 предюрисконсулт в отдел „Правно и нормативно об- ставители на Обществен съвет за сътрудничество
между местната власт и НПО и 2 представители на
служване”;
фирми за сигурност.
Членове:
3. Определя представители на Общински съвет2.1. Йордан Христов Грижов - общински съветПлевен в Комисията по т.2 както следва:
ник;
3.1. Мартин Митев - Председател на Общински
2.2. Христофор Петков Дочев - общински съветсъвет;
ник;
3.2. Красимир Владов - Общински съветник;
2.3. Емил Илиев Маринов - Началник отдел „Уп3.3. Бойко Янчев - Общински съветник;
равление на собствеността” в Община Плевен;
4. Определя Мартин Митев за Председател на
2.4. - инж. Снежана Петрова Гърчева - гл. експерт в отдел „Строителна и техническа инфра- Комисията по т.2.
5. Възлага на Председателя на Комисията по
структура” в Община Плевен;
2.5. - Първолета Василева Илиева - гл. експерт в т.4 да свика заседание на Комисията в 1-месечен
срок, като изпрати писма до организациите, чиито
отдел „ФСО” в Община Плевен;
2.6. - Мариана Велчева Тачева - гл. специалист представители са включени в състава по т.2 за конв отдел „Управление на собствеността” в Община кретни персонални предложения.
6. Определя основните задачи на Общинска коПлевен;
2.7. - Иван Григоров Иванов - представител на мисия за обществен ред и сигурност, както следва:
6.1. да проучва потребностите на населението
вложителите - граждани, притежаващи многогов областта на обществения ред и сигурността и
дишни жилищно-спестовни влогове.
прави предложения за решаването на проблемите.

РÅØÅНИß НА ОБЩИНСКИ СÚÂÅТ - ПЛÅÂÅН
6.2. да съдейства за обединяване и насочване
усилията на държавните органи, органи на местно
самоуправление, неправителствените организации
и гражданите за подобряване на обществения ред
и сигурност.
6.3. в 3-месечен срок от приемането на настоящото Решение да направи анализ на изпълнението на „Местен договор за сигурност” и да предложи конкретни мерки по неговата актуализация.
6.4. да осъществява координация и оказва помощ при осъществяването на заложените за изпълнение мероприятия в Местния договор за сигурност и периодично да информира обществеността
за изпълнението им.
6.5. да внася ежегодно доклад за дейността си в
Общински съвет - Плевен.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация по предложение от Мартин Митев - Председател на Общински съвет-Плевен вх.№ ОбС-0067/12.12.2015 г., на
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено
на 21.12.2015 г., Протокол № 03, точка 6 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 № 021 / 21.12.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Избор на Комисия за решаване на
жилищните нужди на гражданите
На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Определя числен състав на Комисията за решаване жилищните нужди на гражданите - 11 членове.
2. Определя квотата на Общинските съветници
в „Комисията за решаване жилищните нужди на
гражданите” в състав от 7 членове.
3. Определя персоналния състав на Общинските
съветници в „Комисията за решаване жилищните
нужди на гражданите”, както следва:
3.1. Петя Крумова Василева
3.2. Христослав Михайлов Михайлов
3.3. Пенчо Василев Дреновски
3.4. Ибрям Шериф Мусов
3.5. Юлиян Александров Йовков
3.6. Ленко Дайчев Тодоров
3.7. Цветко Петров Цветков
4. Избира за Председател на Комисията за решаване жилищните нужди на гражданите Петя Крумова Василева.
5. Избира за Секретар на Комисията за решаване
жилищните нужди на гражданите Ибрям Шериф
Мусов.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация по предложение от Мартин Митев - Председател на Общински съвет-Плевен с вх.№ ОбС-0069/12.12.2015
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 21.12.2015 г., Протокол № 03, точка 7 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 № 022 / 21.12.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Избор на Комисия за одобряване
на критерии и отпускане на средства, постъпили от дарения и спонсорства за отпускане на
годишни стипендии и еднократни помощи за участие в мероприятията от национално и международно значение, а също така и на деца-сираци, чиито родители са загинали при особени ситуации
На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21,
ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Отменя решение №482 от 27.02.2013 г. на Общински съвет-Плевен.
2. Определя комисия в състав от 9 /девет/ члена
за одобряване на критерии и отпускане на средства, постъпили от дарения и спонсорства за отпускане на годишни стипендии и еднократни помощи за участие в мероприятията от национално
и международно значение, а също така и на децасираци, чиито родители са загинали при особени
ситуации.
3. Определя състав на комисията по т.2, както
следва:
3.1. Председател: Паулина Кирова - Секретар на
Община Плевен;
Членове:
3.2. Емил Кирилов Райков - общински съветник;
3.3. Петя Крумова Василева - общински съветник;
3.4. Диана Милкова Данова - общински съветник;
3.5. Пенчо Василев Дреновски - общински съветник;
3.6. Сузан Ваит Зечири - общински съветник;
3.7. Ристем Мехмед Халкоглу - общински съветник;
3.8. Людмила Милинова - главен счетоводител
на Община Плевен;
3.9. Йонита Иванова - началник отдел „Образование и култура” при Община Плевен.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.1
от Закона за местното самоуправление и местната
администрация по предложение от Георг Спар-

тански - Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС2.3. Красимир Владимиров Владов
0059/11.12.2015 г., на заседание на Общински съ2.4. Йордан Христов Грижов
вет - Плевен, проведено на 21.12.2015 г., Прото3. Избира за организационен секретар на грукол № 03, точка 8 от дневния ред, и е подпечатано пата на представителите на Общински съвет-Плес официалния печат на Общински съвет - Плевен. вен в Обществения съвет за сътрудничество между
Председател на Общински съвет  Плевен: Мартин Митев местната власт и неправителствените организации
в Община Плевен - Георги Петков Велков.
Р Е Ш Е Н И Е № 023 / 21.12.2015 г., гр. Плевен
4. Възлага на Кмета на Община Плевен да опреОТНОСНО: Участие на Община Плевен в Асо- дели със своя Заповед представители на Общинската администрация - Плевен в Обществения съвет
циацията на дунавските общини “Дунав”
за сътрудничество между местната власт и неправиНа основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, телствените организации в Община Плевен, както и
т.15 от Закона за местното самоуправление и мест- организационен секретар от техния състав в 30 днената администрация
вен срок от приемането на настоящото Решение.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ПЛЕВЕН
5. Предлага на неправителствените организации
Р Е Ш И:
в Община Плевен да изберат 8 /осем/ свои пред1. Изменя Решение №543/25.04.2013 г. на Об- ставители в Обществения съвет за сътрудничество
щински съвет-Плевен, както следва:
между местната власт и неправителствените орга1.1. Изменя т.2-ра, както следва следва:
низации в Община Плевен, както и организацио„2. Определя представители на Община Пле- нен секретар от техния състав на проведено Общо
вен в Асоциацията на дунавските общини “Дунав” събрание на неправителствените организации от
както следва:
Община Плевен в 30 дневен срок от приемането на
2.1. Георг Леонидов Спартански - делегат в Об- настоящото Решение.
щото събрание;
Мотиви: Настоящото решение е прието на ос2.2. Стефан Милев Милев- заместник-делегат в нование чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.1
Общото събрание.”
от Закона за местното самоуправление и местната
1.2. Изменя т.3-та, както следва:
администрация по предложение от Георг Спар„3. Средствата за членски внос да се осигуряват тански - Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбСежегодно от собствения бюджет на Община Плевен”. 0066/12.12.2015 г., на заседание на Общински съМотиви: Настоящото решение е прието на ос- вет - Плевен, проведено на 21.12.2015 г., Протокол
нование чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.15 № 03, точка 11 от дневния ред, и е подпечатано с
от Закона за местното самоуправление и местната официалния печат на Общински съвет - Плевен.
администрация по предложение от Мартин Митев
Председател на Общински съвет  Плевен: Мартин Митев
- Председател на Общински съвет-Плевен с вх.№
ОбС-0035/30.11.2015 г., на заседание на Общински Р Е Ш Е Н И Е № 026 / 21.12.2015 г., гр. Плевен
съвет - Плевен, проведено на 21.12.2015 г., ПротоОТНОСНО: Приемане на план-сметка за прикол № 03, точка 9 от дневния ред, и е подпечатано ходите от такса битови отпадъци и разходите за
с официалния печат на Общински съвет - Плевен. услуги по събиране, извозване и обезвреждане на
Председател на Общински съвет  Плевен: Мартин Митев отпадъците и поддържане на чистотата на теР Е Ш Е Н И Е № 024 / 21.12.2015 г., гр. Плевен риторията на Община Плевен през 2016 год.
На основание чл. 21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за
ОТНОСНО: Избор на общински съветници за местното самоуправление и местната администраучастие в експертната комисия, отговаряща за ция и във връзка с чл.66, ал.1 от Закона за местните
оценка и подбор при участие за съфинансиране на данъци и такси и чл.11 от Наредба №17 на Общинпроекти в сферата на културата на територи- ски съвет-Плевен за определянето и администрията на Община Плевен
рането на местните такси и цени на услуги на теНа основание чл. 21, ал.1, т.1 във връзка с чл.21, риторията на Община Плевен
ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ПЛЕВЕН
местната администрация
Р Е Ш И:
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ПЛЕВЕН
І. Приема План-сметка за приходите от такса биР Е Ш И:
тови отпадъци и разходите за закупуване на съдове,
1. Определя състав на експертната комисия, от- събиране и транспортиране на битови отпадъци, подговаряща за оценка и подбор при участие за съфи- държане, експлоатация, закриване и мониторинг на
нансиране на проекти в сферата на културата на депа за битови отпадъци, почистване на уличните
територията на Община Плевен, както следва:
платна, площадите, алеите, парковете и др. на тери- общо 13 члена, от които 5 общински съвет- торията на Община Плевен. Приложение №1.
ници, 5 представители на общинската администраІІ. Определя такса битови отпадъци за 2016 год,
ция, 3 - външни експерти.
както следва:
2. Определя поименно общинските съветници за
1. За недвижими имоти в строителните граници
участие в експертната комисия по т.1, както следва: на град Плевен, размерът на такса битови отпа2.1. Стефан Димитров Петков
дъци е:
2.2. Диана Милкова Данова
1.1. За жилищни и нежилищни имоти на граж2.3. Петя Крумова Василева
дани и за жилищни имоти на предприятия - 1,494
2.4. Пенчо Василев Дреновски
на хиляда от данъчната оценка на имота.
2.5. Катя Атанасова Христова
1.2. За нежилищни имоти на предприятия - 4,814
3. Избира за Председател на комисията по т.1 - на хиляда от по-високата от отчетната стойност и
Петя Крумова Василева.
данъчната оценка на имота.
4. Експертната комисия в срок един месец след
2. За недвижими имоти в строителните граници
приемане на бюджета на Община Плевен за 2016 на населените места в Община Плевен, такса бигодина, да изготви нов „Правилник за условията, тови отпадъци е:
реда и критериите за съфинансиране на проекти в
2.1. За гр. Славяново
сферата на културата на територията на Община
- за жилищни и нежилищни имоти на граждани
Плевен”, по който да работи и внесе същия за одо- и за жилищни имоти на предприятия, в строително
брения в Общински съвет - Плевен.
регулационните граници - 1,2 на хиляда от данъч5. Възлага на Кмета на Община Плевен да из- ната оценка на имота;
върши необходимите фактически и правни дейст- за нежилищни имоти на предприятия, в стровия по изпълнение на Решението.
ително регулационните граници - 2,9 на хиляда
Мотиви: Настоящото решение е прието на ос- от по-високата от отчетната стойност и данъчната
нование чл. 21, ал.1, т.1 във връзка с чл.21, ал.1, т.6 оценка на имота.
от Закона за местното самоуправление и местната
2.2. За останалите населени места с организиадминистрация по предложение от Георг Спар- рано сметоизвозване:
тански - Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС- за жилищни и нежилищни имоти на граждани
0060/12.12.2015 г., на заседание на Общински съ- и за жилищни имоти на предприятия, в строително
вет - Плевен, проведено на 21.12.2015 г., Протокол регулационните граници - 2,7 на хиляда от данъч№ 03, точка 10 от дневния ред, и е подпечатано с ната оценка на имота;
официалния печат на Общински съвет - Плевен.
- за нежилищни имоти на предприятия, в строПредседател на Общински съвет  Плевен: Мартин Митев ително регулационните граници - 2,9 на хиляда
от по-високата от отчетната стойност и данъчната
Р Е Ш Е Н И Е № 025 / 21.12.2015 г., гр. Плевен оценка на имота;
- за Кметство с.Опанец /старо село/, за имотите,
ОТНОСНО: Извършване на промени в числения и персоналния състав на Обществения съвет попадащи извън строително регулационните граза сътрудничество между местната власт и не- ници ще се извършва само услугата поддържане
правителствените организации в Община Плевен чистотата на териториите за обществено ползване
На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, - в размер на 35% от общия промил за жилищни и
ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и нежилищни имоти.
Мотиви: Настоящото решение е прието на осместната администрация
нование чл. 21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ПЛЕВЕН
ното самоуправление и местната администрация и
Р Е Ш И:
във връзка с чл.66, ал.1 от Закона за местните да1. Определя числен състав от 16 членове на Об- нъци и такси и чл.11 от Наредба №17 на Общински
ществения съвет за сътрудничество между мест- съвет-Плевен за определянето и администрираната власт и неправителствените организации в нето на местните такси и цени на услуги на териОбщина Плевен, разпределени като 4 представи- торията на Община Плевен по предложение от Гетели на Общински съвет-Плевен, 4 представители орг Спартански - Кмет на Община Плевен с вх.№
на Общинска администрация - Плевен и 8 пред- ОбС-0056/09.12.2015 г., на заседание на Общински
ставители на неправителствени организации в Об- съвет - Плевен, проведено на 21.12.2015 г., Протощина Плевен.
кол № 03, точка 12 от дневния ред, и е подпечатано
2. Определя персоналния състав на представи- с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
телите на Общински съвет-Плевен в Обществения
Председател на Общински съвет  Плевен: Мартин Митев
съвет за сътрудничество между местната власт и
неправителствените организации в Община Пле- Р Е Ш Е Н И Е № 027 / 21.12.2015 г., гр. Плевен
вен, както следва:
ОТНОСНО: Утвърждаване на структура на
2.1. Антон Георгиев Георгиев
общинската администрация
2.2. Георги Петков Велков
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На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21,
ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Одобрява, считано от 01.01.2016 г. численост
на общинската администрация в размер на 206,5
щатни бройки държавна отговорност.
2. Одобрява, считано от 01.01.2016 г. численост
на дофинансираните от местни данъчни, неданъчни и други общински приходи щатни бройки в
размер на 80 щатни бройки.
3. Одобрява, считано от 01.01.2016 г. актуализирана структура на администрацията на Община
Плевен, съгласно Приложение №1, което е неразделна част от настоящото Решение.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен да одобри длъжностно разписание и поименно щатно
разписание на администрацията със съответната
численост, съобразно приетата структура в срок не
по-късно от 10.01.2016 г.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.2
от Закона за местното самоуправление и местната
администрация по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС0022/18.11.2015 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 21.12.2015 г., Протокол
№ 03, точка 13 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 № 028 / 21.12.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на застроен общински
недвижим имот на собственика на законно построени сгради върху него - УПИ V-534, кв.5, с. Коиловци, община Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от
Закона за общинската собственост и чл.51 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се продаде общински недвижим имот, находящ се в с. Коиловци, община Плевен, представляващ застроен урегулиран поземлен имот с площ
1440 кв.м., УПИ V-534, кв.5 по плана на селото, актуван с акт за частна общинска собственост АОС
№39927/12.02.2014 г., на Йордан Панчев Йорданов
- собственик на законно построени в имота сгради,
за сумата от 5 600 лв. без ДДС, представляващ разликата между цената на правото на собственост на
земята и цената на реализираното право на строеж
върху нея.
2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да
сключи договор с правоимащите лица за продажба
на имота, съгласно т.14 от настоящото решение и
нормативните изисквания.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за
общинската собственост и чл.51 от Наредба №7 на
Общински съвет - Плевен по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен с вх.№
ОбС-0033/30.11.2015 г., на заседание на Общински
съвет - Плевен, проведено на 21.12.2015 г., Протокол № 03, точка 14 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 № 029 / 21.12.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне на земя от Общинския поземлен фонд на Общинска служба по земеделие - Плевен, за обезщетяване на наследници на
Александър Николов Войников
На основание §27, ал.2, т.3 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, чл.45, ал.2 от ППЗСПЗЗ и чл.21, ал.1, т.8,
във връзка с ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Предоставя поземлен имот с идентификатор 56722.17.10, актуван с акт за частна общинска
собственост - АОС№35467/30.06.2009 г., находящ
се в землището на гр.Плевен, с площ 0,697 кв.м.,
в местност „Текийски орман”, начин на трайно
ползване „нива”, на Общинска служба по земеделие - Плевен към Областна Дирекция „Земеделие”, гр.Плевен при Министерство на земеделието
и храните, за обезщетяването на наследниците на
Александър Николов Войников, съгласно Решение
№250 от 10.01.2008 г. на Плевенски районен съд.
2. Препис от Решението да се изпрати на Общинска служба по земеделие - Плевен за сведение
и изпълнение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание §27, ал.2, т.3 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, чл.45,
ал.2 от ППЗСПЗЗ и чл.21, ал.1, т.8, във връзка с
ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен с вх.№
ОбС-0036/30.11.2015 г., на заседание на Общински
съвет - Плевен, проведено на 21.12.2015 г., Протокол № 03, точка 15 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 № 030 / 21.12.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Безвъзмездно предоставяне за управление на част от имот-публична общинска

РÅØÅНИß НА ОБЩИНСКИ СÚÂÅТ - ПЛÅÂÅН
собственост, за нуждите на Изпълнителна агенция по околна среда, Регионална лаборатория - гр.
Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.1 и ал.4 от ЗОС и
чл.13, ал.2,3 и 4 от Наредба №7 на Общински съвет-Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се предостави безвъзмездно за управление
част от имот-публична общинска собственост, находящ се в УПИ ІІІ-16 класно основно училище,
кв.146 по плана на гр.Плевен /двора на НУ „Патриарх Евтимий”, ул.”Партиарх Евтимий” №3/, за
нуждите на Изпълнителна агенция по околна среда
за поставяне на действащата Автоматична измервателна станция за контрол качеството на атмосферния въздух, съгласно одобрена от Главния архитект на Община Плевен схема за разполагане от
24.07.2015г. за срок от 5 /пет/ години.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от него лице да сключи договор за
безвъзмездно ползване на имот, описан в т.1.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.1 и ал.4 от ЗОС и чл.13,
ал.2,3 и 4 от Наредба №7 на Общински съвет-Плевен по предложение от Георг Спартански - Кмет на
Община Плевен с вх.№ ОбС-0018-1/09.12.2015 г.,
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 21.12.2015 г., Протокол № 03, точка 16 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 № 031 / 21.12.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Удължаване срока за погасяване
на кредита на „Тролейбусен транспорт” ЕООДгр. Плевен по Договор ОП-14 от 10.02.2015 г. с
„Търговска банка Д”АД
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21,
ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.5, ал.1, т.2, чл.16 и
чл.17 от Закона за общинския дълг
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие „Тролейбусен транспорт”
ЕООД - Плевен, да сключи допълнително споразумение към Договор за кредит ОП-14 от 10.02.2015
г. с „Търговска банка Д”АД, със срок за погасяване
30.06.2016г. със следните реквизити:
- Максимален размер на дълга - 1 000 000,00 /
един милион/ лева;
- Валута на кредита - BGN/лева;
- Вид на дълга - краткосрочен кредит;
- Начин и срок на усвояване - в режим овърдрафт;
- Цел на кредита - осигуряване на средства
за възстановим по реда на Закона за ДДС, във
връзка с плащания по проект „Интегриран градски транспорт на Плевен”, финансиран по Договор BG161PO001/1.5-03/2011/004 от 10.07.2012
г. Оперативна програма „Регионално развитие”
2007-2013;
- Условия за погасяване - не по-късно от
30.06.2016 г.;
- Начин на обезпечаване на кредита - Учредяване на залог върху вземанията по разплащателната сметка на „Тролейбусен транспорт” ЕООД
Плевен в обслужващата банка в размер на 1 200
000,00 лева /един милион и двеста хиляди лева/.
2. Задължава Управителя на „Тролейбусен транспорт” ЕООД, гр.Плевен да извърши всички правни
и фактически действия, във връзка с изпълнението
на т.1.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.10
от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.5, ал.1, т.2, чл.16 и чл.17 от
Закона за общинския дълг по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен с вх.№
ОбС-0029-1/02.12.2015 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 21.12.2015 г.,
Протокол № 03, точка 18 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет
- Плевен.

2. Приема промени в Учредителния акт
на „Тролейбусен транспорт” ЕООД, приет
с Решение №54/29.01.2004 г., /изм. с Решения № №161/26.04.2012 г., 859/09.12.2013
г., 1025/27.03.2014 г., 1029/24.04.2014 г,
1206/25.09.2014 г. и 1278/30.10.2014 г./ на Общински съвет - Плевен, както следва:
2.1. В раздел V. „Капитал и дялов”, чл.12, ал.1
придобива следното съдържание: „Капиталът на
дружеството е 37 280 138,00 /тридесет и седем милиона двеста и осемдесет хиляди сто тридесет и
осем/ лева и е разпределен на дялове”.
2.2. В раздел V. „Капитал и дялове” чл.13 се променя и придобива следното съдържание: „Дяловете са неделими и капиталът е разпределен в 37
280 138 /тридесет и седем милиона двеста и осемдесет хиляди сто тридесет и осем/ дяла по 1/един/
лев всеки един”.
3. Настоящото решение влиза в сила от датата на
приемането му.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.148, ал.1, т.2 от Търговския закон, чл.137,
ал.1, т.1 и т.4 от Търговския закон, чл.17, ал.1, т.2
и т.3 от Наредба №8 на Общински съвет - Плевен, както и на основание т.3.2./ii/ от Бюлетин /ЕС/
9-1984 „Приложение на чл.87 и чл.88 на Договора,
учредяващ Европейската икономическа общност
относно вложения на държавни органи” по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община
Плевен с вх.№ ОбС-0070/12.12.2015 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
21.12.2015 г., Протокол № 03, точка 18 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 № 033 / 21.12.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Плевен с проект „Продължаване функционирането
на Областен информационен център - Плевен,
като част от националната мрежа от 27 областни информационни центрове” за външно финансиране по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г.
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21,
ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Община Плевен да кандидатства с проект „Продължаване функционирането
на Областен информационен център - Плевен,
като част от националната мрежа от 27 областни
информационни центрове” по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG05SFOP001-4.001 „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове”, Приоритетна
ос №4 „Техническа помощ за управлението на
ЕСИФ” на Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г.
2. Дава съгласие Община Плевен да осигури финансов ресурс, необходим за точното и навременно
изпълнение на планираните по проекта дейности и
резултати от бюджета на Община Плевен до времето на верификация и възстановяване на ползвания финансов ресурс от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г.
3. Дава съгласие сградата на Областния информационен център да бъде предоставена за целите
на проекта по т.1 до 2023 г.
4. Дава съгласие да бъде извършен текущ ремонт
на сградата на Областния информационен център,
находяща се в гр.Плевен на ул.”Дойран”№81а.
5. Оправомощава Кмета на Община Плевен да
подпише с Управляващия орган на Оперативна
програма „Добро управление” 2014-2020 г. договор за директно предоставяне на безвъзмездната
финансова помощ по т.1.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23
от Закона за местното самоуправление и местната
администрация по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС0041/02.12.2015 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 21.12.2015 г., Протокол
№ 03, точка 19 от дневния ред, и е подпечатано с
Председател на Общински съвет  Плевен: Мартин Митев официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет  Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е № 032 / 21.12.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Даване на съгласие за увеличаване Р Е Ш Е Н И Е № 034 / 21.12.2015 г., гр. Плевен
на капитала и отразяване на настъпилите проОТНОСНО: Необходимостта от внасяне на
мени в Учредителния акт на общинско дружество изменения и допълнения в текста на Решение
„Тролейбусен транспорт” ЕООД, гр. Плевен във №1568/27.08.2015 г. на Общински съвет-Плевен
връзка с реализацията на проект
На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21,
На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местното самоуправление и местната администра- местната администрация
ция, чл.148, ал.1, т.2 от Търговския закон, чл.137,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ПЛЕВЕН
ал.1, т.1 и т.4 от Търговския закон, чл.17, ал.1, т.2
Р Е Ш И:
и т.3 от Наредба №8 на Общински съвет - Пле1. Текстът на точка 3 от Решение
вен, както и на основание т.3.2./ii/ от Бюлетин /ЕС/
9-1984 „Приложение на чл.87 и чл.88 на Договора, №1568/27.08.2015 г. на Общински съвет-Плевен се
учредяващ Европейската икономическа общност променя както следва:
„Упълномощава Кмета на Община Плевен да поотносно вложения на държавни органи”
дпише
Запис на заповед за сумата, посочена в т.2 в
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ПЛЕВЕН
полза на Управляващия орган на Оперативна проР Е Ш И:
грама „Регионално развитие 2007-2013 г.”, като
1. Увеличава капитала на „Тролейбусен транс- срокът на задължението се удължава до 20.03.2016
порт” ЕООД със сумата 10 048,00 лева /десет хи- г. - два месеца след изтичане на новия срок за приляди четиридесет и осем лева/, чрез записване на ключване изпълнението на проекта”.
нови 10 048 /десет хиляди четиридесет и осем/
2. В останалата си част текстът на Решение
дяла всеки един на стойност 1 лев.

№1568/27.08.2015 г. на Общински съвет-Плевен,
остава непроменен.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23
от Закона за местното самоуправление и местната
администрация по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС0042/02.12.2015 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 21.12.2015 г., Протокол
№ 03, точка 20 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 № 035 / 21.12.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Плевен с Проект „Подготовка и изпълнение на Инвестиционна програма на Община Плевен по Приоритет 1 на ОПРР 2014-2020 г.” за външно финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21,
ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Община Плевен да кандидатства с Проект „Подготовка и изпълнение на Инвестиционна програма на Община Плевен по Приоритет 1 на ОПРР 2014-2020” по Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ чрез бюджетна линия
/финансов план/ BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини - бенефициенти по
Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020”, Приоритетна ос 8 „Техническа помощ” на Оперативна
програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.
2. Оправомощава Кмета на Община Плевен да
подпише с Управляващия орган на Оперативна
програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. договор
за директно предоставяне на безвъзмездната финансова помощ по т.1.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23
от Закона за местното самоуправление и местната
администрация по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС0043/02.12.2015 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 21.12.2015 г., Протокол
№ 03, точка 21 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 № 036 / 21.12.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Плевен с Проект „Оборудване и обзавеждане след основен ремонт на сградата на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания, находящ с на първи етаж на вх.”В”
от жилищен блок на ул.”Даскал Димо”№7, в
гр.Плевен, УПИ І, стр.кв.352” пред Фонд „Социална закрила”
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21,
ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Община Плевен да кандидатства с Проект „Оборудване и обзавеждане след основен ремонт на сградата на Центъра за социална
рехабилитация и интеграция за деца с увреждания,
находящ се на първи етаж на вх.”В” от жилищен
блок на ул.”Даскал Димо”№7 в гр.Плевен, УПИ І,
стр.кв.352” за привличане на финансови средства
по Фонд „Социална закрила”.
2. Дава съгласие Община Плевен да осигури като
собствен финансов принос 10% от общия бюджет
на проекта по т.1 в размер не повече от 2 182,00 лв.
3. Дава съгласие да се запази функцията, предназначението и собствеността на придобитите оборудване и дълготрайни материални активи, да не
се променя предназначението и да не се извършват
разпоредителни сделки с недвижимия имот по т.1,
в който се осъществяват договорените дейности
като сградата ще бъде използвана за предвидените
по проекта цели за срок най-малко 3 години от датата на приключване на договора.
4. Оправомощава Кмета на Община Плевен да
подпише с Фонд „Социална закрила” договор за
финансиране на проекта по т.1.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23
от Закона за местното самоуправление и местната
администрация по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС0044/02.12.2015 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 21.12.2015 г., Протокол
№ 03, точка 22 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 № 037 / 21.12.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Плевен с Проект „Ремонт на спортна зала „Спартак”, гр. Плевен, ул.”Кала тепе” №3, УПИ ІІ,
стр.кв.403” за външно финансиране по Проект
„Красива България” 2016 г. /ПКБ/
На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21,
ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Община Плевен да кандидат-
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ства с Проект „Ремонт на спортна зала „Спартак”,
гр. Плевен, ул.”Кала тепе” №3, УПИ ІІ, стр.кв.403”
за привличане на финансови средства по Мярка 01
„Подобряване на обществената среда в населените
места” на Проект „Красива България” 2016 г.
2. Дава съгласие Община Плевен да осигури
като собствен финансов принос 50% от общия бюджет на проекта по т.1 в размер не повече от 94
715,00 лв.
3. Дава съгласие да бъдат запазени постигнатите
резултати за срок от пет години след приключване
изпълнението на проекта по т.1, както и да не се
променя предназначението на обекта или части от
обекта на проектната интервенция.
4. Оправомощава Кмета на Община Плевен да
подпише договор по Проект „Красива България”
2016 г. при одобряване финансирането на проекта
по т.1.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23
от Закона за местното самоуправление и местната
администрация по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС0054/08.12.2015 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 21.12.2015 г., Протокол
№ 03, точка 23 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 № 038 / 21.12.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Необходимост от внасяне на допълнения и изменения на проектите, включени в
Интегрирания план за градско възстановяване и
развитие на Плевен /2014-2020 г./
На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21,
ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема изменения и допълнения на проектите, включени в Интегрирания план за градско
възстановяване и развитие на Плевен (2014-2020
г.), както следват:
● В Зоната на публични функции с висока обществена значимост, в подзона „Здравно-образователен клъстер”, към проектите за градска среда се
променя наименованието на проект „Цялостно подобряване на градската среда в подзоната, включващо: рехабилитация на улична мрежа (вкл. тротоари, осветление и елементи на уличната инфраструктура - подлези, надлези, кръстовища, велоалеи, алеи, паркиране)” и същият става „Цялостно подобряване на градската среда в подзоната, включващо: реконструкция на улична мрежа
(ул. „Люлин”, ул. „Москва”, ул. „Ангел Кънчев” и
ул. „Георги Бенковски”) и изграждане на детска
и многофункционална спортна площадка между
улиците: „Неофит Рилски” и „Георги Кочев”.
● В Зоната на публични функции с висока обществена значимост, в подзона „Център”, към проектите за градска среда се променя наименованието на проект „Цялостно подобряване на градската
среда в подзоната, включващо: рехабилитация на
улична мрежа (вкл. алеи и площадки, осветление
и елементи на уличната инфраструктура; реконструкция и изграждане на нови площадки за спорт
и игра, кътове за отдих, паркова мебел и др.; реконструкция на растителност, поливна система и др.)”
и същият става „Цялостно подобряване на градската среда в подзоната, включващо: реконструкция на улична мрежа (ул. „Гургулят”, ул. „Коста
Хаджипакев”, ул. „Цар Симеон”, ул. „Цар Борис
III”) и пл. „Стефан Стамболов”.
● В Зоната на публични функции с висока обществена значимост, в подзона „Център”, към проектите за културна инфраструктура се добавя нов
проект „Обновяване и модернизация на сградата
на Драматично-куклен театър „Иван Радоев” (местоположение -гр. Плевен, ул. „Васил Левски” №
155).
● В Зоната на публични функции с висока обществена значимост, в подзона „Център”, към проектите за градска среда се променя наименованието на проект „Рехабилитация на 3 пешеходни
мостчета (между двете платна на ул. „Вардар”,
откъм ул. „Гургулят”; между двете платна на ул.
„Дойран”, откъм ул. „Поп Богомил”; между двете
платна на ул. „Дойран”, откъм ул. „Коста Хаджипакев”) и 1 пътен мост на ул. „Стоян Заимов” на
р. Тученица” и същият става „Рехабилитация на
4 пешеходни мостчета (между двете платна на
ул. „Вардар”, откъм ул. „Гургулят”; между двете
платна на ул. „Вардар”, срещу Народно читалище
„Съгласие”; между двете платна на ул. „Дойран”,
откъм ул. „Поп Богомил”; между двете платна на
ул. „Дойран”, откъм ул. „Коста Хаджипакев”) и 1
пътен мост на ул. „Стоян Заимов” на р. Тученица”.
● В Зоната на публични функции с висока обществена значимост, в подзона „Център”, към проектите за енергийна ефективност на административни сгради се добавя нов проект „Повишаване
на енергийната ефективност на сградата на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита
на населението” (местоположение - гр. Плевен, ул.
„Св. Св. Кирил и Методий” № 31)”.
● В Зоната на публични функции с висока обществена значимост, в подзона „Спортно-образователен клъстер”, към проектите за градска
среда се променя наименованието на проект „Цялостно подобряване на градската среда в подзоната, включващо: рехабилитация на улична мрежа
(вкл. тротоари, осветление и елементи на уличната
инфраструктура - подлези, надлези, кръстовища,

РÅØÅНИß НА ОБЩИНСКИ СÚÂÅТ - ПЛÅÂÅН
велоалеи, алеи, паркиране)” и същият става „Цялостно подобряване на градската среда в подзоната, включващо: реконструкция на улична мрежа,
вкл. ул. „Мур” и изграждане на детска площадка
на ул. „Мария Кюри” между улиците: „Кала тепе”
и „Цар Самуил”.
●В Зоната с преобладаващ социален характер, в
подзона „Дружба”, към проектите за градска среда
се променя наименованието на проект „Благоустрояване на междублокови пространства в подзоната, включващо: рехабилитация на улична мрежа
(вкл. тротоари, осветление и елементи на уличната
инфраструктура - подлези, надлези, кръстовища,
велоалеи, алеи, паркиране), изграждане и възстановяване на детски площадки” и същият става
„Благоустрояване на междублокови пространства в подзоната, включващо: реконструкция на
улична мрежа (между улиците „Александър Малинов” и бул. „България” - Улица № 1 пред блокове
323-324-326-328, Улица № 2 пред блокове 312-313319-319а, Улица № 3 пред блокове 121-122-125 до
кръстовището при блок 137) и изграждане на детски площадки при блок 119 и блок 319.
● В Зоната с преобладаващ социален характер, в
подзона „Дружба”, към проектите за социална инфраструктура се добавя нов проект „Изграждане
на Център за работа с деца на улицата (местоположение - гр. Плевен, ж. к. „Дружба”, УПИ I, стр.
кв. 21, имот общинска собственост с идентификатор 56722.667.203)”.
● В Зоната с преобладаващ социален характер,
в подзона „Дружба”, към проектите за социална
инфраструктура се добавя нов проект „Изграждане на Център за временно настаняване на бездомни лица (местоположение - гр. Плевен, ж. к.
„Дружба”, УПИ I, стр. кв. 21, имот общинска собственост с идентификатор 56722.667.197)”.
● В Зоната с преобладаващ социален характер,
в подзона „Мара Денчева” и Кайлъка”, към проектите за градска среда се променя наименованието
на проект „Благоустрояване на междублокови пространства в подзоната, включващо: рехабилитация
на улична мрежа (вкл. тротоари, осветление и елементи на уличната инфраструктура - подлези, надлези, кръстовища, велоалеи, алеи, паркиране) и изграждане на детски площадки” и същият става „Благоустрояване на междублокови пространства в подзоната, включващо: реконструкция на улична мрежа
(ул. „Ангел войвода”, ул. „Индже войвода” и ул. „Страхил войвода” ) и изграждане на детска площадка
между улиците „Ведрина” и „Мануш войвода”.
● В Зоната с потенциал за икономическо развитие, към проектите за градска среда се променя наименованието на проект „Рехабилитация на улична мрежа (вкл. тротоари, осветление и
елементи на уличната инфраструктура, велоалеи,
алеи, паркинги)” и същият става „Реконструкция
на улична мрежа (ул. „Вит”, ул. „Северна” и бул.
„Георги Кочев”) и пътни надлези: за ж.к. „Сторгозия” и на бул. „Георги Кочев”.
● Променя се наименованието на проект „Интегриран градски транспорт - фаза 2 (велоалеи; автогара; видеонаблюдение и светофарни уредби)”
и същият става „Интегриран градски транспорт фаза 2 (10 нови тролея; обслужваща техника - влекач и аварийна кола; система за електронно таксуване и видеонаблюдение на ключови кръстовища в
обхвата на масовия градски обществен транспорт
(МГОТ)”.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.12
от Закона за местното самоуправление и местната
администрация по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС0065/12.12.2015 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 21.12.2015 г., Протокол
№ 03, точка 24 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 № 039 / 21.12.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот-публична общинска собственост, представляващ язовир „Тученица-2”, съставляващ имот №000011 с
площ 67,436 дка. по плана на землището на село Тученица, община Плевен, в местността „Барата”
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21,
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, §12, т.2 от Преходните и
заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите и чл.14, ал.7
от Закона за общинската собственост, чл.14, чл.76,
т.2, чл.79, ал.1, чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на
Общински съвет-Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

дели депозита за участие, както и да назначи комисия, която да организира и проведе търга.
V. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от него лице да сключи договора за
наем със спечелилия участник.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, §12, т.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите и чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, чл.76, т.2,
чл.79, ал.1, чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет-Плевен по предложение от Георг
Спартански - Кмет на Община Плевен с вх.№
ОбС-0050/04.12.2015 г., на заседание на Общински
съвет - Плевен, проведено на 21.12.2015 г., Протокол № 03, точка 25 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 № 040 / 21.12.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за допълнение на Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на Общински съвет-Плевен
На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.7 и
т.23 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 от Закона за нормативните актове, чл.76, ал.3 и чл.79 от
Административнопроцесуалния кодекс и §12, ал.1
от ЗИД на АПК /обн.ДВ бр.27 от 25.03.2014 г./
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Приема Наредба за допълнение на Наредба №17
за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на Общински съвет-Плевен
/приета с Решение №336/07.11.2012 г., изм. Решение №463/27.02.2013 г., Решение №877/19.12.2013
г.,
Решение
№900/30.01.2014г.,
Решение
№1253/30.10.2014 г., Решение №1268/27.11.2014
г., №1340/29.01.2015 г. и №1563/27.08.2015 г./, като
създава нови разпоредби към „Преходни и заключителни разпоредби” както следва:
„§7. За административните услуги, извършвани
по реда на настоящата Наредба не се изисква предоставянето на информация или доказателствени
средства, за които са налице данни, събирани или
създавани от Община Плевен, независимо дали
тези данни се поддържат в електронна форма или
на хартиен носител.”
§8 Изменя чл.51, ал.2 от Наредба №7 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като т.3 и т.4 се заличават.
§9. Създава нов §4а към Заключителни разпоредби на Наредба №7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
със следното съдържание: „За административните
услуги, извършвани по реда на настоящата Наредба не се изисква предоставянето на информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от Община
Плевен, независимо дали тези данни се поддържат
в електронна форма или на хартиен носител.”
§10. Изменя чл.6, ал.1 и ал.3 на Наредба №12 за
овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Плевен, като думите „документи за регистрация и платена годишна такса за съответната календарна година” за
заличават.
§11. Допълва Наредба №15 за реда и условията
за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Плевен, като създава нов
§4а към Преходни и заключителни разпоредби със
следното съдържание: „За административните услуги, извършвани по реда на настоящата Наредба
не се изисква предоставянето на информация или
доказателствени средства, за които на налице
данни, събирани или създавани от Община Плевен, независимо дали тези данни се поддържат в
електронна форма или на хартиен носител.”
§12. Създава нов §4а в Преходни разпоредби
на Наредба №18 за реда за управление, ползване
и разпореждане с общински жилищни имоти със
следното съдържание: „За административните услуги, извършвани по реда на настоящата Наредба
не се изисква предоставянето на информация
или доказателствени средства, за които са налице
данни, събирани или създавани от Община Плевен, независимо дали тези данни се поддържат в
електронна форма или на хартиен носител.”
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.7 и т.23 и
чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 от Закона
за нормативните актове, чл.76, ал.3 и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс и §12, ал.1
от ЗИД на АПК /обн.ДВ бр.27 от 25.03.2014 г./ по
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС-0048/04.12.2015 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено
на 21.12.2015 г., Протокол № 03, точка 26 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на
Общински съвет - Плевен.

І. Да се отдаде под наем за срок от 10 /десет/
години имот - публична общинска собственост,
представляващ язовир „Тученица -2”, съставляващ
имот №000011 с площ 67,436 дка. по плана на землището на село Тученица, Община Плевен, в местността „Барата”.
ІІ. Приема начална месечна цена за отдаване под
наем на имота по т.І в размер на 100,00 лв./месец
без вкл.ДДС.
Председател на Общински съвет  Плевен: Мартин Митев
ІІІ. Отдаването под наем на имота по т.І да се извърши по реда на Наредба №7 на Общински съ- Р Е Ш Е Н И Е № 041 / 21.12.2015 г., гр. Плевен
вет-Плевен, чрез публичен търг с тайно наддаване
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Бючрез предварително представяне на предложени- джета на Община Плевен за периода 01.01.2014ята на участниците в Администрацията на Об- 31.12.2014 година
щина Плевен и начална месечна наемна цена, съНа основание чл. 21, ал.1, т.6 от Закона за местгласно т.ІІ.
ното
самоуправление и местната администрация,
ІV. Възлага на Кмета на Община Плевен да опречл.140, ал.5 от Закона за публичните финанси и

чл.53 от Наредба №10 на Общински съвет-Плевен,
за условията и реда за съставяне на тригодишната
бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на Бюджета на Община Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Утвърждава уточнения план по Бюджета на
Община Плевен за 2014 година по функции и дейности, съгласно Единната бюджетна класификация към 31.12.2014 година, както следва:
- По прихода - 75 789 035 лева;
- По разхода - 75 789 035 лева.
/Съгласно приложенията/
2. Приема Отчета за изпълнението на Бюджета
на Община Плевен за 2014 година и утвърждава
прихода в размер на 68 291 350 лева и разхода в
размер на 68 291 350 лева, разпределени съгласно
Единната бюджетна класификация.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.140, ал.5
от Закона за публичните финанси и чл.53 от Наредба №10 на Общински съвет-Плевен, за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна
прогноза за местните дейности и за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на Бюджета на
Община Плевен, на заседание на Общински съвет
- Плевен, проведено на 21.12.2015 г., Протокол №
03, точка 27 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет  Плевен: Мартин Митев
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тански - Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС0074/15.12.2015 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 21.12.2015 г., Протокол
№ 03, точка 29 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 № 044 / 21.12.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Даване становище за съществуващите елементи на подземната техническа инфраструктура под обект „Рехабилитация на път
ІІ—35 Плевен - Ловеч от км. 13+600.47 до км.
25+384.27, Област Плевен” в частта, която преминава през с.Брестовец
На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21,
ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Елементите на подземната техническа инфраструктура по обекта на интервенция - „Рехабилитация на път ІІ-35 Плевен-Ловеч от км.13+600.47
до км. 25+384.27, Област Плевен” в частта, която
преминава през с.Брестовец са напълно изградени
и/или реконструирани към момента на кандидатстване и не се предвижда планово изграждане или
реконструкция на съществуващата подземна инфраструктура за период от 5 години след приключване на дейностите по проекта.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23
от Закона за местното самоуправление и местната
администрация по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС0072/15.12.2015 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 21.12.2015 г., Протокол
№ 03, точка 30 от дневния ред, и е подпечатано с
официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Р Е Ш Е Н И Е № 042 / 21.12.2015 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Внасяне на предложение в МС за
отпускане на персонална пенсия на Мариел Цветанов Георгиев по реда на чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
На основание чл. 21, ал.2, във връзка с ал.1, т.23
Председател на Общински съвет  Плевен: Мартин Митев
от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл.7, ал.4, т.3 и чл.7, Р Е Ш Е Н И Е № 045 / 21.12.2015 г., гр. Плевен
ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния
ОТНОСНО: Възлагане на Кмета на Община
стаж и чл.92 от Кодекса за социално осигуряване Плевен да представлява Община Плевен в заседаОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ПЛЕВЕН
ние на Общо събрание на Асоциация по ВиК-Плевен
Р Е Ш И:
На основание чл. 21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.23 от
1. Дава съгласие за внасяне на предложение в Закона за местното самоуправление и местната адМинистерския съвет на Република България за от- министрация, във връзка с чл.198е, ал.3 и ал.5 от
пускане на персонална пенсия на Мариел Цвета- Закона за водите
нов Георгиев от град Плевен, по реда на чл.92 от
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ПЛЕВЕН
КСО.
Р Е Ш И:
Мотиви: Настоящото решение е прието на осІ.
Упълномощава
и
възлага на Кмета на Община
нование чл. 21, ал.2, във връзка с ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната ад- Плевен - Георг Леонидов Спартански, да предстаминистрация и във връзка с чл.7, ал.4, т.3 и чл.7, влява Община Плевен в заседанието на Общото
ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурител- събрание на Асоциация по ВиК-Плевен, насрочено
ния стаж и чл.92 от Кодекса за социално осигуря- на 13.01.2016г., като гласува по точките от дневния
ване по предложение от Георг Спартански - Кмет ред, както следва:
1.Становища и съгласуване на бизнес план за
на Община Плевен с вх.№ ОбС-0063/12.12.2015 г.,
дейността
на „Водоснабдяване и канализация”
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 21.12.2015 г., Протокол № 03, точка 28 от ЕООД за 2016 г. - да гласува „За” приемане на биздневния ред, и е подпечатано с официалния печат нес плана.
2. Отчет за дейността на АВиК-Плевен за 2015 г.
на Общински съвет - Плевен.
- да гласува „За” приемане на отчета.
Председател на Общински съвет  Плевен: Мартин Митев
3. Отчет за изпълнение на бюджета за 2015 г. - да
Р Е Ш Е Н И Е № 043 / 21.12.2015 г., гр. Плевен гласува „За” приемане на отчета.
4. Приемане на бюджет на АВиК-Плевен за 2016
ОТНОСНО: Даване на предварително съгласие г. - да гласува „За” приемане на бюджета.
за промяна предназначението на земеделски земи
5. Други.
за неземеделски нужди върху засегнати имоти Мотиви: Настоящото решение е прието на особщинска собственост в землището на с.Бохот, нование чл. 21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за
Община Плевен по приложения ПУП -ПП за из- местното самоуправление и местната администраграждане на АМ „Хемус”
ция, във връзка с чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за
На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, водите по предложение от Георг Спартански - Кмет
ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправле- на Община Плевен с вх.№ ОбС-0073/15.12.2015г.,
ние и местната администрация, чл.8 от Закона за на заседание на Общински съвет - Плевен, провеобщинската собственост, чл.25, ал.5, във връзка с дено на 21.12.2015 г., Протокол № 03, точка 31 от
чл.4 от Закона за ползването на земеделски земи, дневния ред, и е подпечатано с официалния печат
при спазване разпоредбите на чл.17а, ал.1, т.1 от на Общински съвет - Плевен.
Закона за опазване на земеделските земи, чл.45
Председател на Общински съвет  Плевен: Мартин Митев
и чл.46 от Правилника за прилагане на закона за
Р
Е
Ш
Е Н И Е № 046 / 21.12.2015 г., гр. Плевен
опазване на земеделските земи
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ПЛЕВЕН
ОТНОСНО: Допълване на програма за развиР Е Ш И:
тие на „Диагностично-консултативен център
1. Дава предварително съгласие на Национална ІІІ-Плевен” ЕООД, гр. Плевен за 2015 година
компания „Стратегически инфраструктурни проНа основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.17,
екти”, ЕИК 202062287, със седалище и адрес ал.1, т.1, т.15 и чл.24 ал.1, т.12 от Наредба №8 за усна управление: гр. София, бул.”Цар Борист ІІІ” ловията и реда за упражняване правата на собстве№215, ет.9 за промяна предназначението на земе- ник от Община Плевен върху общинската част от
делски земи за неземеделски нужди върху засег- капитала на търговските дружества
нати имоти - общинска собственост в землището
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ПЛЕВЕН
на с.Бохот, Община Плевен, съгласно ПУП-ПарцеР Е Ш И:
ларен план /ПП/ за обект: „Изработване на идеен
1.
Допълва
програмата
за развитие на „Дипроект за доизграждане на автомагистрала „Хемус” /етап 1/, преминаващ през ПИ 203.004 - па- агностично-консултативен център ІІІ-Плевен”
ЕООД, град Плевен за 2015 г., утвърдена с Решесище, общинска публична;
ние №1413/26.03.2015 г. на Общински съвет-ПлеПИ 0.689 - за местен път, общинска публична.
2. Съгласието по т.1 се дава за срок от 5 /пет/ го- вен, както следва:
- „Пулт за управление на скопичен рентгенов
дини.
апарат”.
Инвестицията е в размер на 3 000 лв. без
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да изДДС
и
ще
бъде направена със собствени средства.
върши необходимите правни и фактически дейстМотиви: Настоящото решение е прието на освия, съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията, свързани с изпълнение на на- нование чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.17, ал.1,
т.1, т.15 и чл.24 ал.1, т.12 от Наредба №8 за условистоящото Решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на ос- ята и реда за упражняване правата на собственик
нование чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и от Община Плевен върху общинската част от кат.11 от Закона за местното самоуправление и мест- питала на търговските дружества, по предложение
ната администрация, чл.8 от Закона за общинската от Мартин Митев - Председател на Общински съсобственост, чл.25, ал.5, във връзка с чл.4 от За- вет - Плевен с вх.№ ОбС-0076/18.12.2015 г., на закона за ползването на земеделски земи, при спаз- седание на Общински съвет - Плевен, проведено
ване разпоредбите на чл.17а, ал.1, т.1 от Закона за на 21.12.2015 г., Протокол № 03, точка 32 от дневопазване на земеделските земи, чл.45 и чл.46 от ния ред, и е подпечатано с официалния печат на
Правилника за прилагане на закона за опазване на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет  Плевен: Мартин Митев
земеделските земи по предложение от Георг Спар-
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Община Плевен ще направи всичко
възможно, за да подкрепи спорта
Лекоатлетката Полина Макаева от Атлетически клуб „Георги Дъков” бе избрана за „Спортист на годината” на Община Плевен за 2015 г. Възпитаничката на
треньорката Галя Николова стана шампион на Световните ученически игри в Китай. Тя е девета
на Балканско първенство за девойки младша възраст и е шампион на
Държавните първенства за девойки младша възраст на зимния и на
летния шампионат. В мятането на
диск е първа и на лятното Държавно първенство за девойки старша
възраст, когато постига резултат от
41,91 м. Полина Макаева е ученичка в СОУ „Иван Вазов”.
И през тази година церемонията
за определяне на „Спортист на годината” за 2015-а премина при голям интерес от страна на спортни
деятели, състезатели и ръководители на клубове. В Актовата зала
на Община Плевен връчването на
кристалните купи започна с ретроспекция на постигнатото, направена от Таня Митранова – специалист „Спорт” в общинската администрация. При връчването на наградите кметът Георг Спартански
подчерта, че още в самото начало
на управлението, ръководството на
Община Плевен е направило всичко по силите си, за да установи
какви са реалните условия, в които
спортистите и техните наставници,
работят и тренират. „Бихме искали
да се отделят необходимите средства за повишаването на енергийната ефективност на зала „Спартак”, тъй като сега там се работи при зимни температури. Намерението ни е да приведем стадион
”Плевен” във вид, който трябва да
има едно спортно съоръжение. 700800 хиляди евро са необходими за
рехабилитация на лекоатлетическата писта около терена. Имаме уверението, че ако намерим средства
за стадиона, Европейската феде-

рация по лека атлетика ще отпусне средства за изграждането й. По
проект за трансгранично сътрудничество имаме идея да направим
нов покрит басейн. Очаква се одобрението за финансиране от Министерството на младежта и спорта за строителството на спортен
комплекс на мястото на игрището, покрито със сгурия. В процес
на преговори сме със спонсор, готов да осигури необходимите средства на Общинския футболен клуб
„Спартак”. От месец юни отборът
ще има нов договор с нови цели и
нови изисквания. Ако искаме да
имаме спорт и европейски, световни, олимпийски шампиони, трябва да се тръгне от някъде. Ще се
търси възможност и за увеличаване на средствата, които ни отпуска Министерството на младежта и спорта в бюджета за следващата година”, каза пред събралите се кметът и добави, че намерението на общинското ръководство

е да осигури на младите хора на
Плевен, на спортистите и спортните деятели по-добри, по-човешки,
по-нормални условия за спортуване и за тренировки, както и за провеждане на състезания.
Призове за „Най-перспективен
млад състезател” до 14 години
спечелиха Валентин Митев – шах,
Росица Денчева – тенис на корт и
Яна Копчева – лека атлетика. Трима са отличените и в категорията
„Най-перспективен млад състезател” до 18 години. Това са Александър Георгиев – бокс, Геновева Иванова – лека атлетика и Ивет
Горанова – карате. Специална
комисия, събрала се за отличаване на най-добрите ни спортисти,
присъди награди в още четири категории. За успехи в ученическия
спорт бяха наградени МГ ”Гео
Милев” и Прогимназия „Цветан
Спасов”. Спешъл олимпикс-състезателят Мариян Марков също получи специален приз.

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

На церемонията от 2-ро до 10то място бяха отличени състезатели от 7 вида спорт. Те са подредени по азбучен ред без класиране. Това са футболистът Васил Шопов, с треньор Роберт Петров, каратеката Гергана Витанова, с треньор Русалин Русалинов,
кикбоксьорът Димитър Пенчев, с
треньор Камен Пенчев, боксьорката от БК „Мизия 80” Илина Иванова, Иван Димитров – таекуон-до
с треньор Даниел Цаков, автомобилният състезател Ивелин Чапанов, триатлонистът Иво Илиев,
шахматистът Красимир Русев и
лекоатлетката Матилда Ангелова,
с треньор Георги Гетов.
Наградата за „Треньор на година” беше връчена на Галя Николова, а за „Отбор на годината”
- на мъжкия състав на Баскетболен
клуб „Спартак”.
За най-значимо спортно състезание беше определен Маратонът на
приятелството, който се провежда

в Плевен. За принос в спорта и по
повод юбилейни годишнини бяха
отличени Петър Попов - автомобилизъм, Маргарита Богданова – художествена гимнастика и Галя Николова – лека атлетика.
След церемонията Полина Макаева каза за вестник „Плевен”, че
се чувства страхотно и не е очаквала да бъде избрана за Спортист на
годината. Като изказа благодарност
към Галя Николова, президента
на клуб „Георги Дъков” – Пламен
Дунчев, без които не би достигнала до такъв голям успех, Полина
пожела на всички здраве и още поуспешна 2016-та година. Като найголям връх в кариерата си на спортист до сега тя определи златния
си медал от Световните ученически игри в Китай през това лято.
Постижението й е дало импулс и
вяра в силите за още по-добри резултати в коронната й дисциплина - мятане на диск. Мечтата й е
да покрие норматив за световното първенство за девойки старша
възраст през 2016 г. и да участва
в него. Спомня си, че в леката атлетика я въвежда друг плевенски
треньор - Васко Вълков, който я
подготвя в сектора за висок скок.
Но срещата с Наталия Тотева и
Галя Николова преопределя кариерата й.
Атлетката е отличничка в учението и в спорта. По думите на
нейната треньорка
Полина е
скромна и дисциплинирана. Не
пропуска тренировки. Дори понякога й се иска да я спре, за да не
се претовари. Границата от 50 м.
в мятането на диск е преодолима
за девойката, а това би означавало,
че младата ни надежда има шанс
да покрие норматив за световното
през 2016 г. Галя Николова е убедена, че нейната състезателка има
възможностите да се доближи до
резултатите на големите български спортистки в хвърлянията.
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Конкурсът „Петър Ковачев” трябва Над 100 творби подредиха
да стане визитна картичка на Плевен в Коледна изложба
плевенски художници
Бр. 11 (23),
6 януари 2016 г.

КУЛТУРА

В края на миналата година бяха връчени наградите от националния конкурс „Петър Ковачев”. Той се провежда ежегодно през месец декември и е в памет на големия плевенски писател и журналист. Изявата се организира от Община Плевен и е
под патронажа на кмета на града. Участието в конкурса е анонимно. В него могат да се включат лица над 18-годишна възраст,
с произведения, които не са публикувани. По регламент всеки
от участниците може да се включи в различни категории.
В шестото издание на проявата участваха повече от сто автора, представили сто и петдесет
произведения – поезия, проза и
драма. Творбите бяха оценявани
от жури с председател проф. дфн
Светлозар Игов, преподавател в
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” и членове
Марин Георгиев - поет и издател
и Йордан Ефтимов- поет, критик
и преподавател в Нов български
университет.
На официалната церемония в
Арт център - Плевен Светлозар
Игов обяви победителите.
Награда за поезия получи Михаил Калдъръмов за своето произведение „Последният жител”.
За проза са отличени двама автори – Пепа Витанова от София за
„Вуду магия” и Стефан Атанасов
от Червен бряг за „Котката през
погледа на човека”. В категория
„Драма” също бяха определени
двама победители. Това са Магдалена Борисова от град Елена за
„Заседнали” и Теодора Маргинова от София за „48”.
Кметът на Община Плевен
Георг Спартански връчи наградата за поезия. „Живеем в сложно време и ако не помним личности като Петър Ковачев, нямаме никакво бъдеще като нация, народ и държава. Ако сред
нас има повече будители, нашият път във времето ще бъде посветъл, слънчев и с по-големи

Петър Ковачев е едно от най-значимите имена на литературата от 60-те години на миналия век. В наши дни неговото творчество е непознато за публиката. Като студент
той участва активно в литературния кръжок „Димчо Дебелянов”. Публикува разкази и очерци във в. „Софийски университет”, „Студентска трибуна”, „Учителско дело” и „Литературен фронт”. Като журналист в културния отдел на
плевенския вестник „Септемврийска победа” /1966-1967 г./
публикува разкази, очерци, рецензии, творчески портрети. В
периода от 1972 година до края на живота си основно работи като драматург в Кукления театър в Плевен. Поетическото му творчество е от последната година и половина от
живота му, когато вече е тежко болен. На Коледа през 1981
година Петър Ковачев си отива от този свят.

перспективи. Радвам се, че през
годините конкурсът не потъна
в забвение. Въпреки политическите ежби и крамоли на ежедневието, има по-вечни и непреходни неща. На тях трябва да
отделяме повече сили и внимание”, каза в обръщението си към
участниците Георг Спартански
и пое ангажимента за издаване
на книга с творчеството на Петър Ковачев, която ще е по повод 75 години от рождението му.
Председателят на журито
връчи наградата на Магдалена
Борисова, която припомни, че
първото й отличие от този кон-

курс също е било в раздел драма. Награденият Стефан Атанасов пожела конкурсът да стане
визитна картичка на Плевен.
На церемонията по връчването на наградите присъства синът
на Петър Ковачев – известният
български режисьор Роберт Ковачев. Той препоръча да се издаде сборник с произведенията
на отличените автори и подчерта, че смисълът на този конкурс
е да се даде шанс и да се подпомогнат талантливите хора - белетристи, драматурзи и поети.
Според организаторите и журито, анонимността е безспорното достойнство на конкурса,
защото гарантира обективност и
професионализъм в подбора на
отличените.
От първото му издание досега са участвали над 1 000 автора, като многократно повече са
творбите, с които са се представили. Очертава се силното присъствие в жанра „Есе”, където
през последните три години печелят творци на възраст между 20 и 23 години. Председателят проф. Светлозар Игов обърна внимание на изключителните попадения, които има години наред в драмата. По негово
мнение най-силните творби са
именно в тази категория. Любопитен е и фактът, че вече има
желание за участие в конкурса
дори от творци, живеещи в чужбина. Това са българи, които работят в Италия и Испания.
Амбицията на организаторите е следващото издание да бъде по-специално, заради годишнината от рождението на Петър
Ковачев. Това каза началникът
на отдел „Образование и култура” Йонита Иванова.

В навечерието на Коледа и Нова година Представителството на
СБХ и Арт център – Плевен, с
подкрепата на Община Плевен,
организираха обща изложба. В
нея художници от нашия град зарадваха почитателите си с найновото от своето творчество. Работите са минали през предварително журиране, а единственото изискване към авторите е да са
плевенчани, независимо дали са
членове на СБХ – Плевен . „Това
е последната за годината изложба
в Арт центъра и с нея искаме да
пожелаем на творците и на плевенчани успехите им през следващата да са по-големи. Изложбата
ни е повод да се огледаме, да направим равносметка на изминатия път и да начертаем бъдещите
си планове”, каза при откриването на експозицията Светла Тончева, уредник в Арт центъра. Председателят на Представителството
на Българските художници (СБХ)
в града ни - Валентин Асенов

Сред художниците има математици, зъболекари, логопеди и
преподаватели по изобразително изкуство. Такъв е и Хъкъла.
Неговите колеги от Националното училище по изкуствата (НУИ)
„Панайот Пипков” активно участват в подобни изяви, а учениците
от профил „Изобразително изкуство” са най-честите посетители
в изложбените зали.
Силно е присъствието и на
работещите в Художествена галерия (ХГ) „Илия Бешков”. Със
свои творби се представят директорът Мирослав Минчев,
главният куратор Антония Караиванова, уредникът Александър Сахатчиев и фондохранителят Иван Велчев-Йово.
В изложбената зала могат да
се видят и произведенията на
известните плевенски творци
Константин Симеонов, Убавка
Тончев, Майя Ананиева, Вяра
Савова, Владимира Йорданова,
Стилян Атанасов, Христо Вачев

-Хъкъла, поздрави колегите си с
настъпващите празници и обеща
през 2016 г. да бъдат организирани повече изложби, в които наши творци да имат възможност
да се изявят. Той постави акцент
върху традиционните вече прояви на плевенските художници за
Великден, Коледа, Деня на Свети
Пимен Зограф и на Биеналето на
малките форми. Хъкъла подчерта, че след известно прекъсване
традицията е подновена и в края
на 2015 година плевенските творци отново са се събрали за голяма експозиция. В нея свои работи подредиха над 50 автора, които представят около 100 творби –
живопис, графика и скулптура.
Условието за участие е било
те да бъдат представени с до две
произведения – живопис, скулптура, графика или приложни изкуства. Начинаещи творци няма,
въпреки, че за някои от участниците това е първа изява в обща изложба. Поради тази причина, събитието е особено вълнуващо за
Страхил Найденов. Това е едно
непознато име за Плевен, но той
вече е участвал в международно
изложение в Турция. Пред нашата публика авторът се представя с
мозаечно платно. Данаил Мицев
пък от години има проблеми със
зрението, но не спира да рисува,
защото усеща светлината по свой
собствен начин.

и Сашо Камбуров.
В Плевенското дружество на
художниците членуват 90 майстори на четката. От тях над 30
са членове на Представителството на СБХ-Плевен. Всички имат
различна нагласа за участие в
Коледната изложба. Някои от авторите рисуват специално за нея
и идват от други общини на областта. Други пък нямат достатъчно време и представят вече
готови произведения, обясняват
специалистите. „Изминалата година не бе сред лесните за плевенските художници, защото не
бяха малко и разногласията между тях. По-важното е, че Коледната изложба обединява всички.
На подобна проява ние се срещаме, обменяме идеи и решаваме
какво да правим в бъдеще. Едно
от предложенията на Представителството на СБХ-Плевен, е да
бъде учредена награда на името
на известния плевенски скулптор Ангел Спасов”, заяви за
вестник „Плевен” председателят
Валентин Асенов-Хъкъла.
За откриването на Коледната
изложба в Арт център-Плевен,
се събраха много гости и приятели на художниците. Експозицията в зала „Христо Бояджиев” може да бъде видяна до 20
януари 2016 година. Показаните
произведения се продават и вече
има откупени.

