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Георг Спартански:

ОБЩИТЕ УСИЛИЯ РАЖДАТ ОБЩИЯ УСПЕХ
От град със замиращи функции трябва да превърнем
Плевен в място на надеждата

През февруари изтече гратисният период, който обществото дава на новоизбраните общински ръководства
за ориентиране в ситуацията, а на кмета – да сформира
екип за управление. По повод
100 дни управление кметът
на Община Плевен Георг
Спартански даде интервю за
вестник „Плевен”.
- Г-н Спартански, вие сте запознат с общинските дела, тъй
като сте в Общинския съвет вече
16 години. С какви очаквания
започнахте мандата като кмет на
Община Плевен?
- Когато човек гледа нещата
отвън, не е същото като да е от другата страна на барикадата. Наистина бях четири мандата общински
съветник, а три от тях - и председател на ОбС. Но работата на съветниците и на председателя има една
специфика – дефинитивно ОбС е
орган на местното самоуправление, а кметът е орган на изпълнителната власт и ръководител на
администрацията. Тоест, работата
не би могло да бъде сравнявана,
въпреки че е по повод на едни и
същи неща, свързани с местното
самоуправление. Затова и очакванията ми, когато стъпих в длъжност, бяха свързани с предвидимите трудности - изхождайки от това,
че приключваше програмния период, а Община Плевен работеше
по доста европроекти. Имах обща
представа за финансовото състояние и състоянието на проектите с
европейско финансиране. В този
смисъл предварителните ми очаквания бяха, че ще имам трудности
по всички направления, свързани
с обществените дела. Разбира се,
очакванията ми бяха едно, а това
което заварих надмина всичко в отрицателен смисъл.
- Какви бяха първите трудности, с които се сблъска новото
ръководство?
- Всъщност, за три месеца освен
с трудности, с друго не съм се
сблъсквал. Оказа се, че няма нито
едно нещо, което да подхванем, и
то да се окаже читаво. И отговорно
мога да заявя, че тук има вършени
престъпления. За част от тях вече
съм сезирал Прокуратурата и ще
чакам да видя заключенията и на
компетентните органи.
Що се касае до финансовата
страна, то ние заварихме огромен

обем от неразплатени задължения,
както и явно предявени такива, които бяха за 2.5 милиона лева. Оказа
се, че има и „скрити задължения”,
които при стъпването ми в длъжност не бяха предявени за разплащане. И всичко това – в края на финансовата година, когато и постъпленията бяха малки.
Заварихме в ход пет европроекта, които бяха просрочени във времето. И то не със седмица или месец, а с много месеци. И с удължени до максимума срокове. Трябваше да положим огромни усилия, за да се включим във финалните акорди на предния програмен период. Новото ръководство
трябваше да работи денонощно,
за да измъкне Общината от гило-

тината на многомилионни финансови санкции. Както знаете, четирите проекта са част от Интегрирания градски транспорт – разширението на контактната тролейбусна мрежа, нови спирки на градския
транспорт, ново тролейбусно депо,
велоалеите, които могат да са тема
на сериал в бразило-венецуелски
стил. Петият проект бе за Водните
огледала и Пеещия фонтан в Градската градина.
В процеса на работата си зададохме и някои въпроси. Като
този – на какво е разчитало предишното ръководство с просрочването на тези проекти и къде е бил
контролът при изпълнението им.

Продължава на стр.2

Стотици плевенчани излязоха на 3 март на площад
„Възраждане“, за да засвидетелстват своята признателност към героите, дали живота си за свободна България.
Тържественият ритуал по традиция беше пред Параклисмавзолей „Св. Георги Победоносец”. „В ден като днешния е
непродуктивно да терзаем душите си и от различните политически позиции, които всеки има правото да изповядва, да правим квалификации относно това, кой какъв „фил“
или „фоб“ на дадена нация е. Мисля, че всички ние трябва да
бъдем българофили - да обичаме България и да не мразим никого, защото истински големите народи не мразят никого.
Омразата поражда омраза, не води напред, а връща назад”,
каза в словото си по повод 138 години от Освобождението
кметът Георг Спартански.
Програмата в празничния ден започна с щафета „Обиколка на военно-историческите музеи в Плевен” и приключи с
концерт на Северняшки ансамбъл „Иван Вълев”, фолклорен
ансамбъл „Мизия” и ансамбъл „Нашенчета”.
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Георг Спартански: Общите усилия раждат общия успех
Продължава от стр.1
Ако трябва да продължа с въпросите, бих отправил питане и за това
как са правени поръчките и избирани фирмите? И каква е ефективността, с която са влагани средствата. На тези риторични, засега, въпроси ще трябва компетентните органи да се произнесат. И
тук е мястото да кажа, че с огромни мъки успяхме да финализираме четири от тези проекти и да ги
спасим от пълен провал. Но, както знаете, разширението на контактната мрежа беше изпълнено около
86% и от 1 януари 2016 г. се работи със средства от Община Плевен.
И то заради това, че някой не си е
свършил работата когато е трябвало. Надявам се драмата да приключи в края на февруари и ще чакаме
Управляващият орган да се произнесе дали и с колко ще бъдем санкционирани за забавянето на проекта. Драмата ще се засили и с изпълнителя, тъй като той е в неустойка, но пък Общината ще му дължи
пари за свършеното през януари и
февруари.
И като говорим за пари, ще
трябва да допълня, че предстоят погасявания на кредити, които Община Плевен е теглила от
Фонд ФЛАГ за обслужване на европроектите си. На 25 март ще
трябва да платим над 2 140 000 лв.
на фонда за кредит, теглен за изграждане на Депото за битови отпадъци. Там, както вече обяснявах, тръгнаха свлачищни процеси
и отново възникнаха множество
въпроси, включително и за избора
на мястото за неговото изграждане. На 25 април пък изтичат падежите на три други кредита – над 1
600 000 лв. по Интегрирания градски транспорт, около 470 000 лв.
за Водните огледала и фонтаните и около 190 000 лв. за техническата помощ по един от другите проекти. И ще трябва да търсим
средства, тъй като верифицираните пари от управляващия орган ще
са по-малко, заради финансовите
корекции. Това поставя под сериозен проблем финансовото състояние на Общината, защото ние имаме и текущи разходи. И ще напомня, че само на сметопочистващите фирми месечно плащаме около
500 000 лв. И в този смисъл, във
финансово отношение няма нищо,
свързано с положителни и радостни очаквания.
Казвам тези цифри, за да знаят съгражданите ни, че когато говорим за разбити улици, които не
са ремонтирани с години, и за необходимост от основни ремонти на
уличната мрежа в Плевен и населените места на общината, ще са ни
необходими стотици милиони. А
ние за тази дейност имаме 1 млн.
лв. В този смисъл, обществените
очаквания към управлението са високи, и са оправдани, но нямат никакво финансово покритие от гледна точка на възможностите на Община Плевен.
- Имате ли опасения, че Общината ще бъде санкционирана
за просрочването на монтажа и
рехабилитацията на контактната мрежа?
- Проектът беше отчетен на 10
февруари. Но коректно - в размера, който е свършен. А не на това,
което би могло да е направено, ако
някой си е свършил работата навреме. Не опасения - абсолютно

съм сигурен, че ще имаме финансови санкции. Просто се моля те да
бъдат по-малки, защото ще поставим под абсолютна неизвестност
финансовото състояние на Общината.
- А обещанията за строителство на многофункционална
спортна зала имат ли индикации
за някакъв финансов ресурс от
страна на държавата?
- Обещанията не са от вчера.
Изпълнен е първият етап – беше
разрушена колопистата и изграден така наречения „нулев цикъл”.
Сега правителството трябва да
реши дали, кога и в какъв размер
ще отпусне средства на Плевен за
втори етап – строителство на зала.
Надяваме се това да се случи в средата на тази година, ако Министерският съвет реши. Този въпрос не
е от компетенцията на кмета. Друг
е въпросът, че и там има строителство, което не е извършено в конкретните срокове и в обем. И има
разходи, които са извършени не по
проектното задание.
Една друга сага, която ще започне през март, е така нареченият Воден цикъл на Плевен и Долна Митрополия. По него преди четири години се започна със заложени средства в размер на 240 милиона лева, а сега стартираме с 97 милиона. По проекта трябваше да се
изгражда ВиК на Долна Митрополия, Тръстеник, Ясен и Буковлък,
както и ремонт на пречиствателната станция в Божурица и довеждащия колектор. Сега са орязани мрежите основно в Ясен и Буковлък.
Отпадна изцяло ремонта на довеждащия колектор. От пречиствателната станция са орязани ремонтни дейности за 1 млн. лв. и поставянето на фотоволтаици за около 2 млн. лв. По този проект още
от сега има множество проблеми.
В най-добрия случай, ако всичко
бъде извършено в качество и срок,
и няма финансови корекции, Община Плевен ще излезе от проекта
без финансови последствия.
Като теглим чертата, се оказва,
че няма нито един проект, който
да е завършил без проблеми. Има
и изцяло провалени проекти, които не са обект на коментар сега. По
тях сме върнали или ще връщаме
парите обратно, тъй като или не са
отчетени, или не са изпълнени в
предвидените срокове.
- А за новия програмен период Община Плевен има ли готовност за кандидатстване с проекти?
- И това е било обект на работа
на предишното ръководство. От 90
обекта, които имаме за финансиране и изграждане по програма „Региони в растеж”, са избрани приоритетни 50, с които ще се кандидатства. Там тепърва предстои да
видим какво ще се случи. Както
знаете на Плевен по тази програма
се отпускат 47.5 млн. лв. Лично аз
имам опасения за новия програмен
период, че ако се работи както до
сега, нищо добро не ни чака. Надявам се да се положат усилия и това
да не се случи. Тук оставам настрана и ресурса, който се влага по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Предстои
същинската част за първите блокове - саниране, а постъпват и нови
заявки. В момента се извършват и
дейности по техническото обслед-

ване. И трябва мобилизация и недопускане на корупционни практики.
- С какво се гордеете като
първи успехи през 100-те дни?
- Нямам поводи за гордост. Но
ако може да е повод за малка радост, то това е, че ОбС прие предложението ми, с което осигурихме 1.3 млн. лв. в края на 2015 година от продажба на базата в Кранево. Буквално за часове след решението на съветниците, получихме тези пари, а това ни позволи да разплатим много задължения. Добър повод за радост е и
това, че успяхме да убедим фирмите по снегопочистване, че може
да се работи по по-ефективен начин и това го показа вторият обилен снеговалеж. В първите дни на
януари фирмите се провалиха тотално, но в средата на същия месец, се видя, че може да има видима разлика в почистването. Опитваме се да приведем в по-добър
вид културата и спорта в града.
Осигурихме двойно повече пари
за спорт. В културно отношение
има вече доверие на институциите
в ръководството. Започна и реорганизация на дейността и работата на Северняшкия ансамбъл, който беше доведен от еднолични непрофесионални действия от предходния си ръководител, до демотивация на изпълнителите и некачествена продукция. И не го казвам аз, а специалисти в областта
на народната музика. Всички културни институти получиха глътка

въздух с финансов ресурс, за да се
мотивират работещите. Разбира
се, по възможностите на Общината. А това трябва да бъде знак, че
културата не е изоставеното дете.
Опитваме се да подредим и
къщичката на общинската администрация, тъй като тук заварих наплашени служители. Не е приемливо при кмета да идват на доклад
началници на отдели и директори
на дирекции, на които да им треперят ръцете. Този тремор вече е изчезнал. Искам да подчертая, че до
този момент не съм уволнил нито
един служител. Напук на слуховете, че ще се почне с метлата.
Започваме и битката за отвоюване на общинските фирми. Там
има груби корупционни практики. За част от констатациите съм
сезирал Прокуратурата. Категоричен съм, че ще отвоюваме и оздравим, и почистим работната среда в
тези фирми. Недопустимо е „Инжстрой”, Паркстрой” и „Тибор” да са
в това състояние. Тези фирми трябва да се върнат на принципала си.
Те трябва да престанат да обслужват частни или групови интереси.
- Какви са плановете на ръководството за тази година. Кое ще
смятате за успех и кое за неуспех,
ако не го направите до края на
календарната година.
- Плановете произтичат от това,
което сме констатирали до сега –
финансово оздравяване на Общината и на фирмите, приключване с минимални загуби на проектите от предходния програмен пе-

риод. Разбира се, не можем да поправим щетите, извършени преди да стъпя в управлението на Общината. Ако спестим многомилионните санкции, или ги доведем
до минимални размери, ще го смятам за огромен успех. За такъв ще
смятам и успешния старт на проектите по новия програмен период. А това ще стане с общо усилие.
Не само на кмета, заместниците
или на част от администрацията, а
на всички, занимаващи се с местно самоуправление. Както и с подкрепата на гражданите. Защото общите усилия раждат общия успех.
- А сега искаме да ви отправим едно предизвикателство.
Ако можете да се пренесете с година напред, например на 1 март
2017 година, какъв ще е Плевен?
- Надявам се поне атмосферата
в Плевен да е по-различна и за това
да допринасят и по-добрата чистота на града, и по-добрата организация на движението по улиците, и
по-доброто им техническо състояние. По-добра ще е и парковата
среда. Имам много идеи, свързани с украсата на града и привеждането му в по-приветлив вид. С
по-богат, наситен и смислен културен живот. Надявам се лека-полека
да върнем традициите и надеждата
на хората за по-добро бъдеще. Това
не е възможно да се случи за година, но трябва да положим основите, които да обърнат тенденциите. И Плевен от град със замиращи
функции да се превърне в град, в
който се връща надеждата.
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ÎÁÙÈÍÑÊÈ ÑÚÂÅÒ - ÏËÅÂÅÍ
РÅØÅНИß ОТ ÔÅÂРУАРСКАТА СÅСИß

Р Е Ш Е Н И Е № 092 / 25.02.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Наредба за изменение на Наредба №8
за условията и реда за упражняване на правата на
собственик от Община Плевен върху общинската
част от капитала на търговските дружества
На основание 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23
от ЗМСМА, чл.13, във връзка с чл.2 , ал.2, т.7 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, чл.11, ал.3, чл.26 от Закона за нормативните актове, при спазване изискванията на чл.28 от
Закона за нормативните актове и чл.75, чл.76, чл.77 и
чл.79 от Административно-процесуалния кодекс
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за условията и реда за упражняване на правата на собственик от Община Плевен върху общинската част от капитала на търговските дружества:
§ 1. В Глава трета „Еднолични търговски дружества”,
Раздел ІІ „Правомощия на органите за управление”:
1. В чл. 24, ал. 1 се създава нова точка 16 със следното съдържание: „т.16 (нова) Дава разрешение за
сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с
която се признават задължения или се опрощава дълг.“
2. В чл.24, ал.1 досегашната точка 16 става точка 17
със следното съдържание:
„т.17 (предишна точка 16) „Приема решения и по
други въпроси, свързани с дейността на дружествата,
за които е сезиран от Кмета на Общината”.
§ 2. В Глава трета „Еднолични търговски дружества”, Раздел ІІ „Правомощия на органите за управление”, чл. 28, ал. 1 се променя и придобива следното
съдържание:
1. „чл.28, ал.1 Становища по конкретни въпроси по приложение на наредбата дава Постоянната комисия „Стопанска политика и транспорт”
на Общинския съвет. “
§ 3. В Глава трета „Еднолични търговски дружества”, Раздел ІV „Състав на органите за управление
на еднолични търговски дружества ”, в чл. 35, ал. 2,
след израза „трудово правоотношение“ се добавя „в
същото дружество“.
§ 4. В Глава трета „Еднолични търговски дружества”, Раздел ІV „Състав на органите за управление
на еднолични търговски дружества ”, в чл. 36, ал. 2,
израза „трудов договор“ се заменя с „трудово правоотношение в същото дружество“.
§ 5. В Глава трета „Еднолични търговски дружества”, Раздел пети „Възлагане на управлението и контрола на едноличните търговски дружества”, в чл. 39,
ал. 2 след израза „той може да бъде удължаван“, се добавя „еднократно“, като по-нататък текста остава непроменен.
§ 6. В Глава трета „Еднолични търговски дружества”,
Раздел пети „Възлагане на управлението и контрола на
едноличните търговски дружества”, в чл. 40 се създава
нова ал. 4 със следното съдържание:
1. „чл.40, ал.4 (нова) В договора за възлагане на
контрол се включва задължението на контрольора да
упражнява предварителен, текущ и последващ контрол във връзка с участието или провеждане от дружеството на процедури за възлагане на обществени
поръчки.“
§ 7. В Глава трета „Еднолични търговски дружества”,
Раздел пети „Възлагане на управлението и контрола на
едноличните търговски дружества”, в чл. 41 се създава
нова ал.4 със следното съдържание:
1. „чл.41, ал.4 (нова) Управителните органи на дружествата в едномесечен срок след изтичане на всяко
тримесечие представят на Постоянната комисия „Стопанска политика и транспорт” на Общинския съвет
писмен анализ на финансовите резултати на дружеството за изтеклия период с натрупване, придружен от
ОПР, баланс и доклад на контрольора.”
§ 8. В Глава трета „Еднолични търговски дружества”, Раздел пети „Възлагане на управлението и контрола на едноличните търговски дружества”, чл. 43,
ал. 5 се променя и придобива следното съдържание:
„ал.5 Договорите с контрольорите могат да бъдат прекратени предсрочно със заповед на Кмета на Общината при условията на ал.1 и ал.2, като заповедта по
ал.2 съдържа мотивите за прекратяване на договора с
посочване на конкретното основание.
§ 9. § 6 от Предходни разпоредби се изменя и придобива следното съдържание:
1. „§ 6. Редът за назначаване на управителите на лечебни заведения - еднолични търговски дружества със
собственик на капитала Община Плевен, е съгласно
чл. 63 от ЗЛЗ и по реда на Наредба №9 от 26.06.2000
год. издадена от Министъра на здравеопазването.”
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 093 / 25.02.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение
на Наредба №15 за реда и условията за поставяне на
преместваеми съоръжения на територията на Община Плевен.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал.1,
т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 1, ал. 2 от Закона за местните
данъци и такси, чл. 11, ал.3, чл. 26 от Закона за нормативните актове, при спазване изискванията на чл. 28
от Закона за нормативните актове и чл.75,76, 77 и 79
от Административнопроцесуалния кодекс
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 15 за реда и условията за поставяне на
преместваеми съоръжения на територията на Община
Плевен, както следва:
§1. В глава Четвърта “Ред за разрешаване поставянето на преместваеми съоръжения”, Раздел І “Ред и

условия за разрешаване поставянето на преместваеми
съоръжения върху общински имоти” разпоредбата на
чл. 12, ал. 3 се променя, като придобива следното съдържание:
„чл.12 (3) След одобряване на схемата от Главния
архитект копие от същата се предоставя в Дирекция
„Икономическо развитие“ и в съответното общинско
предприятие за подготовка на тръжна или конкурсна
процедура, в случаите когато се отнася за имот - общинска собственост. В случаите, когато се отнася за
имоти - държавна собственост, след съгласуването и
по реда на чл. 56, ал. 2 от ЗУТ, същата се предава на
заявителя.
§2. В глава Четвърта “Ред за разрешаване поставянето на преместваеми съоъжения”, Раздел І “Ред и условия за разрешаване поставянето на преместваеми
съоръжения върху общински имоти” в разпоредбата
на чл.15, ал. 1 се променя, като придобива следното
съдържание:
„чл.15 (1) Разрешения за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения по чл. 14, ал. 1 върху имоти
- общинска собственост, се издават след провеждане
на публичен търг или публично оповестен конкурс и
сключен въз основа на резултатите от него договор за
срок до 10 години - за имотите публична или частна
общинска собственост, от Кмета на Община Плевен
или оправомощено от него лице.
II. Измененията и допълненията на Наредбата влиза
в сила 7 дни след публикуването на Интернет страницата на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 094 / 25.02.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Утвърждаване на програми за развитие на търговските дружества с общинско участие
за 2016 година
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.17,
ал.1, т.15 и чл.24, ал.1, т.12 от Наредба №8 за условията и реда за упражняване правата на собственик от
Община Плевен върху общинската част от капитала
на търговските дружества на ОбС-Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Утвърждава програмите за развитие на :
1.1. „ДКЦ ІІ-Плевен” ЕООД, гр. Плевен;
1.2. „ДКЦ ІІІ-Плевен” ЕООД, гр. Плевен;
1.3. „Дентален център І - Плевен” ЕООД, гр. Плевен;
1.4. „Медицински център за рехабилитация и
спортна медицина І- Плевен” ЕООД, гр. Плевен;
1.5. „Тролейбусен транспорт” ЕООД- гр.Плевен;
1.6. „Инжстрой” ЕОООД - гр.Плевен;
1.7. „Паркстрой” ЕООД - гр.Плевен;
1.8. „Тибор” ЕАД - гр.Плевен.
2. Програмите по т.1 са неразделна част от договорите за възлагане управлението на всяко от посочените търговски дружества.

отговорност членовете на Съвета на директорите на
„Тибор” ЕАД, считано от 26.02.2016 г.
1.1. Мая Парашкевова Макавеева
1.2. Делчо Димитров Янков
1.3. Анатолий Митков Илиев
2. Избира за членове на Съвета на директорите на
„Тибор” ЕАД, за срок от 3 /три/ години, считано от датата на вписване в Търговския регистър
2.1.Лидия Захариева Железарова
2.2.Борислав Светлинов Борисов
2.3.Петя Бориславова Петкова
3. Определя гаранция за управление на новоизбраните членове на Съвета на директорите в размер на
три месечни брутни възнаграждения към момента на
избора.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши
необходимите правни и фактически действия, във
връзка с прекратяване на договорите за управление на
членовете на Съвета на директорите и сключването на
договори за управление с избраните членове на Съвета на директорите.
5. Възлага на новоизбрания Съвет на директорите
да извърши необходими правни и фактически действия във връзка с вписването на настоящото решение
в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

ние №547/25.04.2013 г./ на Общински съвет - Плевен.
2. Утвърждава състав на Общински съвет по наркотични вещества от 15 члена, както следва:
- Катя Божикова - Председател - щатна длъжност;
- д-р Александър Вичев - Секретар - щатна длъжност;
- Катя Христова - Общински съветник;
- Марина Андреева - Общински съветник;
- Георги Георгиев - представител на Областна дирекция на МВР - Плевен;
- Цветомир Илиев - представител на Първо РУ на
МВР Плевен;
- Николай Петров - представител на Второ РУ на
МВР Плевен;
- д-р Юлиан Найденов - представител на Регионална здравна инспекция Плевен;
- Кремена Пъшева - представител на Регионален
инспекторат по образование Плевен;
- Никовай Пачевски - прокурор, представител на
Окръжна прокуратура Плевен;
- Диляна Тодорова - представител на дирекция „Социално подпомагане” Плевен;
- Анелия Цветанова - представител на неправителствена организация /БЧК/;
- Чавдар Мирчев - представител на неправителствена организация /Фондация „Социални и здравни
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев алтернативи”/;
- Елза Пачева- гл. експерт в отдел „Здравеопазване”
при Община Плевен;
Р Е Ш Е Н И Е № 097 / 25.02.2016 г., гр. Плевен
- Мариета Георгиева - гл. експерт в отдел „ОбразоОТНОСНО: Съгласуване на Годишен план на от- вание” при Община Плевен.
дел „Вътрешен одит” за 2016 г.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във
Р Е Ш Е Н И Е № 102 / 25.02.2016 г., гр. Плевен
връзка с чл.27, ал.2 от ЗВОПС
ОТНОСНО: Преобразуване на Дирекция „ВоенноОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
исторически музеи” - Плевен от Общински културен
Р Е Ш И:
институт в Регионален културен институт с наи1. Съгласува Годишен план за дейността на отдел менование „Регионален военно-исторически музей „Вътрешен одит” при Община Плевен за 2016 г.
Плевен”
2. Възлага на Кмета на Община Плевен последваНа основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
щите съгласно закона действия.
т.23, чл.17, ал.1, т.5 от Закона за местното самоупраПредседател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев вление и местната администрация и чл.8, ал.1 и чл.9,
ал.2 от Закона за закрила и развитие на културата
Р Е Ш Е Н И Е № 098 / 25.02.2016 г., гр. Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН

ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за
Р Е Ш И:
развитие на читалищната дейност в Община Пле1. Да се преобразува Дирекция „Военно-историчевен за 2016 г.
ски музеи” - Плевен от Общински културен институт
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, в Регионален културен институт с наименование „Рет.12 от Закона за местното самоуправление и мест- гионален военно-исторически музей” - Плевен.
ната администрация
2. Кметът на Община Плевен да съгласува настоящото Решение с Областния управител съгласно разОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
поредбите на чл.9, ал.2 от Закона за закрила и развиР Е Ш И:
тие на културата.
1. Приема Годишна програма за развитие на чита3. Предлага на Министъра на културата да внесе
лищната дейност за 2016 година за читалищата на те- предложение в Министерски съвет за преобразуване
риторията на Община Плевен.
на Дирекция „Военно-исторически музеи” - Плевен в
2. Годишната програма за развитие на читалищната
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев дейност за 2016г. е неразделна част от настоящото ре- Регионален военно-исторически музей - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
шение.
Р Е Ш Е Н И Е № 095 / 25.02.2016 г., гр. Плевен
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е № 103 / 25.02.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Сключване на допълнително триР Е Ш Е Н И Е № 099 / 25.02.2016 г., гр. Плевен
странно писмено споразумение за удължаване на
ОТНОСНО: Определяне на членове в управителния
ОТНОСНО: Приемане на Годишен доклад на съвет на Сдружение с нестопанска цел в обществена
срока за погасяване на кредита по сключен Договор
за кредит №700/15.12.2014 г. с „Фонд за органите на Местната комисия за борба срещу противообщест- полза „Общински футболен клуб Спартак Плевен”
местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД и вените прояви на малолетните и непълнолетните На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
Плевен за 2015 г.
Банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
т.15 и т.23 от Закона за местното самоуправление и
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за мест- местната администрация
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1,
т.10 от Закона за местното самоуправление и местната ното самоуправление и местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
администрация, чл.4, т.1, чл.13, чл.14, чл.15а и чл.17
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
от Закона за общинския дълг
Р Е Ш И:
1. Определя представители на Община Плевен в
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
1. Приема за сведение годишния доклад на Мест- „Общински футболен клуб Спартак Плевен” и предР Е Ш И:
ната комисия за борба срещу противообществените лага за членове на Управителния съвет следните лица:
1. Изменя Решение №1430/26.03.2015 г. на Общин- прояви на малолетните и непълнолетните - Плевен за
1.1. Иван Кюлджийски - заместник-кмет на Обски съвет - Плевен в частта „Условия за погасяване на работата й през 2015 година.
щина Плевен по младежки дейности, спорт и туризъм,
2. Докладът по т.1 е неразделна част от настоящото за председател на Управителния съвет;
кредита”, както следва:
решение.
мостово финансиране:
1.2. Евгени Генов - Директор на Дирекция „Фибило - срок за погасяване - до 17 месеца, считано
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев нансово-счетоводни дейности и управление на собот датата на подписване на договора за кредит
ствеността” при Община Плевен;
става - срок за погасяване - до 23 месеца, считано
1.3. Тони Вашков - Главен специалист в отдел
Р Е Ш Е Н И Е № 100 / 25.02.2016 г., гр. Плевен
от датата на подписване на договора за кредит.
„Младежки дейности, спорт и туризъм” при Община
ОТНОСНО:
Изпълнение
на
Решение Плевен.
1. Дава съгласие Община Плевен да подпише допълнително писмено споразумение към Договор за №024/21.12.2015 г. на Общински съвет - Плевен
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1,
кредит №700/15.12.2014 г. с размер на задължението 4
т.23
от
Закона
за
местното
самоуправление
и
мест387 834,67 лв. с „Фонд за органите на местното самоР Е Ш Е Н И Е № 104 / 25.02.2016 г., гр. Плевен
управление в България - ФЛАГ” ЕАД и Банка УНИ- ната администрация
ОТНОСНО: Разпределение на средствата, приКРЕДИТ БУЛБАНК АД за промяна на срока за погаОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
ети с Решение №057/28.01.2016 г. в група „Физическа
сяване на задълженията от - „до 25.03.2016 г.”, на Р Е Ш И:
култура и спорт” през 2016 година
„до 25.09.2016 г.”.
1. Приема Правилник за условията, реда и критериНа основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.6
2. Възлага и делегира правомощия на Кмета на Об- ите за предоставяне на финансови средства за съфищина Плевен да изготви искане до „Фонд за органите нансиране на културни проекти на територията на Об- от Закона за местното самоуправление и местната адна местното самоуправление в България - ФЛАГ” щина Плевен за 2016 г., който е неразделна част от на- министрация
ЕАД за удължаване на срока за погасяване на задъл- стоящото Решение.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
женията по Договор за кредит №700/15.12.2014 г., да
Р Е Ш И:
2. Правилникът влиза в сила 7 дни след публикуподпише допълнително споразумение към договора, ването му на интернет страницата на Общински съвет
І. Разпределя средствата, гласувани с Решение
както и да извърши всички останали правни и факти- - Плевен.
№057/28.01.2016 г. на Общински съвет - Плевен, съчески действия за изпълнението на решението по т.2.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев гласно т.17, в размер на 280 000 лв., както следва:
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
1. Спортен календар, в размер на 32 000 лева /Приложение №1/, неразделна част от настоящото РешеР Е Ш Е Н И Е № 101 / 25.02.2016 г., гр. Плевен
Р Е Ш Е Н И Е № 096 / 25.02.2016 г., гр. Плевен
ние.
ОТНОСНО: Отмяна на Решение №071 от
2. Ученически игри - 30 000 лв.
ОТНОСНО: Освобождаване от длъжност члено- 23.02.2012 г., изменено с Решение №547/25.04.2013 г.
3. Финансово подпомагане на спортни клубове, в
вете на Съвета на директорите на „Тибор” ЕАД и и утвърждаване на нов състав на Общински съвет по
размер на 195 000лв., да се извърши след внасяне на
избиране на нови членове на Съвета на директорите наркотични вещества
конкретно предложение за разпределение за спортНа основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното
На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.221, самоуправление и местната администрация и чл.15, ните клубове в Общински съвет-Плевен, в срок до
т.4, във връзка с чл.232а от Търговския закон, чл.24, ал.1 от Закона за наркотичните вещества и прекурсо- 18.03.2016 г.
4. Резерв - 23 000 лв.
ал.1, т.1 от Наредба №8 на Общински съвет-Плевен рите
ІІ. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
фактическите и правни действия по изпълнение на реОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
шението.
Р Е Ш И:
1. Освобождава от длъжност и не освобождава от
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
1. Отменя Решение №071/23.02.2012 г. /изм. с Реше-

РÅØÅНИß НА ОБЩИНСКИ СÚÂÅТ - ПЛÅÂÅН
Р Е Ш Е Н И Е № 105 / 25.02.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на начални цени по сортименти и дървесни видове за обектите, за които ще се
продава дървесина на корен на търговци, ценоразпис
за продажба на дървесина на физически лица, юридически лица и търговци
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. 71, ал. 5, т. 3 от Наредбата
за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска
собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема начални цени по сортименти и дървесни
видове за обектите, от които ще се продава дървесина
на корен на търговци /чл. 49, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на
дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти/:
Сортимент

Начална
цена, лв. за
1 пл. куб. м

ИГЛОЛИСТНИ
ЕДРА
Трупи за бичене
С диаметър на тънкия край над 30 см
Черен бор
75
Бял бор
75
Дуглазка, смърч
75
С диаметър на тънкия край от 18 до 29 см
Черен бор
55
Бял бор
55
Дуглазка, смърч
55
СРЕДНА
Трупи за бичене с диаметър на тънкия край от 15 до 17 см
Черен бор
50
Бял бор
50
Дуглазка, смърч
50
Обли греди
45
Технологична дървесина
35
ДРЕБНА
Ритловици
45
Технологична дървесина
35
ДЪРВА
Технологична дървесина
40
ОЗМ
45
Дърва за огрев
30
ШИРОКОЛИСТНИ
ЕДРА
Трупи за шперплат
Топола
66
Трупи за бичене
С диаметър на тънкия край над 30 см
Топола
56
Върба
56
С диаметър на тънкия край от 18 до 29 см
Дъб
71
Топола, върба
51
Липа
51
Акация, гледичия
46
СРЕДНА
Трупи за бичене
С диаметър на тънкия край от 15 до 17 см
Дъб /без цер/
46
Цер
45
Липа
43
Топола, върба
43
Акация, гледичия
45
Технологична дървесина
Дъб /без цер/
47
Цер
45
Липа
35
Топола, върба
35
Акация, гледичия
45
Обли греди /акация/
45
ДРЕБНА
Технологична дървесина
Дъб
45
Цер
41
Топола, липа, върба
32
Акация, гледичия
41
Мертеци - топола
35
Колове - акация, гледичия
41
ДЪРВА
ОЗМ
Дъб
52
Топола, върба, липа
38
Акация, гледичия
41
Дърва за огрев
Твърди
46
Меки
27
Акация, гледичия
41
Технологична дървесина
Твърди
50
Топола, върба, липа
30
Акация, гледичия
45
Вършина
Твърда
7
Мека
5

2. Ценоразпис за продажба на дървесина на физически лица, юридически лица и търговци /в случаите на чл. 71, ал. 1, т. 1, 3, 4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в
горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти/:

Сортименти

Продажба
по ценоразпис
от склад,
чл.
71,
ал. 1, т. 4
от НУРВИДГТ

Продажба
по ценоразпис
на суха и
паднала
дървесина, чл.
71, ал. 1, т.
1 от НУРВИДГТ

Продажба
по ценоразпис на
остатъци
от дървесина в сечището
след освидетелстване, чл.
71, ал. 1, т.
3 от НУРВИДГТ

ИГЛОЛИСТНИ
ЕДРА
Трупи за бичене, диаметър на тънкия край над 30 см
Черен бор
95
95
Бял бор
95
95
Дуглазка, смърч
95
95
С диаметър на тънкия край от 18 до 29 см
Черен бор
70
70
Бял бор
70
70
Дуглазка, смърч
70
70
СРЕДНА
Трупи за бичене, с диаметър на тънкия край от 15 до 17 см
Черен бор
65
65
Бял бор
65
65
Дуглазка, смърч
65
65
Обли греди
60
55
Технологична дървесина
55
50
ДРЕБНА
Ритловици
60
55
Технологична дървесина
50
50
ДЪРВА
Технологична дървесина
55
55
ОЗМ
60
60
Дърва за огрев
45
45
25
ШИРОКОЛИСТНИ
ЕДРА
Трупи за шперплат
Топола
85
85
Трупи за бичене, с диаметър на тънкия край над 30 см
Топола
66
66
Върба
66
66
С диаметър на тънкия край от 18 до 29 см
Дъб
86
86
Топола, върба
61
61
Липа
61
61
Акация, гледичия
61
61
СРЕДНА
Трупи за бичене, с диаметър на тънкия край от 15 до 17 см
Дъб /без цер/
61
61
Цер
56
56
Топола, върба
51
51
Акация, гледичия
56
56
Технологична дървесина
Дъб /без цер/
66
62
Цер
56
56
Липа
42
42
Топола, върба
42
42
Акация, гледичия
56
56
Обли греди акация
56
56
ДРЕБНА
Технологична дървесина
Дъб /без цер/
56
56
Цер
55
55
Топола, върба, липа
42
42
Акация, гледичия
55
55
Мертеци - акация, гле55
55
дичия
Мертеци - топола
45
45
Колове - акация
55
55
ДЪРВА
ОЗМ
Дъб
65
65
Топола, върба, липа
45
45
Акация, гледичия
55
55
Дърва за огрев
Твърди
60
60
45
Меки
40
40
25
Акация, гледичия
55
55
40
Технологична дървесина
Дъб
61
61
48
Келяв габър
61
61
48
Топола, върба, липа
41
41
28
Акация, гледичия
56
56
43
Вършина
Твърда
7
7
Мека
5
5

3. Начална цена за възлагане на услугата - добив на
дървесина до временен склад за задоволяване нуждите на местното население от Община Плевен с
дърва за огрев: 17,00 лв. за 1 плътен кубичен метър.
4. Ценоразпис за продажба на дърва за огрев за
местното население от временен склад:
4.1. Цена на 1 пространствен кубичен метър дърва за
огрев /акация, гледичия/ - 28,00 лв. без ДДС;
4.2. Цена на 1 пространствен кубичен метър дърва за
огрев /дъб, габър, мъждрян, клен/ - 33,00 лв. без ДДС;
4.3. Цена на 1 пространствен кубичен метър дърва
за огрев /топола, липа/ - 22,00 лв. без ДДС.
Към цената за 1 пространствен кубичен метър на
дървата за огрев да се прибавя и стойността на услугата за издаване на превозен билет - 1,25 лв. без ДДС,
както и такса за измерване, кубиране и маркиране на
дървесината съгласно Наредба № 17 за определянето
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен /тарифа № 9/.
5. Продажбата на дърва за огрев за местното население на Община Плевен да се извършва по реда на
чл. 46, ал. 2 и чл. 71, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в
горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.
6. Съгласно чл. 71, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Наредбата за
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска
собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, право да закупуват дървесина имат физически лица, които не са търговци - за
лична употреба, без право на продажба и преотстъпване, както и училища, социални домове, детски за-

ведения и други институции на бюджетна издръжка без право на продажба.
7. Да се приеме ограничение на количеството дърва
за огрев, което може да се закупи от отделно домакинство в дадено населено място на територията на Община Плевен - до 4 пространствени кубични метра.
8. Институциите на бюджетна издръжка към Община Плевен да ползват безвъзмездно дървесина след
писмено представена заявка, одобрена от Кмета на
Община Плевен.
9. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от него лице да извърши всички правни и
фактически действия в изпълнение на настоящото решение.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 106 / 25.02.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на
ползване на „Народно читалище Слънце - 1927”,
с.Ралево, върху част от общински недвижим нежилищен имот, находящ се в с.Ралево, актуван с АОС
№31310/30.10.1998 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, §4
от ПЗР на Закона за народните читалища чл.7,ал.2 и
чл.39, ал.4 от ЗОС, чл.62, ал.3, 4 и 5 от Наредба №7 на
Общински съвет - Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

Áð. 1 (25),
8 ìàðò 2016 ã.

4

вен, за отдаване по наем за срок от 5(пет) години на
части от имоти публична собственост за:
- Методичен кабинет в ЦДГ № 7 “Синчец” Плевен с
площ 12 кв.м за провеждане на занимания по английски език , при първоначална наемна цена на час 2.40
лв. Депозит за участие 30.00 лв.
- Част от физкултурен салон в ЦДГ № 20 “Калина”
Плевен с площ 10 кв.м за провеждане на занимания по
английски език, при първоначална наемна цена на час
2.00 лв. Депозит за участие 30.00 лв.
- Част от физкултурен салон в ОДЗ № 18 “Дружба”
Плевен с площ 10 кв.м за провеждане на занимания по
английски език, при първоначална наемна цена на час
2.00 лв. Депозит за участие 30.00 лв.
2. Да се проведе публичен търг с тайно
наддаване,чрез представяне от участниците на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за
провеждане на търга за отдаване по наем за срок от
5(пет) години на части от имоти публична собственост за:
- Бюфет за закуски в ОУ “Н. Й.Вапцаров” Плевен с
площ 25 кв.м за при първоначална месечна цена 40.00
лв. Депозит за участие 130.00 лв.
- Бюфет за закуски в СОУ “Пейо Яворов” Плевен с
площ 5 кв.м за при първоначална месечна цена 35.00
лв. Депозит за участие 130.00 лв.
- Бюфет за закуски в СОУ “Иван Вазов” Плевен
с площ 22 кв.м за при първоначална месечна цена
403.00 лв. Депозит за участие 130.00 лв.
- Поставяне на автомат за топли напитки в Общоградско средношколско общежитие-Плевен, при първоначална цена 50.00лв. за 1кв.м. площ. Депозит за
участие 30.00 лв.;
Предложените месечни наемни цени са на база
брой ученици съгласно Решение № 034/31.01.2008г.
на Общински съвет Плевен
3. Ползването на имотите по т.1 и т.2 от спечелилият съответната процедура наемател не може да
пречи или ограничава учебните дейности в учебното
и детско заведение.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен:
4.1. Да назначи комисия, която да организира и проведе процедурите по т.1 и т. 2 от настоящото Решение.
4.2. Да утвърди конкурсни и тръжни правила за
процедурите по т.1 и т.2 от настоящото Решение.
4.3. Да сключи договор със спечелилите участници.

1. Да се учреди безвъзмездно право на ползване
върху недвижим, нежилищен имот, представляващ
две помещения - читалня и библиотека с площ 50
кв.м., находящи се на първия етаж от административно-търговска сграда - Кметство, находящ се в
УПИ І, кв.7 по плана на с.Ралево, актуван с АОС
№31310/30.10.1998 г. на Народно читалище „Слънце
-1927” - с.Ралево.
2. Безвъзмездното право на ползване да се учреди за
срок от 10 /десет/ години.
3. Консумативните разходи свързани с текущото обслужване и поддръжка на имота, са за сметка на Народно читалище „Слънце 1927” - с.Ралево.
4. Имотът, предоставен на Народно читалище
„Слънце-1927”, с.Ралево да се ползва съвместно с
Клуб на хора с увреждания и пенсионери.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
5. Упълномощава Кмета на Община Плевен
да сключи с Председателя на Народно читалище
Р Е Ш Е Н И Е № 110 / 25.02.2016 г., гр. Плевен
„Слънце-1927” - с.Ралево договор за безвъзмездно
право на ползване на имота по т.1, съгласно действаОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот
щите разпоредби и условията по предходната точка.
- публична общинска собственост на територията
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев на град Плевен за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион
Р Е Ш Е Н И Е № 107 / 25.02.2016 г., гр. Плевен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
ОТНОСНО: Приемане на актуализиран статут на самоуправление и местната администрация, чл.14,
ал.7 от ЗОС, чл.76, т.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1 от НаМеждународния музикален фестивал „Катя Попова”
редба №7 на Общински съвет-Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
т.12 от Закона за местното самоуправление и местР Е Ш И:
ната администрация
1. Да се отдаде под наем за срок от 5/пет/ години
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
част от имот- публична общинска собственост, предР Е Ш И:
ставляващ терен с площ 12,00 кв.м., за поставяне на
1. Приема статута на ММФ Лауреатски дни „Катя преместваемо съоръжение - павилион №1, находящ
Попова”.
се в гр.Плевен, гробищен парк „Чаира”, на основание
2. Дава съгласие Община Плевен като организатор одобрена от Главен архитект на Община Плевен схема
на ММФ Лауреатски дни „Катя Попова” да стане член за поставяне от 25.04.2012 г.
на Българска фестивална асоциация. Приложеният
2. Отдаването под наем на имот по т.1 да стане
статут е неразделна част от настоящото решение.
при първоначална цена в размер на 36,00 лв./ме3. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши сец без ДДС, изчислена в съответствие с Решение
всички фактически и правни действия по изпълнение №522/29.04.2009 г., на Общински съвет-Плевен.
на решението.
3. Отдаването под наем на част от имот - публична
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев общинска собственост, да се извърши чрез публичен
търг с тайно наддаване чрез предварително предстаР Е Ш Е Н И Е № 108 / 25.02.2016 г., гр. Плевен
вяне на предложения от участниците в администрациОТНОСНО: Определяне първоначална месечна на- ята на Община Плевен.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи
емна цена за почасово отдаване на имот- частна общинска собственост, представляващ общински спор- комисия, която да организира и проведе публичния
тен имот - стадион „Плевен”, състоящ се от фут- търг за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на
болен стадион, лекоатлетическа писта, трибуни и част от имот - публична общинска собственост, предадминистративно - битови сгради, с площ 52 095 ставляващ терен с площ от 12.00 кв.м., за поставяне
кв.м., съгласно АОС 37612.На основание чл.21, ал.2 във на преместваемо съоръжение - павилион №1, наховръзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното само- дящ се в град Плевен, гробишен парк „Чаира”, на осуправление и местната администрация, чл. 8, ал.1 и нование одобрена от Главен архитект на Община Плевен схема за поставяне от 25.04.2012 г.
чл.14, ал.1 от Закона за общинската собственост
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправоОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
мощено от него лице да сключи договор за наем със
Р Е Ш И:
спечелилия участник, съгласно протокола на тръж1. Определя наемна цена за почасово отдаване под ната комисия.
наем на имот - частна общинска собственост, предстаПредседател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
вляващ спортен имот - стадион „Плевен”, състоящ се
от футболен стадион, лекоатлетическа писта, трибуни
Р Е Ш Е Н И Е № 111 / 25.02.2016 г., гр. Плевен
и административно-битови сгради, с площ 52 095
ОТНОСНО:
Отдаване под наем на част от имот
кв.м., съгласно АОС № 37612/03.07.2012 г., за провеждане шоуспектакли и концерти в размер на 65,00 - публична общинска собственост, представлялв./час без ДДС, съгласно оценка на лицензиран оце- ваща каса №1, с площ от 4,50 кв.м., находяща се в
гр.Плевен, пл.”Иван Миндиликов” №7, в сградата на
нител.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи Автогара - Плевен, първи етаж
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
договор за почасово отдаване под наем на имота по
т.1, съобразно определените условия, въз основа на т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
мотивирани писмени предложения и молби от съот- администрация, чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.76, т.2, чл.79,
ветните заинтересувани лица, като се включи клауза в ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет-Плевен
договора за запазване състоянието на стадиона.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 109 / 25.02.2016 г., гр. Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се отдаде под наем за срок от 5 години част
от имот - публична общинска собственост, представляваща каса №1, с площ от 4,50 кв.м., находяща се
в гр.Плевен, пл.”Иван Миндиликов”№7 в сградата
на Автогара Плевен, първи етаж, актувана с АОС
№36478/07.12.2010г.
2. Отдаването под наем на имота по т.1 да се извърши
чрез публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложенията от участниците в
Администрацията на Община Плевен.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
3. Отдаването под наем на имота по т.1 да стане при
Р Е Ш И:
следните условия:
- начална месечна наемна цена за обекта в размер
1. Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем, чрез предварително представяне на на 500,00 лв. без вкл. ДДС;
- депозит за участие в търга 1000,00 лв..
предложенията в администрацията на Община Пле4. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи

ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от
имоти публична общинска собственост в училища и
детски градини
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.14, чл.79, чл.85,
ал.1, т.1, чл.98 и чл.103 от Наредба №7 на Общински
съвет-Плевен

РÅØÅНИß НА ОБЩИНСКИ СÚÂÅТ - ПЛÅÂÅН
комисия, която да организира и проведе публичния
търг за отдаване под наем на имота по т.1 от настоящото решение.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от него лице да сключи договор за наем със
спечелилия участник съгласно резултатите от проведения търг.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 112 / 25.02.2016 г., гр. Плевен

ска собственост, актуван с АОС №38095/29.10.2012 г.,
находящ се в град Плевен, парк „Кайлъка”, представляващ масивна триетажна вилна сграда с идентификатор: 56722.618.1.15, със застроена площ 341 кв.м.,
чрез публичен търг с тайно наддаване, с предварително представяне на предложенията от участниците
в администрацията на Община Плевен, при първоначална цена 399 000 лева без ДДС и депозит за участие
в размер на 10% от първоначалната цена.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи
комисия, която да организира и проведе търга.
3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да
сключи договор за продажба на имота по т.1, съгласно
нормативните изисквания, със спечелилия участник.

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот
- публична общинска собственост, представляваща каса №2, с площ от 4,50 кв.м., находяща се в
гр.Плевен, пл.”Иван Миндиликов” №7, в сградата на
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Автогара - Плевен, първи етаж
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8
Р Е Ш Е Н И Е № 116 / 25.02.2016 г., гр. Плевен
от Закона за местното самоуправление и местната адОТНОСНО: Продажба на общински недвижим
министрация, чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.76,
т.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Об- имот - незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 56722.656.60 - УПИ VІІ-496, кв.537,
щински съвет-Плевен
отреден за жилищно строителство, гр. Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
ул.”Орлица”№6, чрез публичен търг
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
1. Да се отдаде под наем за срок от 5 години част т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
от имот - публична общинска собственост, предста- администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от
вляваща каса №2, с площ от 4,50 кв.м., находяща се Закона за общинската собственост, чл.3, ал.2, чл.47,
в гр.Плевен, пл.”Иван Миндиликов”№7 в сградата ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Обна Автогара Плевен, първи етаж, актувана с АОС щински съвет - Плевен
№36478/07.12.2010г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
2. Отдаването под наем на имота по т.1 да се извърши
Р Е Ш И:
чрез публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложенията от участниците в
1. Да се включи недвижим имот - частна общинска
Администрацията на Община Плевен.
собственост, актуван с АОС №41463 от 08.02.2016 г.,
3. Отдаването под наем на имота по т.1 да стане при находящ се в град Плевен, ул. „Орлица”№6, предстаследните условия:
вляващ незастроен урегулиран поземлен имот с иден- начална месечна наемна цена за обекта в размер тификатор 56722.656.60, с площ 246 кв.м., урбанизина 500,00 лв. без вкл. ДДС;
рана територия с начин на трайно ползване: ниско за- депозит за участие в търга 1000,00 лв..
строяване, а по регулационния план на град Плевен 4. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи УПИ VІІ - 496, кв.537, отреден за жилищно строителкомисия, която да организира и проведе публичния ство, в годишната „Програма за управление и разпотърг за отдаване под наем на имота по т.1 от насто- реждане с имотите - общинска собственост за 2016 г.”.
ящото решение.
2. Да се продаде недвижим имот - частна общинска
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправо- собственост, актуван с АОС №41463 от 08.02.2016 г.,
мощено от него лице да сключи договор за наем със находящ се в град Плевен, ул. „Орлица” №6, предстаспечелилия участник съгласно резултатите от прове- вляващ незастроен урегулиран поземлен имот с идендения търг.
тификатор 56722.656.60, с площ 246 кв.м., урбанизиПредседател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев рана територия с начин на трайно ползване: ниско застрояване, а по регулационния план на град Плевен УПИ VІІ - 496, кв.537, отреден за жилищно строителР Е Ш Е Н И Е № 113 / 25.02.2016 г., гр. Плевен
ство, чрез публичен търг с тайно наддаване, с предОТНОСНО: Отлагане на дебати
варително представяне на предложенията от учасНа основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното са- тниците в администрацията на Община Плевен при
моуправление и местната администрация
първоначална цена 30 000 лева без ДДС и депозит за
участие в размер на 10 на сто от първоначалната цена.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи
Р Е Ш И:
комисия, която да организира и проведе търга.
Отлага дебатите по т.24 от приетия дневен ред: „
4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да
Предложение относно отдаване под наем на част от сключи договор за продажба на имота по т.1, съгласно
имот - публична общинска собственост, представля- нормативните изисквания със спечелилия участник.
ваща площ от 0,50 кв.м., находяща се в гр.Плевен,
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
пл.”Иван Миндиликов” №7, пред входа на Автогара
- Плевен, за поставяне на преместваемо съоръжение
Р Е Ш Е Н И Е № 117 / 25.02.2016 г., гр. Плевен
- кафе-автомат”, внесено от Георг Спартански - Кмет
на Община Плевен за следващо заседание на ОбщинОТНОСНО: Продажба на недвижим имот ски съвет-Плевен.
частна общинска собственост, представляващ незаПредседател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев строен УПИ V с площ 580 кв.м., отреден за жилищно
строителство, квартал 20 по плана на с.Буковлък,
чрез публичен търг
Р Е Ш Е Н И Е № 114 / 25.02.2016 г., гр. Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8
ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот
- публична общинска собственост, представляваща от Закона за местното самоуправление и местната адпомещение с площ от 55,00 кв.м., находящо се в министрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за обгр.Плевен, пл.”Иван Миндиликов” №7, в сградата на щинската собственост и чл.3, ал.2, чл.47, ал.1, чл.79,
ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съАвтогара - Плевен, първи етаж
вет - Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
от Закона за местното самоуправление и местната адР Е Ш И:
министрация, чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.76,
т.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Об1. Да се продаде недвижим имот - частна общинщински съвет-Плевен
ска собственост, актуван с АОС №34598/08.06.2006 г.,
представляващ незастроен урегулиран поземлен имот
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
/УПИ/ V с площ 580 кв.м., отреден за жилищно строР Е Ш И:
ителство, с предварително представяне на предложе1. Да се отдаде под наем за срок от 5 години част нията от участниците в администрацията на Община
от имот - публична общинска собственост, предста- Плевен, при първоначална цена 4 000 лева без ДДС и
вляваща помещение с площ от 55,00 кв.м., находящо депозит за участие в размер на 10 % от първоначалсе в гр.Плевен, пл.”Иван Миндиликов”№7 в сгра- ната цена.
дата Автогара Плевен, първи етаж, актувана с АОС
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи
№36478/07.12.2010 г.
комисия, която да организира и проведе търга.
2. Отдаването под наем на имота по т.1 да се извърши
3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да
чрез публичен търг с тайно наддаване чрез предвари- сключи договор за продажба на имота по т.1, съгласно
телно представяне на предложенията от участниците в нормативните изисквания със спечелилите учасАдминистрацията на Община Плевен.
тници.
3. Отдаването под наем на имота по т.1 да стане при
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
следните условия:
- начална месечна наемна цена за обекта в размер
Р Е Ш Е Н И Е № 118 / 25.02.2016 г., гр. Плевен
на 625,00 лв. без вкл. ДДС;
- депозит за участие в търга 1250,00 лв..
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост
4. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи между Община Плевен и Мариела Василева Захакомисия, която да организира и проведе публичния риева върху недвижим имот, представляващ незатърг за отдаване под наем на имота по т.1 от насто- строен урегулиран поземлен имот - УПИ VІІІ-63,
ящото решение.
кв.13 по плана на с.Къртожабене, община Плевен
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправоНа основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8
мощено от него лице да сключи договор за наем със от Закона за местното самоуправление и местната адспечелилия участник съгласно резултатите от прове- министрация, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона
дения търг.
за общинската собственост, чл.60, ал.4 и чл.47, ал.4 и
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев ал.5 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен
Р Е Ш Е Н И Е № 115 / 25.02.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на масивна триетажна
сграда с идентификатор 56722.618.1.15 в Парк
„Кайлъка”
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона
за общинската собственост, чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и
чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се продаде недвижим имот - частна общин-

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се прекрати съсобствеността върху недвижим
имот, находящ се в с.Къртожабене, община Плевен,
представляващ незастроен урегулиран поземлен имот,
целият с площ 630 кв.м., УПИ VІІІ-63, кв.13, чрез продажба на общинския дял от имот, представляващ 50
кв.м., за сумата от 1 000 лева без ДДС, на съсобственика
Мариела Василева Захариева.
2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да
сключи договор за прекратяване на съсобственост, съгласно нормативните изисквания.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 119 / 25.02.2016 г., гр. Плевен

Áð. 1 (25),
8 ìàðò 2016 ã.
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ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим имот- незастроен урегулиран поземлен имот
с идентификатор 56722.661.71 - VІІІ-3988, кв.10,
отреден за жилищно строителство, гр. Плевен,
ул.”Огоста”№17, чрез публичен търг
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от
Закона за общинската собственост, чл.3, ал.2, чл.47,
ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредба №7
на Общински съвет - Плевен

4. Одобрява заданието за изработване на Подробен
устройствен план по т. 1.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да извърши необходимите правни и фактически действия, в изпълнение на настоящото Решение.
Решенията по чл. 124а от Закона за устройство на
територията не подлежат на оспорване, съгласно чл.
124б, ал. 4.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

ОТНОСНО: Проект за Подробен устройствен
план - Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасета на
ел. провод и водопровод до поземлен имот с идентификатор 56722.734.149, в местността Мъртва долина в землището на гр. Плевен
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал.
1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл. 8 от Закона за общинската собственост, на основание чл. 124а, ал. 1 и ал. 7
и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 18 от Закона за опазване на земеделските земи
и чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за
опазване на земеделските земи

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 122 / 25.02.2016 г., гр. Плевен

1. Да се продаде недвижим имот - частна общинска собственост, актуван с АОС №40630/03.10.2014 г.,
находящ се в град Плевен, ул.”Огоста”№17, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор
56722.661.71 с площ 271 кв.м., урбанизирана територия с начин на трайно ползване: ниско застрояване /
до 10 м./, а по плана за регулация на града - УПИ VІІІ3988, кв.10, отреден за жилищно строителство, чрез
публичен търг с тайно наддаване, с предварително
представяне на предложенията от участниците в администрацията на Община Плевен, при първоначална
цена 35 000 лева без ДДС и депозит за участие в размер на 10 % от първоначалната цена.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи коР Е Ш И:
мисия, която да организира и проведе публичния търг.
1.Разрешава изработването на проект за Подробен
3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да
сключи договор за продажба на имота по т.1, съгласно устройствен план - Парцеларен план на елементите на
нормативните изисквания със спечелилия участник. техническата инфраструктура за прокарване на трасе
на ел. провод и водопровод до поземлен имот с иденПредседател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев тификатор 56722.734.149, в местността Мъртва долина в землището на гр. Плевен, преминаващо през
Р Е Ш Е Н И Е № 120 / 25.02.2016 г., гр. Плевен
следните поземлени имоти:
ОТНОСНО: Продажба на общински недвиТрасе на ел. провод - ПИ 734.479, с начин на трайно
жим имот - незастроен урегулиран поземлен имот ползване- За селскостопански, горски, ведомствен път
с идентификатор 56722.661.87 - ХІ-661.87, кв.10а, - публична общинска собственост и ПИ 734.164, с наотреден за жилищно строителство, гр. Плевен, чин на трайно ползване- За селскостопански, горски,
ул.”Брацигово”№17, чрез публичен търг
ведомствен път - публична общинска собственост;
Трасе на водопровод - 734.479, с начин на трайно
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната ползване- За селскостопански, горски, ведомствен път
администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от - публична общинска собственост.
2. Дава съгласие на Офелия Веселинова Илиева за
Закона за общинската собственост, чл.3, ал.2, чл.47,
ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредба №7 прокарване на трасета на ел. провод и водопровод
до поземлен имот с идентификатор 56722.134.149, в
на Общински съвет - Плевен
местността Мъртва долина в землището на гр. ПлеОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
вен, преминаващо през следните поземлени имоти,
Р Е Ш И:
публична общинска собственост: 734.479, с начин
1. Да се продаде недвижим имот- частна общинска на трайно ползване - За селскостопански, горски, весобственост, актуван с АОС №40625 от 02.10.2014 г., домствен път - публична общинска собственост и
находящ се в град Плевен, ул.”Брацигово”№17, пред- 734.164, с начин на трайно ползване- За селскостоставляващ незастроен поземлен имот с идентифика- пански, горски, ведомствен път - публична общинска
тор 56722.661.87, с площ 228 кв.м., урбанизирана те- собственост.
ритория с начин на трайно ползване: ниско застро3. Съгласието по т. 2 се дава за срок от 5 (пет) години.
яване /до 10 м./, а по плана за регулация на града 4. Одобрява заданието за изработване на Подробен
УПИ ХІ-661.87, кв.10а, отреден за жилищно строи- устройствен план по т. 1.
телство чрез публичен търг с тайно наддаване, с пред5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправоварително представяне на предложенията от учас- мощено лице да извърши необходимите правни и фактниците в администрацията на Община Плевен, при тически действия, в изпълнение на настоящото Решепървоначална цена 30 000 лева без ДДС и депозит за ние.
участие в размер на 10 % от първоначалната цена.
Решенията по чл. 124а от Закона за устройство на
2. Възлага на Кмета на Община Плевен, да назначи територията не подлежат на оспорване, съгласно чл.
комисия, която да организира и проведе публичния търг. 124б, ал. 4.
3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
сключи договор за продажба на имота по т.1, съгласно
нормативните изисквания със спечелилия участник.
Р Е Ш Е Н И Е № 123 / 25.02.2016 г., гр. Плевен
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 121 / 25.02.2016 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Подробен устройствен план - План за
застрояване за имот с номера 116.001,116.002,116.0
03,116.004,116.005, 116.014, 116.015, 116.016, 116.017,
116.018, 116.019, 116.033 и 116.034, попадащи в стопанския двор на с.Търнене, местността „Ялията”
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8
и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, чл.36, ал.1, т.2 от Закона
за общинска собственост, чл.2, чл.60, ал.1, т.3 от Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен

ОТНОСНО: Проект за Подробен устройствен
план - Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на
ел.провод 20 кV до поземлен имот с идентификатор
56722.34.901, в местността Витска ялия в землището на гр.Плевен
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал.
1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
и местната администрация, чл. 8 от Закона за общинР Е Ш И:
ската собственост, на основание чл. 124а, ал. 1 и ал. 7
1. Приема: Подробен Устройствен План - План
и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 18 от Закона за опазване на земеделските земи за Застрояване за имоти с номера 116.001, 116.002,
и чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за 116.003, 116.004, 116.005, 116.014, 116.015, 116.016,
116.017, 116.018, 116.019, 116.033 и 116.034, попаопазване на земеделските земи
дащи в стопанския двор на с.Търнене, Община ПлеОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
вен, местността „Ялията”.
Р Е Ш И:
2. Обявява за частна общинска собственост 2 345
1.Разрешава изработването на проект за Подробен кв.м части от общински имоти - полски пътища с ноустройствен план - Парцеларен план на елементите на мера 116.033 и 116.034.
техническата инфраструктура за прокарване на трасе
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи
на ел. провод 20 кV до поземлен имот с идентификатор договор за прехвърляне на собственост чрез продажба
56722.34.901, в местността Витска ялия в землището на „ПР Инвест” ЕООД на 2 345 кв.м от имоти с нона гр. Плевен, преминаващо през следните поземлени мера 116.033 и 116.034 - общинска собственост, на
имоти: 666.172, с начин на трайно ползване - за про- стойност 7 400 /седем хиляди и четиристотин/ лева
изводствена и складова дейност, Западна индустриална без ДДС, за образуване на имоти с нови номера както
зона - частна общинска собственост; 35.1, с начин на следва: № 116.036 с площ 8094 кв.м, № 116.037 с площ
трайно ползване - пасище в м. Витска ялия - публична 22460 кв.м и имот - полски път с № 116.038 с площ 1
общинска собственост; 35.132, с начин на трайно полз- 629 кв.м., находящ се в стопанския двор на с.Търнене,
ване - За линии за релсов транспорт - публична дър- Община Плевен, местността „Ялията”.
жавна собственост; 34.37, с начин на трайно ползване
4. Възлага на Кмета на Община Плевен след сключ- За друг вид трайни насаждения, в м. Витска ялия - ване на договор по т.3 да одобри приетия Подробния
частна общинска собственост; 34.24, с начин на трайно устройствен план по т.1 по реда на Закона за устройползване - За движение и транспорт - публична общин- ство на територията.
ска собственост; 601.1027, с начин на трайно ползване
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
- за производствена и складова дейност, държавна собственост.
Р Е Ш Е Н И Е № 124 / 25.02.2016 г., гр. Плевен
2. Дава съгласие на „ХОЛСИМ - България”” АД за
ОТНОСНО:
Опрощаване на публични държавни
прокарване на трасе на ел. провод 20 кV до поземлен имот с идентификатор 56722.34.901, в местността вземания на Тамара Стефанова Антонова, жител на
Витска ялия в землището на гр. Плевен, преминаващо град Плевен
през следните поземлени имоти, публична и частна
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното саобщинска собственост: 666.172, с начин на трайно моуправление и местната администрация, във връзка
ползване - за производствена и складова дейност, За- с чл.98, т.12 от Конституцията на Република България
падна индустриална зона - частна общинска собствеОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
ност; 35.1, с начин на трайно ползване - пасище в м.
Р Е Ш И:
Витска ялия - публична общинска собственост; 34.37,
3. Предлага на Президента на Република България
с начин на трайно ползване - За друг вид трайни насаждения, в м. Витска ялия - частна общинска соб- да не се опрощава задължението на Тамара Стефанова
ственост; 34.24, с начин на трайно ползване - За дви- Антонова, в размер на 3 262,13 лв. /три хиляди двеста
жение и транспорт - публична общинска собственост. шестдесет и два и тринадесет/ лева.
3. Съгласието по т. 2 се дава за срок от 5 (пет) години.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

РÅØÅНИß НА ОБЩИНСКИ СÚÂÅТ - ПЛÅÂÅН
Р Е Ш Е Н И Е № 125 / 25.02.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отчет за дейността на ОбС-Плевен
за периода 01.07.2015 г. - 31.12.2015 г.
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.27, ал.6
от Закона за местното самоуправление и местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема за сведение Отчет за дейността на
Общински съвет - Плевен за периода 01.07.2015 г. 31.12.2015 г.
2. Текстът на Отчета по т.1 е неразделна част от настоящото Решение.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 126 / 25.02.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна финансова помощ на Бойко Бориславов Николов
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Предоставя еднократна финансова помощ от §4214 „Обезщетения и помощи по решение на Общински
съвет”, дейност 122 „Общинска администрация” по
бюджета на Община Плевен за 2016 година, в размер
на 300 /триста/ лева на Бойко Бориславов Николов.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 127 / 25.02.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изпълнение на Решение №059 /
28.01.2016 г. на Общински съвет - Плевен
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1,
т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема правила за работа на Комисия за разпределение на средствата за подпомагане решаването на
репродуктивни проблеми на граждани на Община
Плевен .
2. Текстът на Правилата по т.1 е неразделна част от
настоящото решение.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 128 / 25.02.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Удължаване продължителността на
текущото заседание на Общински съвет - Плевен
На основание чл.46, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015-2019 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

рана от Държавата дейност
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1,
т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.36в, ал.3, т.1, във връзка с ал.1, т.1
от Правлника за прилагане на Закона за социално подпомагане
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Преобразува, считано от 01.03.2016 г. Център за
настаняване от семеен тип деца/младежи с увреждания, с капацитет 14 места, делегирана от Държавата
дейност, намиращ се на ул.”Гургулят”№32, разкрит
със Заповед №РД-01-1223/03.08.2015 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, в Център за настаняване от семеен тип за деца/
младежи без увреждания.
2. Преобразува, считано от 01.03.2016 г., Център за
настаняване от семеен тип деца/младежи с увреждания, с капацитет 14 места, делегирана от Държавата
дейност, намиращ се на ул.”Трите бора”№23, разкрит
със Заповед №РД-01-1222/03.08.2015 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, в Център за настаняване от семеен тип за деца/
младежи без увреждания.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да представи
Решението на Общински съвет - Плевен за преобразуване на 2 бр. Център за настаняване от семеен тип за
деца/младежи с увреждания с общ капацитет - 28 потребители, в 2 бр. Център за настаняване от семеен тип
за деца/младежи без увреждания, с капацитет - 28 потребители, считано от 01.03.2016 г, пред Регионална
дирекция за социално подпомагане, гр. Плевен за изготвяне на предложение до Агенция за социално подпомагане, съгласно разпоредбите на чл.36в, ал.1, т.1 от
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 132 / 25.02.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление на Министерство на образованието и науката
във връзка с изпълнението на проект BG 051ЗО0014.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в
училищното образование” - нежилищен имот - публична общинска собственост, представляващ: част
от сграда с идентификатор 56722.660.25.1 - стая
№10 с площ 50 кв.м. и стая №11 с площ 18 кв.м., находящи се на І етаж в масивна двуетажна сграда за
образование на ул.”П.Р.Славейков”№12, гр. Плевен,
актуван с АОС №41341/15.10.2015 г.
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.12, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.13, ал.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се предостави безвъзмездно за управлеУдължава продължителността на текущото заседа- ние недвижим, нежилищен имот - публична общинние на Общинския съвет с два часа.
ска собственост, актуван с АОС №41341/15.10.2015
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев г., представляващ част от сграда с идентификатор
56722.660.25.1 - стая №10 с площ 50 кв.м. и стая
Р Е Ш Е Н И Е № 129 / 25.02.2016 г., гр. Плевен
№11 с площ 18 кв.м., находящи се на І етаж в масивна
ОТНОСНО: Промяна на Раздел ІІ от Културен ка- сграда за образование на ул.”П.Р.Славейков”№12, гр.
лендар за 2016 г. на Община Плевен, приет с Реше- Плевен, на Министерство на образованието и науката
ние №057/28.01.2016 г. на Общински съвет - Плевен за нуждите на „Център за кариерно ориентиране” Плевен за срок до 31.12.2017 г.
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1,
2. Консумативните разходи, свързани с текущото
т.23 от Закона за местното самоуправление и местната обслужване и поддръжка на имота, както и такса биадминистрация
тови отпадъци за имота са за сметка на „Център за каОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
риерно ориентиране” - Плевен.
3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да
Р Е Ш И:
1. Изменя Културен календар на Община Плевен сключи договор за безвъзмездно управление на имот
за 2016 година, Раздел ІІ „Културни събития с нацио- по т.1 с Министъра на образованието и науката или
с оправомощено от него лице, съгласно действащите
нално и международно значение”, както следва:
1.1. Отпада т.7 „Подпомагане участието на ансам- разпоредби и условията по предходните точки.
бъл „Акордеомания” с ръководители Ценка и Румен
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Тодорови при НУИ „П.Пипков” . Плевен с концертно
Р Е Ш Е Н И Е № 133 / 25.02.2016 г., гр. Плевен
турне в Германия, в градовете Дрезден, Фрайбург,
Лайпциг, Цвикау и др., м. септември, необходими фиОТНОСНО: Предоставяне на мери, пасищата и
нансови средства - до 1000 лв.
ливади от Общинския поземлен фонд
1.2. Необходимите финансови средства, предвиНа основание чл.21, ал. 1, т. 8 и във връзка с чл.21,
дени по т.4 - Осмо национално биенале на малките
форми - да се завишат с 1000 лв.. и станат в размер ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37 “о” и чл. 37 “и” от Закона
на 6000 лв.
за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев 41 от Закона за подпомагане на земеделски производители
Р Е Ш Е Н И Е № 130 / 25.02.2016 г., гр. Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН

ОТНОСНО: Удължаване на срока за изпълнение
Р Е Ш И:
на Решение №050/28.01.2016 г. на ОбС - Плевен
I. Отменя Решение № 1521 от 25.06.2015 за предосНа основание чл.21, ал.2 от Закона за местното сатавяне за ползване на пасищата и мерите от Общинмоуправление и местната администрация
ски поземлен фонд за отглеждане на пасищни жиОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
вотни, както и на лица, поели задължението да ги подР Е Ш И:
държат в добро земеделско и екологично състояние за
Изменя т.ІІІ на Решение №050/28.01.2016 г. на Об- 2015г.
II. Приема годишен план за паша за ползването на
щински съвет - Плевен, както следва:
І. Избира Комисия в 7 членен състав, както следва: мери, пасища и ливади в землищата на Община Пле1. Красимир Владов - Общински съветник - Пред- вен за 2016г.
седател
1.Перспективният експлоатационен план за паша в
2. Дарин Ангелов - Общински съветник - член
землищата на Община Плевен е съобразен с допус3. Антон Георгиев - Общински съветник - член
тимото натоварване за видовете животни определен с
4. Христомир Христов - Общински съветник - член Национални стандарти за поддържане на земята в до5. Ленко Тодоров - Общински съветник - член
бро земеделско и екологично състояние.
6. Паулина Кирова - Секретар на Община Плевен
1.1 Допустимото натоварване на мерите, пасищата
- член
и ливадите при спазване на изискванията на чл. 37
7. Иваница Бояджиева - Директор ОП ”Център за „и”, ал. 4 от ЗСППЗ се разпределя между правоимаградска мобилност” - Плевен - член
щите, които имат регистрирани животновъдни обекти
ІІІ. В срок до 25.03.2016 г. Комисията да разработи в съответното землище, съобразно броя и вида на реи внесе предложението си в Общински съвет - Плевен гистрираните пасищни селскостопански животни, в
за разглеждане.
зависимост от притежаваните или ползвани на правно
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев основание пасища, мери и ливади, но не повече от 10
дка за 1 животинска единица в имоти от първа до сеР Е Ш Е Н И Е № 131 / 25.02.2016 г., гр. Плевен
дма категория и до 20 дка за 1 животинска единица
ОТНОСНО: Преобразуване на 2 бр. Център за в имоти от осма до десета категория. На правоиманастаняване от семеен тип за деца/младежи с ув- щите лица, които отглеждат говеда с предназначение
реждания в 2 бр. Център за настаняване от семеен
тип за деца/младежи без увреждания, като делеги- за производство на месо и от местни (автохтонни) породи, се разпределят до 15 дка за 1 животинска еди-

ница в имоти от първа до седма категория и до 30 дка
за 1 животинска единица в имоти от осма до десета
категория.
1.2. Мерки свързани с пашуването:
1.2.1. При свободна паша се спазват следните основни положения:
- начало на пашата - в края на фаза на вретенене на
тревните култури при височина на тревостоя 8 - 10 см
за овцете и на 15 см - за крави;
- да не се допуска паша на животните през ранна
пролет и късна есен;
- при силно охрастени пасища да се прилагат т.нар.
целенасочена паша в началото на вегетацията;
- да не се допуска струпване на животните на едно и
също място, за да се избегне селективното изпасване.
1.2.2. При регулирана паша се прави парцелиране
при спазване на следните основни положения:
- броя на животните да се съобрази с продуктивното
състояние на пасището;
- брой, големина и форма на парцелите зависят от
периода на възстановяване на тревостоя - при сухи условия, броя им е от 10 до 17 дни, а при поливни от 5
до 10 дни;
- пашата започва при достигане на пасищна зрялост
на тревите;
- животните престояват във всеки парцел до 6 дни;
- пашата приключва при използване на 75% от тревостоя;
- след всяко използване на парцела се почива 20 30 дни при поливни условия и 40 - 50 дни при сухи
условия.
1.2.3. Комбинирано използване - сенокосно и пасищно.
- редуване по години.
- двуполна система, при която площта се разделя на
две части, в едната се пасе до края на юли, а другата
се коси, след което начина на ползване на парцела се
сменя.
2. Като прокари за селскостопански животни до
местата за паша да се ползват съществуващите полски пътища.
3. Мерки за опазване, поддържане и подобряване на
мерите, пасищата и ливадите:
3.1. Да не се допуска строителството в мерите и пасищата без промяна на предназначението им с решение на Общински съвет.
3.2. При построяването на навеси следва да се спазват
разпоредбите на Закона за устройство на територията и
Закона за опазване на земеделските земи.
3.3. Да не се разорават и превръщат в обработваема
земеделска земя - нива.
3.4. Кмета на населеното място и специализираните
органи да осъществяват контрол за провеждането на
мероприятията по осигуряването на пожарна безопасност в мерите, пасищата и ливадите. Мероприятията по осигуряване на пожарна безопасност, се извършва за сметка на ползвателите при сключен договор за ползването им.
3.5. Почистване от камъни:
- при равни терени почистването да се извършва
ръчно, като се събират на купчинки и след това се изнасят;
- при стръмни и застрашени от ерозия терени събраните камъни се подреждат по кордони-тераси по хоризонталите на релефа на разстояние от 20 до 100 м.
3.6. Възстановяването на изоставени пасища ( чрез
умерена паша или косене ).
3.7. Почистване от храсти:
- чрез целенасочена паша;
- механично почистване чрез изрязване.
3.8. Борба с плевелна растителност:
- чрез навременна коситба;
- регулирана паша;
- окосяване на неопасаната трева.
3.9. Регулиране на водния режим при заблатени
площи:
- чрез диги или мрежа от открити канали за отводняване за ускоряване на повърхностния отток.
4. Ветеринарна профилактика се прилага при доказано заболяване на животните причинено от кърлежи.
За целта заразените пасища се поставят в изолация
и не се допуска паша на животните в заразени участъци. При необходимост да се премине към химизация на неблагополучните райони със специфични ветеринарни препарати.
5. При необходимост, частите от мерите и пасищата, предназначени за изкуствени пасища да се засяват с подходящи тревни смески.
6. Охраната на наетите пасища, мери и ливади от
общински поземлен фонд е съответно за сметка на
ползвателите.
7. Режим за ползване, забрани и ограничения:
7.1. Въвеждат се ограничения за ползването на пасища включени в Натура 2000.
Забранява се:
- превръщането на мерите, пасищата и ливадите в
обработваеми земи;
- коситба в размножителния период на птиците;
- използването на забранени торове и препарати за
растителна защита;
- унищожаване на видове от флората - късане, изкореняване, изкопаване или сеч;
- преминаване и престой на моторни превозни средства;
- паша на животни над допустимия вид и брой;
- изхвърлянето на селскостопански, битови и други
отпадъци в и до синорите.
7.2. За пасища при тревно покритие по-малко от
50% или при хвойново покритие на 50% стадата задължително се пренасочват към друго пасище.
7.3. Косенето на мерите, пасищата и ливадите да се
извършва до 15 юли, минимум една коситба за съответната година. Допуска се, след задължителната коситба,
поддържане и чрез паша. Косенето да се извършва
ръчно или с ръчни косачки за бавно косене, като се започва от средата към периферията.
III. Дава съгласие за предоставяне под наем на
мери, пасища и ливади от ОПФ за общо и индивиду-
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ално ползване.
IV. Определя реда и условията за предоставяне на
мери, пасища и ливади.
1. На собственици или ползватели на животновъдни
обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система
на Българската агенция по безопасност на храните
(БАБХ), без търг, след подадено заявление по образец
до Кмета на Общината в срок до 10 март. В заявлението се посочва размера и местонахождението на имотите, които желаят да ползват под наем. Към заявлението задължително се прилагат следните документи:
- Заявление /по одобрен образец/ по чл. 37 и, ал.5
от ЗСПЗЗ.
- Декларация по чл. 37и, ал.1 от ЗСПЗЗ.
- Приложение №1 - Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъден обект (постоянен обект) №............. регистриран в Интегрирана информационна система на
БАБХ.
- Приложение №2- Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъден обект - пасище (временен обект) №...........
регистриран в Интегрирана информационна система
на БАБХ.
- Приложение № 3 Опис на собствени и ползвани
имоти с начин на трайно ползване - мери, пасища и
ливади.
2. На земеделски стопани, отглеждащи пасищни
селскостопански животни, които колективно ще ползват мерите, пасищата и ливадите без търг, след представяне на списък от кметовете на населени места в
срок до 10 март. Договорите се сключват от Кмета на
Община Плевен с всеки ползвател.
3. На собственици на пасищни селскостопански
животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ след задоволяване на нуждите
по т.1 и т.2 след провеждане на търг, съгласно чл.37и,
ал.13 от ЗСПЗЗ. Договорите се сключват от Кмета на
Община Плевен за срок от една стопанска година.
4. На собственици на пасищни селскостопански животни и на лица поели задължението да ги поддържат
в добро земеделско и екологично състояние след провеждането на търг, съгласно чл.37 и, ал.14 от ЗСПЗЗ.
Договорите се сключват от Кмета на Община Плевен
за срок от една стопанска година.
Търговете се провеждат от Кмета на Община Плевен .
V. Определя наемна/арендна цена на мери, пасища
и ливади от ОПФ на земеделски стопани, отглеждащи
колективно и индивидуално пасищни селскостопански животни в размер (съгласно пазарна оценка на лицензиран оценител, която е не по- ниска от средно годишно рентно плащане по землища), съгласно Приложение №1 неразделна част от настоящото Решение.
VI. Определя първоначална тръжна цена за провеждане на търг в размер (съгласно пазарна оценка на лицензиран оценител, която е не по- ниска от средно годишно рентно плащане по землища), съгласно Приложение №1 неразделна част от настоящото Решение.
VII. Определя срок на договорите за наем на мери,
пасища и ливади от ОПФ, както следва:
- минимум 5 /пет/ стопански години за собственици
или ползватели на животновъдни обекти с пасищни
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и за земеделски стопани отглеждащи пасищни селскостопански животни, които колективно ще ползват мери, пасища и ливади. Договорите се сключват от Кмета на
Общината.
- 1 /една/ стопанска година за земеделски стопани
отглеждащи пасищни селскостопански животни и на
лица поели задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, след провеждане на
търг и договор, сключен от Кмета на Община Плевен.
VIII. Контролът по изпълнение на договорите по т.
VІІ за съответните землища се възлага на Кметовете и
Кметските наместници на населените места.
IX. Договори за наем на мери, пасища и ливади от
ОПФ със земеделски стопани, отглеждащи пасищни
селскостопански животни в регистрирани животновъдни обекти в Интегрирана информационна система
на БАБХ се сключват след подадено заявление с приложени, изискуемите по т. ІV документи. Служебно
се удостоверява, че лицето няма задължения към Община Плевен по ЗМДТ, към Националната агенция
по приходите, задължения към Държавен фонд „Земеделие”, Държавен поземлен фонд, не дължи такси
от предходни години за ползване на пасища и мери,
наемни вноски за ползване на земи от Общински поземлен фонд, както и дължими суми за ползването
на земи без правно основание, съгласно чл.37 “в” от
ЗСПЗЗ и други наеми.
X. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши
необходимите действия за правилно и законосъобразно провеждане на процедурите по отдаване под
наем на мери, пасища и ливади от ОПФ и сключи договори.
XI. Възлага контрол по изпълнението на настоящето
Решение на кметовете на кметства, кметските наместници и звено “Инспекторат” при Община Плевен.
Приложение №1 - пазарни цени и средно рентно
плащане, като се изключат от списъка пасищата и мерите без оценки. Приложението се намира в сектор
„Земеделие и гори” и е на разположение на заинтересованите лица.
Приложение №2 - карти за ползването на мерите и
пасищата по физически блокове, определени в Системата за идентификация на земеделските парцели.
Приложението се намира в сектор „Земеделие и гори”
и е на разположение на заинтересованите лица.
Приложение №3 - списък с данни за земеделските
стопани или техни сдружения, регистрирани като
юридически лица, отглежданите от тях животни, съгласуван с ОДБХ - Плевен.
ХІІ. След приключване на периода по пререгистрация да се изиска от БАБХ актуален списък, съгласно
Приложение №1.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

СПОРТ
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Повече участници отчита общинският
етап на Ученически игри 2016
Най-много са учениците от МГ ”Гео Милев”, Гимназията с преподаване на чужди езици и СОУ ”Иван Вазов”

171 отбора от 30 училища с
общо 1536 ученици са подали
заявка за участие в общинския
етап на ученическите игри, които стартираха в началото на годината. Те са с 15 повече от миналата година, а увеличението
идва от променения регламент
за 2016-а, който дава право на
спортисти от 11 и 12-и клас да
мерят сили в индивидуалните спортове. Досега учениците
от тази възрастова група имаха
право на участие само в колективните игри. Това обясни Таня
Митранова – началник отдел
„Младежки дейности, спорт и
туризъм” в Община Плевен.
И тази година статистиката
отчита, че сред участниците поголям е интересът към игрите.
Най-много отбори има в леката
атлетика – 32 , във волейбола –
30, баскетбол и футбол - по 24.
За провеждането на Ученическите игри се използват физкултурните салони на Гимназията
с преподаване на чужди езици
и МГ ”Гео Милев”. Има състезания в Ученическата спортна
школа, залата на плевенския
Медицински университет и по
шахмат на бул. „Скобелев”, и в
Спортна зала „Спартак”. „Необходимо е да се подобри базата,
защото и през тази година състезанията по лека атлетика ще се
провеждат на стадион „Плевен”,
където пистата е в окаяно състояние”, коментират учители, чийто възпитаници вземат участие в
надпреварите.
Наградите за победителите са

осигурени. За тях са отделени 1
400 лв. от общинския бюджет.
Първенците, които продължават
във втория етап – областни кръгове, се награждават с купи, а на
останалите участници се връчват
грамоти. За победителите в състезанията са предвидени и спортни
артикули, подходящи за развитие
на съответните видове спорт.
На официална церемония,
след приключването на първия
кръг, ще бъдат наградени и деветте отбора от Община Плевен,
които на миналите финали на
Държавните ученически игри

постигнаха престижни класирания. Два от тимовете вече
бяха обявени на церемонията за
„Спортист на годината – 2015”.
Това са шахматистите на МГ
”Гео Милев” - станали втори на
финалите VIII-X клас, и момичетата V-VII клас от Прогимназия „Цветан Спасов”, заели третото място по лека атлетика.
Общинският етап от ученическите игри ще приключи в края
на март, а последно ще стане
ясно кои са победителите сред
футболистите. Както и до сега
надпреварите в общинските
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Директор: Надежда Иванова
Гл. редактор: Иван Кръстев
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Адрес на редакцията: Плевен 5800, ул.”Васил Левски” 144
radio.pleven.bg, e-mail: radio_pleven2014@abv.bg

кръгове ще са по 8 вида спорт във
възрастови групи V-VII, VIII-X и
XI-XII клас, съответно момичета
и момчета, и юноши и девойки.
Състезанията са разделени на
три кръга – общински, областни
и зонални надпревари, и финали.
Таня Митранова обясни още,
че тази година е направена необходимата организация за състезанията от общинския етап. Има
осигурени съдии и условия за
провеждането на всеки от турнирите. Учебните заведения, в които има най-голям интерес към
игрите, са МГ ”Гео Милев”, Гим-

назията с преподаване на чужди
езици и СОУ ”Иван Вазов”.
До този момент завършиха
състезанията в няколко вида
спорт. Класиралите се на първите места ще участват в областния етап на ученическите игри.
Ето и отборите, които заслужиха това право:
Бадминтон – V-VII кл. – момчета – СОУ „Христо Смирненски” и момичета – ОУ „Климент
Охридски” - Плевен, VIII – X кл.
– юноши – ДФСГ ”Интелект” и
девойки – СОУ „Христо Смирненски”, XI – XII кл. – юноши
– ПГТ „Инж. Цветан Лазаров”;
Шахмат – във всички възрастови групи победители са отборите на МГ „Гео Милев”;
Баскетбол - V-VII кл. - момчета – МГ „Гео Милев” и момичета
– СОУ ”Стоян Заимов”, VIII – X
кл. – девойки – СОУ „Иван Вазов” и юноши – ГПЧЕ, XI – XII
кл. – девойки – ГПЧЕ; XI – XII –
юноши – МГ „Гео Милев”
Волейбол - VIII - X кл. – девойки – ОУ „Лазар Станев”, XI - XII кл.
– юношите и девойките от ГПЧЕ;
Тенис на маса - V-VII кл.
– момчета – МГ „Гео Милев”,
VIII - X кл. – юноши – ГПЧЕ и
девойки –ДФСГ „Интелект”, XI
- XII кл. – юноши – ГПЧЕ и девойки – СОУ „Иван Вазов”;
Хандбал - V-VII кл. – момичета – СОУ „Иван Вазов” и момчета – ОУ „Климент Охридски”Буковлък, VIII - X кл. – юноши
- ОУ „Климент Охридски”- Буковлък, XI – XII кл. – юноши –
ПГМХТ.
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МЕСТНИ ТВОРЦИ И ЗНАЧИМИ КУЛТУРНИ
СЪБИТИЯ ЩЕ ФИНАНСИРА ОБЩИНАТА

Детският състав на Берковската духова музика и Теодоси Спасов на Празника на Плевен
Културният календар на Община Плевен за 2016 година вече е готов.
За това, какви събития са включени в него, разбираме от началника
на отдел „Култура” Стефка Григорова, която уточнява, че в първия
й работен ден календарът е бил изработен и вече е одобрен.
Той е разделен на три части, като в първия раздел са включени традиционни и протоколни прояви. В него са заложени чествания на бележити дати и национални събития.
Тазгодишното издание на
„Нощ в музея” е посветено
на плевенските деца
По интересен за плевенчани е вторият раздел на календара, посветен на културните събития с национално и международно значение. Тук е включена до-

бре позната ни европейска инициатива „Нощ в музея”. Предстои
11-ото издание на проекта, стартирал през 2006 година. Проявата се осъществява по специална
програма с участието на музейни
специалисти, артисти и музиканти. „Нощ в музея” се провежда
по традиция в рамките на Празника на Плевен - 15 май. Общината финансира събитията, организирани в Регионален историче-

ски музей, в Панорама „Плевенска епопея 1877” и в Арт центъра.
Тази година инициативата в
музея ще бъде посветена на децата, затова и програмата е богата и
пъстра. „Надявам се да бъде и много емоционална, тъй като малчуганите, със своите усмивки и непринудени реакции, ще допринесат за

доброто и ведро настроение”, разказва Стефка Григорова. По инициатива на Ротари клуб, като подарък за нашите съграждани, е
предвидено в Плевен да гостува
детският състав на Берковската духова музика. Участие ще има и музикалната джаз-група от НУИ „Панайот Пипков” с ръководител Доротея Люцканова. Интересни изяви са предвидени в Арт центъра,
където ще бъде подредена излож-

ба на атрактивната двойка художници - Убавка Тончев и Константин Симеонов. Вечерта публиката
ще има възможност да се наслади
на уникалния талант на известния
музикант Теодоси Спасов.
Дирекция „Военно-исторически музеи” също подготвя интересна програма. За първи път в
европейската инициатива „Нощ
в музея” ще се включи и ХГ „Колекция Дарение Светлин Русев”,
като домакин на камерен концерт от подбрани изпълнения на
детски хор „Звъника” с диригент
Ваня Делийска.

Международният фестивал
Лауреатски дни „Катя Попова”
с актуализиран статут
Най-значимото културно събитие в Плевен тази година ще е
Международният музикален фестивал Лауреатски дни „Катя Попова”. Фестивалът е учреден през
1966 година и се провежда през година. През 2016-а се навършват 50
години от първото издание. Идеята е да се представят ярките постижения на най-новата генерация в европейското и световно изпълнителско изкуство и завоеванията на българската певческа и инструментална школа. Във връзка с 30-ото издание е създаден организационен
комитет, който вече проведе първото си заседание. В състава му влизат изявени музикални дейци като
Любомир Дяковски, Ивайло Атанасов и безспорно най-значимата фигура - проф.Пламен Джуров. От Община Плевен изразяват надежда, че
с компетентното мнение на Организационния комитет и с неоценимата
помощ на дългогодишния организатор на международния фест Алеко Антонов, ще бъде сътворен ис-

тински музикален празник. Стефка
Григорова сподели, че от Браншовата бизнес камара са изразили готовност също да подпомогнат музикалното събитие. Международният музикален фестивал Лауреатски дни
„Катя Попова” ще премине под патронажа на кмета на Община Плевен Георг Спартански.
На първото си заседание Организационният комитет е изработил и приел нов статут, който вече е утвърден от Общински съвет Плевен. Това се е наложило, тъй като правилата, по които се провежда
фестът, са разписани преди 50 години. Сега той е осъвременен, взет е
положителният опит от един от найуспешните фестивали за класическа музика - Международният музикален фестивал „Мартенски музикални дни” - Русе. В процес на изработка е и сайт на фестивала. Тези промени са свързани с изискването за кандидатстване в Българската фестивална асоциация. „Ставайки членове на тази асоциация се отваря пътя към Европейската фестивална асоциация. Това е реклама не
само за Лауреатските дни „Катя Попова”, а и за нашия град, и за Общината, която на 100% финансира всяко едно от изданията”, обяснява началникът на отдел „ Култура”.

Биеналето на малките форми
ще е с международно
участие
Второто значимо културно събитие за нашия град е предстоящото
осмо издание на Биеналето на малките форми, което се провежда в ХГ
„Илия Бешков”. По предложение
на ръководството на галерията и на
група плевенски художници, националната изява тази година ще бъде
с международно участие, тъй като

има изключителен интерес от страна на автори от няколко европейски
държави. Община Плевен застава
зад тази идея и предстои обсъждане
на промяна на статута и на Биеналето. „Желанието ни е да се подредим
сред организаторите на подобни
прояви в Европа. Плевенските творци имат знанията, опита и идеите,
с които ще помогнат за постигането на целта”, коментира Григорова.
Община Плевен ще финансира през 2016-а и Четвъртия международен фестивал за маримба и
ударни инструменти, второто издание на Музикалния фестивал за китара и ще подпомогне участието на
ансамбъл „Акордеомания”, с ръководители Ценка и Румен Тодорови
при НУИ „Панайот Пипков”, за концертно турне в Германия.

Актуализиран е третият
раздел на културния
календар
Много от директорите на културни
институти и представители на творчески съюзи се интересуват от третия
раздел на културния календар. Общината е заложила в бюджета 55 000 лева за съфинансиране на проекти, с които могат да участват не само културни институти и съюзи, но и индивидуални артисти и творци. От тази година разделът е актуализиран. За улеснение на кандидатите в него ще има
само две сесии. „До момента практиката показва, че третата сесия затруднява изпълнението на проектите и съответно отчитането до края на декември, когато приключва бюджетната
година”, твърди Стефка Григорова. И
допълва, че предстои присъединяването на Къщата на художниците към
Арт центъра, както и реализирането
на други идеи, които се предлагат от
Групата на плевенските художници.

Северняшкият ансамбъл възстанови образователните концерти за ученици
Структурни промени ще подобрят качеството на работа в Северняшкия ансамбъл за народни песни
и танци „Иван Вълев” и музиканти, певци и танцьори, вече ще имат
преки ръководители, които професионално ще отговарят за дейността на изпълнителите. Това каза Мариан Туджаров, който от края на месец януари е временно изпълняващ
длъжността директор. „Заварих ансамбъла в недобро състояние. При
направената проверка са констатирани административни нарушения,
които пречат на работния процес.
Артисти заемат места, не отговарящи на изискванията, а някои тях са
приети и без конкурс”, така Туджа-

ров обяснява причините за наложилите се структурни промени.
Сред първите стъпки за осъществяване идеите на новото ръководство е била оценка на нивото на изпълнителите, за да се прецени имат ли необходимите качества да останат в ансамбъла. За целта е проведен вътрешен конкурс в
присъствието на шестчленна комисия с външни експерти и представители на Община Плевен. Предстоят конкурси и за набиране на певици и танцьори, също и за музикант, тъй като от две години в състава липсва гайдар.
Съгласно новото длъжностно
разписание, ансамбълът е разделен
на три основни части. Създадено е административно звено, начело с административен директор. Той ще изпълнява
мениджърската дейност и ще
има за задача да
продава културния
продукт.
Второто звено е
художествено-творческият отдел и в
него влизат главен
художествен ръководител, диригенти

на хора и на оркестъра, както и хореограф. В момента е обявен конкурс за главен художествен ръководител.
В третото звено са включени
всички действащи артисти. Ансамбълът се състои от 56 щатни бройки, като в края на юни се очаква
съставът да се увеличи.
И докато текат структурните
промени, Северняшкият ансамбъл
за народни песни и танци „Иван
Вълев” вече има готовност, след
тригодишно прекъсване да възстанови образователните концерти за ученици. Планирани са представления, които ще са съобразени с учебната програма от първи
до шести клас. Чрез образователните концерти децата ще се запознаят с народните инструменти и ще
видят национални носии от различни краища на страната. Ще оживеят автентични български празници и обичаи като Коледуване, Трифон Зарезан, Лазаруване и Гергьовден. Концертът ще е с времетраене
един учебен час. Проектът трябва
да е готов до края на месец март и
предстои да бъдат избрани залите,
в които ще се представят образователните концерти за ученици от
плевенските училища.
Една от идеите, която предстои
да бъде реализирана през тази го-

дина, е концерт в памет на създателя на ансамбъла, маестро Иван
Вълев. Очаква се в изявата да бъдат поканени изпълнители от други
състави, за които маестрото е писал
музика.
Предстои и подготовка на нова
програма във връзка с 60- годишния юбилей на Северняшкия ансамбъл за народни песни и танци.
По този повод трябва да се подберат интересни песни, да бъдат направени нови хореографии, както и
да се възстановят някои от най - хубавите произведения, прославили
нашите северняци през годините.

