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В навечерието на 24 май добри вести 
зарадваха просветните дейци

Физкултурни салони,
основно ремонтирана

Актова зала

Истински празник за малки и големи организира на Международния ден на детето 
Община Плевен. Жаркото слънце не уплаши малчуганите и техните родители, и 
те дойдоха на площад „Възраждане” да празнуват 1 юни. 2 000 балони раздадоха 

организаторите, а за всички бе приготвена вариететна програма. След нея на сцената се пред-
ставиха и плевенски състави, като концертът завърши с изпълнения на ученици от Национал-
ното училище по изкуствата „Панайот Пипков” под наслов „Докосваме бъдещето”.

Балони, забавни игри,
рисунки върõу асфалт и много 

усмивки на 1 þни

и два нови автобуса ще имат 
плевенски ученици

Проф. д-р Славчо Томов награди изявени 
студенти за постигнати високи резултати

в учебната и научна дейност
Четете на стр. 2

Общо 1 312 000 лева полу-
чиха две плевенски училища за 
подобряване на материалната 
си база, след решение на Ми-
нистерски съвет. От тях един 
милион лева правителството от-
пусна на Математическа гимна-
зия „Гео Милев” за изграждане 
на нов физкултурен салон и ос-
новен ремонт на Актовата зала. 
„Искането ни за финансиране 
за ремонт на базата ни не е при-
щявка, а необходимост. В нашия 
град най-малко през две години 
се реализират различни събития 
от национален или междунаро-
ден мащаб в областта на мате-
матиката, различни природни 
науки, та дори и в художестве-
ната самодейност. Нашата Ак-
това зала не е ремонтирана от 
построяването на училището и 
е в много лошо състояние. След 
обновяването й, тя ще може да 
се използва и от други училища 
за представителни цели. С от-
пуснатите средства ще изградим 
още един физкултурен салон за 

спортове, които не изискват го-
ляма височина и ще удовлетво-
рим  желанието на учениците ни 
да спортуват. Нашите отбори по 
шах и баскетбол са шампиони, 
а така допълнително ще ги сти-
мулираме да тренират. Имаме и 
необходимост от модерна зала 
за обучение. Друго наше жела-
ние е да приведем в приветлив 
вид двора на гимназията. До 
сега нямахме никакъв финансов 
ресурс да направим каквито и 
да е съществени ремонти. Със 
средствата, които имаме в бю-
джета си, помагаме на изявите 
на учениците ни. И затова смя-
там, че тази инвестиция ще е в 
полза на града ни като цяло”, 
каза директорът на МГ „Гео 
Милев” - Ирена Борисова. Тъй 
като сумата е голяма, предстои 
обявяване на обществена по-
ръчка за строителни и ремонтни 
дейности. Най-вероятно те ще 
започнат през есента, обясняват 
специалисти.

Продължава на стр. 2
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С тържествена церемония в 
зала „Магнум” Академичната 
общност на Медицинския уни-
верситет отбеляза 24 май - Деня 
на българската просвета и култу-
ра и на славянската писменост. 
Специален гост на тържествата 
беше  почетният гражданин на 
Плевен акад. Светлин Русев. 
Събитието уважиха кметът Ге-
орг Спартански, председателят 
на Общинския съвет  Мартин 
Митев, представители на Съюза 
на учените - клон Плевен, на 
здравни организации и на меди-
цински заведения в града.

Ректорът проф. д-р Славчо 
Томов поздрави всички за праз-
ника и благодари на хората, 
помогнали за разкриването на 
новия факултет по „Фармация” 
в структурата на МУ-Плевен. 
Той обяви, че „За изключителен 
принос” с плакет се удостоява  
председателят на Народното съ-
брание Цецка Цачева. В словото 
си ректорът подчерта, че 24 май 
е национален празник, какъвто 
нямат другите народи по света. 
„Празник на духовното извися-
ване, на стремежа към усъвър-
шенстване чрез постиженията на 

Продължение от стр. 1
Необходимите 312 000 лв. 

получи и НУ „Патриарх Ев-
тимий” и с тях ще успее да 
реализира готовия проект за 
строителство на нов физкул-
турен салон, две класни стаи 
и преустройство на съществу-
ващ салон в две класни стаи. 
По думите на директора Рени 
Кръстева, след реализиране-
то на строителните дейности, 
училището ще може да отгово-
ри на съвременните изисква-
ния за целодневно обучение на 
325-те си ученика. „Новината 
донесе много емоции както на 
учителите, така и на родители-
те на децата, които се обучават 
при нас. Защото НУ „Патри-
арх Евтимий” е сред желаните 
учебни заведения. То е строе-
но през 1906 г. и се нуждае от 
преустройството, за да отго-
вори на съвременните нужди. 
От началото на новата учебна 
година целодневна форма на 
обучение става задължителна и 
ние трябва да обхванем малки-

те ученици. Преди две години 
написахме писмо до Община 
Плевен, защото 312 000 лв. са 
много пари за нас. Потърсихме 
и помощта на държавата, която 
откликна на нуждите ни. Сега 
сме благодарни на всички, кои-
то ни помогнаха и се надявам 
до началото на новата учебна 
година да направим нещо ху-
баво за Плевен и децата на на-
шия град”, каза Рени Кръстева. 

Сега от НУ „Патриарх Евти-
мий” са се обърнали към ръко-
водството на Община Плевен 
за съдействие при разчистване 
на терена за строителството 
от общинската фирма „Парк-
строй”.От там разчитат и на 
помощ от експерти за събира-
не на оферти от фирми за съ-
щинския градеж.

Новината за отпускане на 
средствата предизвика извън-
реден брифинг на кмета Георг 
Спартански, на който той  бла-
годари на финансовото минис-
терство и на правителството. 
Персонално отправи благодар-

ности към министъра на фи-
нансите Владислав Горанов, на 
вицепремиера и министър на 
образованието Меглена Кунева, 
както и на депутата Найден Зе-
леногорски, ангажирали се пря-
ко с помощта за двете плевенски 
училища. 

В навечерието на 24 май до-
брите новини за града ни в сфе-
рата на просветата бяха общо 
четири. Към финансирането на 
строително-ремонтните рабо-
ти в НУ „Патриарх Евтимий” и 
в МГ „Гео Милев” се добави и 
решението за отпускане на два 
нови автобуса за нуждите на 
училищата и подобряване на 
парка на Общината за превоз на 
ученици до средищните учили-
ща. Помощното училище „П. Р. 
Славейков” спечели  500 000 лв. 
по два проекта по Програмата 
„Наука и образование за интели-
гентен растеж”. Със средствата 
ще се разкрият 11 нови работни 
места, а училището ще се пре-
образува в Център за специална 
образователна подкрепа.

Физкултурни салони, основно ремонтирана...
ОБЩИНА  ПЛЕВЕН

Обявява 
1. ПрОвеждане на Публичен търг с тайнО надаване, чрез пред-

ставяне от участниците на предложенията пред комисията в деня и часа, обя-
вени за провеждане на търга, за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на 
част от имот публична общинска собственост, както следва:

- Бюфет за закуски в МГ “Гео Милев” Плевен, с площ от 65 кв.м, при пър-
воначална месечна наемна цена 923.00 лв. Депозит за участие 300.00лв.

- Бюфет за закуски в МГ “Гео Милев” Плевен на ІV ет., с площ от 11 
кв.м, при първоначална месечна наемна цена 152.00 лв. Депозит за участие 
200.00лв.

- Щанд за ученически пособия в СОУ “Иван Вазов” Плевен, с площ от 10 
кв.м, при първоначална месечна наемна цена 45.00 лв. Депозит за участие 
100.00лв.

- Бюфет за закуски в ГПЧЕ  Плевен на І ет., с площ от 19 кв.м, при първона-
чална месечна наемна цена 262.00 лв. Депозит за участие 300.00 лв.

- Бюфет за закуски в ГПЧЕ  Плевен на ІІ ет., с площ от 18 кв.м, при първона-
чална месечна наемна цена 248.00 лв. Депозит за участие 300.00 лв.

- Бюфет за закуски в СОУ “Ст. Заимов” Плевен, с площ от 14 кв.м, при 
първоначална месечна наемна цена 193.00 лв. Депозит за участие 300.00 лв.

- Бюфет за закуски в НУ “Единство” Плевен, с площ от 52 кв.м, при първо-
начална месечна наемна цена 52.00 лв. Депозит за участие 200.00 лв.

2. Оглед на Обектите може да се извършва  всеки  работен ден 
3. търгът да се ПрОведе в Заседателната зала на Община Плевен пл. 

Възраждане 2 на 14.06.2016 г. от 09.30 часа. 
4. Цената  на тръжната  дОкументаЦия  е 36.00 /тридесет и шест/

лв. Тръжната документация да се продава всеки работен ден от 9.00 ч. на 
02.06.2016 г. до 16.00 ч. на 13.06.2016 г. в Център за административно обслуж-
ване на граждани на Община Плевен.

На основание чл. 44 ал.2 във връзка с ал.1,т.1 и т 2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.7 от 
ЗОС,  чл.79, ал. 2, чл.76,т.2 и чл.80 ал.1,чл.85, ал. 1, т. 1, от Наредба №7 на

Общински съвет Плевен и Решения № 188/27.04.2016г. на Общински съвет - Плевен

Проф. д-р Славчо Томов награди изявени студенти за
постигнати високи резултати в учебната и научна дейност 
И с плакет „За изключителен принос” -  председателя на Народното събрание Цецка Цачева

науката и културата. Днес наша-
та мисия, като последователи на 
солунските братя е да популяри-
зираме четенето и книгата. Ако 
успеем да запалим нашите деца 
за това вълнуващо преживяване, 
ние със сигурност ще ги напра-
вим по-добри хора. Нека всички 
ние, представителите на акаде-
мичната общност, да мислим и 
да работим за образованието, 
за да превърнем българското 
училище,  нашия университет в 
привлекателно средище за уче-
ние и духовно развитие.” каза 
проф. д-р Славчо Томов. Акцент 
в словото на академик Светлин 
Русев беше ролята на учителя. 
„Иска ми се да вярвам, че не 
сме загубили паметта за своите 
учители, да вярвам, че нощта 
отминава. Когато всичко е потъ-
нало в мрак, когато не останаха 
неоплюти и неотречени, когато 
не остана спестена болка, ко-
гато изморени и изтощени сме 
загубили път и вяра, когато и 
последната надежда ни напус-
не  отново се завръщат учители-
те, при побелелите деца, които 
са играли на възрастни, без да 
разберат правилата на живота”, 
каза в академичното си слово 
Светлин Русев. 

За четвърти пореден път ръко-
водството на университета удос-
тои български и чуждестранни 
студенти за постигнати високи 
резултати в учебната, научната 
и кръжочната дейност. Ректорът 
проф. д-р Славчо Томов връчи на-
градите на изявените млади хора. 

От факултет „Ме-
дицина” награде-
ните са Мартин 
Караманлиев, V 
курс и Мохамед 
Абдул Свамад, 
гражданин на 
Великобритания, 
V курс, англое-
зично обучение. 
От факултет „Об-
ществено здраве” 
призът „Най-изя-
вен студент 2016” 
отиде при Поля 
Ламбева, ІV курс, 
с п е ц и а л н о с т 
„Медицинска ре-
хабилитация и 
ерготерапия”, а 
от факултета по 
здравни грижи 
отличената е ме-
дицинската сес-
тра Милена Ма-
нова от ІІI курс. 
Ивeта Росманова, 
студентка във ІІ 
курс от специалност „Социални 
дейности”, стана носителка на 
приза на Медицинския колеж.

И тази година беше присъ-
дена награда за успешно овла-
дяване на българския език от 
чуждестранен студент  плакет 
и значка „Аз владея български 
език”. Носителят на тази на-
града стана Доминик Джеймс, 
гражданин на Великобритания, 
ІV курс, англоезично обучение 
по специалност „Медицина”.

Проф. Славчо Томов при-
съди  и специална награда  Ев-
роплакет - на д-р Стефан Ста-

нимиров, лекар в Клиниката по 
пулмология към УМБАЛ „Д-р 
Георги Странски“  Плевен. При-
зът се дава за популяризиране 
на тържествените промоции и 
проявите на българските и чуж-
дестранните студенти. 

Празничното настроение 
допълниха художествени и му-
зикални изяви с участието на 
български и чуждестранни сту-
денти на висшето училище. В 
програма се включиха и  малки-
те певци от група „Арлекино” с 
ръководител Виолета Боянова, 
при читалище „Съгласие 1869”.
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Р Е Ш Е Н И Е № 196/26.05.2016 г., Плевен
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решения 

от №1338/29.01.2015 г. до №1491/28.05.2015 г. на 
Общински съвет - Плевен за мандат 2011-2015г.

На основание чл.24, т.5 и чл.76 от Правилника 
за организацията и дейността на Общински съ-
вет - Плевен, неговите комисии и взаимодейст-
вието му с общинската администрация за мандат  
2015-2019 година и чл.21, ал.1, т.24 от Закона за 
местното самоуправление и местната админи-
страция

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

Приема за изпълнени и снема от отчет решения 
на Общински съвет - Плевен: от №1338/29.01.2015 
г. до №1491/28.05.2015г.

Приема за сведение отчета по т.1, неразделна 
част от настоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на  осно-
вание чл.24, т.5 и чл.76 от Правилника за органи-
зацията и дейността на Общински съвет - Плевен, 
неговите комисии и взаимодействието му с общин-
ската администрация за мандат  2015-2019 година 
и чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация  по предложение 
от ПК по «Законност, предотвратяване и установя-
ване конфликт на интереси и контрол по изпълне-
ние на решенията» с вх№ ОбС-0270/12.05.2016 г., 
на заседание на Общински съвет - Плевен, прове-
дено на 26.05.2016 г., Протокол № 09, точка 1 от 
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат 
на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 197/ 26.05.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Обявяване на конкурс за Управител 

на „Диагностично консултативен център  ІІ-Пле-
вен” ЕООД, гр. 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.63, ал.3 от Закона за 
лечебните заведения и чл.3, чл.5, и чл.6 от Наредба 
№9 от  26.06.2000 г. за условията и реда за провеж-
дане на конкурси за възлагане на управлението на 
лечебни заведения по Закона за лечебните заваде-
ния издадена от Министъра на здравеопазването 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Обявява конкурс за възлагане на управлението 
на “Диагностично-консултативен Център ІI - Пле-
вен” ЕООД - гр.Плевен, чийто собственик на капи-
тала е Община  Плевен.

2. До участие в конкурса се допускат лица, отго-
варящи на изискванията по чл.4, ал.1 от Наредба 
№ 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеж-
дане на конкурси за възлагане на управлението на 
лечебни заведение по Закона за лечебните заведе-
ния на Министъра на здравеопазването.

В изпълнение на тези изисквания кандидати-
те трябва да представят съответни документи, 
удостоверяващи наличието на обстоятелствата 
по чл.4, ал.1, т. 1 и 2 и липсата на обстоятелства-
та по т.3.

3. Кандидатите да представят документите по т.2, 
придружени от заявление на кандидата за участие 
в конкурса и професионална автобиография, както 
и представяне на “Програма за развитието и дей-
ността на „ДКЦ ІІ - Плевен” ЕООД за  тригодишен 
период” в отделни запечатани пликове. Документите 
да са поставени в надписан с имената на кандидата 
и наименование на лечебното заведение запечатан 
плик, в който са поставени плика с документите и 
плика с програмата за развитие. За всяко подадено за-
явление се издава удостоверение, в което се посочват 
името на подателя, датата и часът на приемането му.

4. Темата на събеседването с допуснатите по 
чл.8, ал.3 от Наредба №9/2000г. на Министъра на 
здравеопазването участници е: “Развитие и дей-
ност на „ДКЦ ІІ - Плевен” ЕООД в период на про-
веждаща се здравна реформа”.

5. Кандидатите могат да се запознаят с докумен-
ти относно структурата, бюджета, числеността и 
щатното разписание на лечебното заведение в срок 
до деня, предхождащ провеждането на конкурса  
(документите се предоставят от настоящия упра-
вител на ДКЦ II)

6. Управителят на дружеството по т. 1 е длъжен 
да предостави на кандидатите за участие в конкур-
са актуална информация и документи по предход-
ната точка.

7. Конкурсът да се проведе в сградата на Община 
- Плевен, пл.”Възраждане” №2, гр.Плевен, Заседа-
телна зала ІІІ-ти етаж на 12.07.2016г. от 09.00 ч.

8. Определя комисия за организиране и провеж-
дане на конкурса в състав от 5 души:

Председател : д-р Калин Поповски
Секретар : Драгомир Стойчев - юрист 
Членове: 1. Представител на Регионална здравна 

инспекция - Плевен.                                   
2. д-р Йордан Георгиев - Общински съветник                           
3. представител на РЗОК - Плевен - магистър по 

медицина.
Комисията организира и провежда конкурса по 

реда на чл.5, чл.7, чл.8 и чл.9 от  Наредба № 9 от 

26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на 
конкурси за възлагане на управлението на лечебни 
заведения по Закона за лечебните заведения. Обя-
ва за провеждането на конкурса да се публикува 
в един централен и един местен всекидневник. 
Документи за участие на кандидатите се приемат 
в 30-дневен срок от публикацията в централния 
ежедневник в  Центъра за административно об-
служване на Община Плевен, пл.”Възраждане” № 
4 в гр.Плевен.

9. Определя възнаграждение на членовете на коми-
сията по т.8, както следва :

- за Председателя 60 /шестдесет/ лева.;
- за секретаря 50 /петдесет/ лева;
- за член на комисията 40 /четиридесет/ лева.
Възнаграждението да се изплати след предста-

вяне на протокол за изпълнение на възложената 
работа, като за представителите на общинска ад-
министрация не се изплаща възнаграждение. 

10. В тридневен срок от провеждането на кон-
курса, комисията по т.8 да изготви протокол за 
проведения конкурс, като определи спечелилия 
кандидат и класирането по ред на следващите 
участници. Протоколът да се внесе за разглеждане 
и утвърждаване в Общински съвет - Плевен в срок 
от три работни дни след подписването му.

11. Утвърждава проект на „Договор за управле-
ние на „Диагностично-консултативен център ІІ 
- Плевен” ЕООД, гр.Плевен, неразделна част от 
настоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на  ос-
нование чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 
от  Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.63, ал.3 от Закона за лечебни-
те заведения и чл.3, чл.5, и чл.6 от Наредба №9 от  
26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на 
конкурси за възлагане на управлението на лечебни 
заведения по Закона за лечебните завадения изда-
дена от Министъра на здравеопазването  по пред-
ложение от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-0351/13.05.2016 г., на засе-
дание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
26.05.2016 г., Протокол № 09, точка 2 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Об-
щински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 198/ 26.05.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Обявяване на конкурс за Управител  

на „Дентален център І-Плевен” ЕООД, гр. Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 

т.23 от  Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, §6 от Наредба №8 на Общин-
ски съвет - Плевен, чл.63, ал.3 от Закона за лечеб-
ните заведения и чл.3, чл.5, и чл.6 от Наредба №9 
от  26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане 
на конкурси за възлагане на управлението на ле-
чебни заведения по Закона за лечебните завадения 
издадена от Министъра на здравеопазването 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Обявява конкурс за възлагане на управлението 
на “Дентален център І-Плевен” ЕООД - гр.Плевен, 
чийто собственик на капитала е Община  Плевен.

2. До участие в конкурса се допускат лица отгова-
рящи на изискванията по чл.4, ал.1 от Наредба № 9 
от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане 
на конкурси за възлагане на управлението на ле-
чебни заведение по Закона за лечебните заведения 
на Министъра на здравеопазването.

В изпълнение на тези изисквания кандидати-
те трябва да представят съответни документи, 
удостоверяващи наличието на обстоятелствата 
по чл.4, ал.1, т. 1 и 2 и липсата на обстоятелства-
та по т.3.

3. Кандидатите да представят документите по 
т.2, придружени от заявление на кандидата за 
участие в конкурса и професионална автобио-
графия, както и представяне на “Програма за 
развитието и дейността на „Дентален Център 
І - Плевен” ЕООД за  тригодишен период” в от-
делни запечатани пликове. Документите да са 
поставени в надписан с имената на кандидата и 
наименование на лечебното заведение запечатан 
плик, в който са поставени плика с документите 
и плика с програмата за развитие. За всяко пода-
дено заявление се издава удостоверение, в което 
се посочват името на подателя, датата и часът на 
приемането му.

4. Темата на събеседването с допуснатите по 
чл.8, ал.3 от Наредба №9/2000г. на Министъра на 
здравеопазването участници е: “Развитие и дей-
ност на „Дентален Център І - Плевен” ЕООД в 
период на провеждаща се здравна реформа”.

5. Кандидатите могат да се запознаят с докумен-
ти относно структурата, бюджета, числеността 
и щатното разписание на лечебното заведение в 
срок до деня, предхождащ провеждането на кон-
курса (документите се предоставят от настоящия 
управител на “Дентален Център І-Плевен” ЕООД 
- гр.Плевен). 

6. Управителят на дружеството по т. 1 е длъжен 
да предостави на кандидатите за участие в конкур-
са актуална информация и документи по предход-
ната точка.

7. Конкурсът да се проведе в сградата на Община 

- Плевен, пл.”Възраждане” №2, гр.Плевен, Заседа-
телна зала ІІІ-ти етаж на 13.07.2016г. от 09.00 ч.

8. Определя комисия за организиране и провеж-
дане на конкурса в състав от 5 души:

Председател : д-р Калин Поповски 
Секретар : Драгомир Стойчев - юрист 
Членове :  1. Представител на Регионална здрав-

на инспекция - Плевен.                                   
 2.  д-р Йордан Георгиев - Общински съветник                           
 3. Елза Пачева - гл. експерт в отдел „Здравеопаз-

ване и социални дейности” при Община Плевен .
Комисията организира и провежда конкурса по 

реда на чл.5, чл.7, чл.8 и чл.9 от  Наредба № 9 от 
26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на 
конкурси за възлагане на управлението на лечебни 
заведения по Закона за лечебните заведения. Обя-
ва за провеждането на конкурса да се публикува 
в един централен и един местен всекидневник. 
Документи за участие на кандидатите се приемат 
в 30-дневен срок от публикацията в централния 
ежедневник в  Центъра за административно об-
служване на Община Плевен, пл.”Възраждане” № 
4 в гр.Плевен.

9. Определя възнаграждение на членовете на коми-
сията по т.8, както следва :

- за Председателя 60 /шестдесет/ лева;
- за секретаря 50/ петдесет/  лева;
- за член на комисията 40/четиридесет/ лева.
Възнаграждението да се изплати след предста-

вяне на протокол за изпълнение на възложената 
работа, като за представителите на общинска ад-
министрация не се изплаща възнаграждение. 

10. В тридневен срок от провеждането на кон-
курса, комисията по т.8 да изготви протокол за 
проведения конкурс, като определи спечелилия 
кандидат и класирането по ред на следващите 
участници. Протоколът да се внесе за разглеждане 
и утвърждаване в Общински съвет - Плевен в срок 
от три работни дни след подписването му.

11. Утвърждава проект на Договор за управление 
на „Дентален център І-Плевен” ЕООД, гр. Плевен, 
неразделна част от настоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на  
основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.23 от  Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, §6 от Наредба №8 на 
Общински съвет - Плевен, чл.63, ал.3 от Зако-
на за лечебните заведения и чл.3, чл.5, и чл.6 
от Наредба №9 от  26.06.2000 г. за условията и 
реда за провеждане на конкурси за възлагане на 
управлението на лечебни заведения по Закона 
за лечебните завадения издадена от Министъра 
на здравеопазването по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0350/13.05.2016 г., на заседание на Общин-
ски съвет - Плевен, проведено на 26.05.2016 г., 
Протокол № 09, точка 3 от дневния ред, и е по-
дпечатано с официалния печат на Общински съ-
вет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 199/ 26.05.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Обявяване на конкурс за Управи-

тел на „Медицински център  за рехабилитация и 
спортна медицина І-Плевен” ЕООД, гр. Плевен

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.23 от  Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, §6 от Наредба №8 на Общин-
ски съвет - Плевен, чл.63, ал.3 от Закона за лечеб-
ните заведения и чл.3, чл.5, и чл.6 от Наредба №9 
от  26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане 
на конкурси за възлагане на управлението на ле-
чебни заведения по Закона за лечебните завадения 
издадена от Министъра на здравеопазването 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Обявява конкурс за възлагане на управлението 
на “Медицински център за рехабилитация и спорт-
на медицина І-Плевен” ЕООД - гр.Плевен, чийто 
собственик на капитала е Община  Плевен.

2. До участие в конкурса се допускат лица от-
говарящи на изискванията по чл.4, ал.1 от На-
редба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда 
за провеждане на конкурси за възлагане на упра-
влението на лечебни заведение по Закона за ле-
чебните заведения на Министъра на здравеопаз-
ването.

В изпълнение на тези изисквания кандидати-
те трябва да представят съответни документи, 
удостоверяващи наличието на обстоятелствата 
по чл.4, ал.1, т. 1 и 2 и липсата на обстоятелства-
та по т.3.

3. Кандидатите да представят документите по 
т.2, придружени от заявление на кандидата за 
участие в конкурса и професионална автоби-
ография, както и представяне на “Програма 
за развитието и дейността на “Медицински 
център за рехабилитация и спортна медици-
на І-Плевен” ЕООД за  тригодишен период” в 
отделни запечатани пликове. Документите да са 
поставени в надписан с имената на кандидата и 
наименование на лечебното заведение запечатан 
плик, в който са поставени плика с документите 
и плика с програмата за развитие. За всяко пода-
дено заявление се издава удостоверение, в което 
се посочват името на подателя, датата и часът на 

приемането му.
4. Темата на събеседването с допуснатите по 

чл.8, ал.3 от Наредба №9/2000г. на Министъра на 
здравеопазването участници е: “Развитие и дей-
ност на “Медицински център за рехабилитация 
и спортна медицина І-Плевен” ЕООД в период 
на провеждаща се здравна реформа”.

5. Кандидатите могат да се запознаят с доку-
менти относно структурата, бюджета, числе-
ността и щатното разписание на лечебното заве-
дение в срок до деня, предхождащ провеждането 
на конкурса (документите се предоставят от на-
стоящия управител на “Медицински център за 
рехабилитация и спортна медицина І-Плевен” 
ЕООД - гр.Плевен).

6. Управителят на дружеството по т. 1 е длъжен 
да предостави на кандидатите за участие в конкур-
са актуална информация и документи по предход-
ната точка.

7. Конкурсът да се проведе в сградата на Община 
- Плевен, пл.”Възраждане” №2, гр.Плевен, Заседа-
телна зала ІІІ-ти етаж на 13.07.2016г. от 11.00 ч.

8. Определя комисия за организиране и провеж-
дане на конкурса в състав от 5 души:

Председател : д-р Калин Поповски
Секретар : Драгомир Стойчев - юрист
Членове :  1. Представител на Регионална здрав-

на инспекция - Плевен.                                   
2.  д-р Йордан Георгиев - Общински съветник                           
3. Елза Пачева - гл. експерт в отдел „Здравеопаз-

ване и социални дейности” при Община Плевен .
Комисията организира и провежда конкурса по 

реда на чл.5, чл.7, чл.8 и чл.9 от  Наредба № 9 от 
26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на 
конкурси за възлагане на управлението на лечебни 
заведения по Закона за лечебните заведения. Обя-
ва за провеждането на конкурса да се публикува 
в един централен и един местен всекидневник. 
Документи за участие на кандидатите се приемат 
в 30-дневен срок от публикацията в централния 
ежедневник в  Центъра за административно об-
служване на Община Плевен, пл.”Възраждане” № 
4 в гр.Плевен.

9. Определя възнаграждение на членовете на коми-
сията по т.8, както следва:

- за Председателя 60 /шестдесет/  лева.;
- за секретаря 50/ петдесет/ лева;
- за член на комисията 40 /четиридесет/ лева.
Възнаграждението да се изплати след предста-

вяне на протокол за изпълнение на възложената 
работа, като за представителите на общинска ад-
министрация не се изплаща възнаграждение. 

10. В тридневен срок от провеждането на кон-
курса, комисията по т.8 да изготви протокол за 
проведения конкурс, като определи спечелилия 
кандидат и класирането по ред на следващите 
участници. Протоколът да се внесе за разглеждане 
и утвърждаване в Общински съвет - Плевен в срок 
от три работни дни след подписването му.

11. Утвърждава проект на Договор за управление 
на „Медицински център за рехабилитация и спорт-
на медицина І-Плевен” ЕООД, гр. Плевен, нераз-
делна част от настоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 
от  Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, §6 от Наредба №8 на Общински 
съвет - Плевен, чл.63, ал.3 от Закона за лечебни-
те заведения и чл.3, чл.5, и чл.6 от Наредба №9 от  
26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на 
конкурси за възлагане на управлението на лечебни 
заведения по Закона за лечебните завадения изда-
дена от Министъра на здравеопазването по пред-
ложение от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-0350/13.05.2016 г., на засе-
дание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
26.05.2016 г., Протокол № 09, точка 4 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Об-
щински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 200/26.05.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за упра-

вление на общинската собственост в Община 
Плевен за периода 2016-2019 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.12 от  Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.8, ал.8 от Закона за общин-
ската собственост и чл.3, ал.1 от Наредба №7 на 
Общински съвет - Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

Приема Стратегия за управление на общинската 
собственост в Община Плевен за периода 2016-
2019 г., съгласно Приложение №1, неразделна част 
от настоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование  чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.12 
от  Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация, чл.8, ал.8 от Закона за общин-
ската собственост и чл.3, ал.1 от Наредба №7 на 
Общински съвет - Плевен  по предложение от Ге-
орг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0349/13.05.2016 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 26.05.2016 г., Прото-
кол № 09, точка 5 от дневния ред, и е подпечатано 
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с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 201/ 26.05.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на 2 броя незастроени 

недвижим имоти - частна общинска собственост 
в с.Буковлък - УПИ VІІ и УПИ VІІІ, отредени за 
жилищно строителство, кв.20, чрез публичен 
търг

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.8 от  Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от 
Закона за общинската собственост и чл.47, ал.1 и 
ал.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на 
Общински съвет - Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се организира и проведе публичен търг 
чрез предварително представяне на предложени-
ята от участниците в администрацията на Общи-
на Плевен за продажба на  2 броя незастроени 
недвижими имоти - частна общинска собстве-
ност - УПИ VІІ и УПИ VІІІ, отредени за жилищ-
но строителство, км.20 по плана на с.Буковлък:

 - УПИ VІІ с площ 580 кв.м., кв.20, актуван с АОС 
№34600/08.06.2006 г., при първоначална цена 4 
100 лева без ДДС и депозит 10% от първоначал-
ната цена;

 - УПИ VІІІ  с площ 580 кв.м., кв.20, актуван с 
АОС №34601/08.06.2006 г., при първоначална цена 
4 100 лева без ДДС и депозит 10% от първоначал-
ната цена.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да назна-
чи комисия, която да организира и проведе търг за 
продажба на гореописаните имоти.

3.Упълномощава Кмета на Община Плевен да 
сключи договори за продажба на имотите по т.1, 
съгласно нормативните изисквания, със спечели-
лите участници. 

Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-
вание  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, чл.41, ал.2 от Закона 
за общинската собственост и чл.47, ал.1 и ал.2, 
чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Об-
щински съвет - Плевен  по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0343/11.05.2016 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 26.05.2016 г., Прото-
кол № 09, точка 6 от дневния ред, и е подпечатано 
с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:  Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 202/ 26.05.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Даване на съгласие за строител-

ство на обект „Пристройка на един етаж - то-
пла връзка” в поземлен имот с идентификатор 
56722.660.651, кв.141 по плана на гр. Плевен

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, 
ал.1, т.8 от  Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл.8 от Закона за 
общинската собственост и т.3.2.4 от Договора 
за предоставяне безвъзмездно за управление на 
имот - общинска собственост 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за строителство на пристройка 
на един етаж - топла връзка със застроена площ  
50,24 кв.м. към сграда за образование с иденти-
фикатор 56722.660.651.4 в позмелн имот с иден-
тификатор 56722.660.651 - УПИ ІХ, кв.141 по 
плана за регулация на гр. Плевен, актуван с АОС 
№38453/07.02.2013 г.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да извър-
ши необходимите правни и фактически действия, 
свързани с изпълнение на настоящото Решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование  чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 
от  Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.8 от Закона за общин-
ската собственост и т.3.2.4 от Договора за пре-
доставяне безвъзмездно за управление на имот 
- общинска собственост по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0325/19.04.2016 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 26.05.2016 г., Прото-
кол № 09, точка 7 от дневния ред, и е подпечатано 
с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 203/ 26.05.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне в соб-

ственост на Община Плевен на два имота - част-
на държавна собственост, находящи се в град 
Плевен, ул.”Сан Стефано”, преди входа на Парк 
„Кайлъка”

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.8 от  Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.8, ал.1  от Закона за об-
щинската собственост и чл.5, т.1 от Наредба №7 на 
Общински съвет - Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Възлага на Кмета на Община Плевен да изгот-

ви предложение до Министерския съвет на Репу-
блика България, чрез Областен управител - плевен, 
за безвъзмездно прехвърляне в собственост на Об-
щина Плевен недвижими имоти - частна държавна 
собственост, находящи се в гр. Плевен, ул. „Сан 
Стефано”, представляващи поземлени имоти с 
идентификатори:

 - 56722.668.1053 с площ  31 234 кв.м. - УПИ І, 
кв.282а, отреден за универсална спортна зала;

- 56722.668.1065 с площ  5 662 кв.м. - УПИ ХІІ, 
кв.282а, отреден за изложбен център.

2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да 
сключи договор за безвъзмездно прехвърляне в 
собственост на Община Плевен на имотите по т.1.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да пред-
приема всички необходими правни и фактически 
действия във връзка с изпълнението на настоящото 
решение. 

Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-
вание  чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от  
Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.8, ал.1  от Закона за общинска-
та собственост и чл.5, т.1 от Наредба №7 на Об-
щински съвет - Плевен по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0347/13.05.2016 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 26.05.2016 г., Прото-
кол № 09, точка 8 от дневния ред, и е подпечатано 
с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:  Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 204/ 26.05.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост 

между Община Плевен и „ПАРК-АБ” ЕООД, чрез 
продажба на общинския дял от поземлен имот, 
находящ са град Плевен, ул.”Васил Левски”№111

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.8 от  Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за 
общинската собственост, чл.60, ал.1, т.3 и ал.3 от 
Наредба №7 на Общински съвет-Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се прекрати съсобствеността върху недви-
жим имот, находящ се в град Плевен, ул. „Васил 
Левски”№111, представляващ поземлен имот 
с идентификатор 56722.659.658, целият с площ 
354 кв.м. - урбанизирана територия с начин на 
трайно ползване: ниско застрояване, а по регула-
ционния план на града - застроен урегулиран по-
землен имот УПИ І-3268, кв.342, чрез продажба 
на общинския дял от имота в размер на 45 кв.м., 
идеална част, заедно с оценените строителни 
материали от освидетелстваната като необита-
ема сграда с идентификатор 56722.659.658.4, 
актуван с акт за частна общинска собственост 
№40435/19.06.2014 г., на цена 13 000 лева без 
ДДС, на съсобственика „ПАРК-АБ” ЕООД.

2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да из-
върши необходимите правни и фактически действия 
за прекратяване на съсобствеността върху имота по 
т.1, съгласно нормативните изисквания.

Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-
вание  чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от  
Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общин-
ската собственост, чл.60, ал.1, т.3 и ал.3 от Наредба 
№7 на Общински съвет-Плевен  по предложение 
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с 
вх.№ ОбС-0346/13.05.2016 г., на заседание на Об-
щински съвет - Плевен, проведено на 26.05.2016 
г., Протокол № 09, точка 9 от дневния ред, и е по-
дпечатано с официалния печат на Общински съвет 
- Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 205/ 26.05.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Учредяване право на пристрояване 

към магазин за хранителни стоки върху общински 
недвижим имот в град Плевен, ул.”Гренадирска”, 
кв.129-ПИ 56722.653.38

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.8 от  Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.38, ал.2 и чл.41, ал.2 от 
Закона за общинската собственост и чл.59, ал.1 от 
Наредба №7 на Общински съвет-Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се учреди на „Плевен Пропъртис” ЕООД  
възмездно право на пристрояване за изграждане 
на външна - хоризонтална рампа с разгъната за-
строена площ 22.00  /двадесет и два кв.м./ кв.м. 
върху общински недвижим имот, находящ се в 
град Плевен, ул.”Гренадирска”№39, представля-
ващ застроен урегулиран поземлен имот с иден-
тификатор 56722.653.38 - УПИ ІV, кв.129, актуван 
с акт за частна общинска собственост №38916 от 
29.05.2013 г., по одобрен инвестиционен проект, 
към магазин за хранителни стоки, собственост на 
„Плевен Пропъртис” ЕООД.

2. Правото на пристрояване да се учреди за сума-
та от 4 500 лева.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да склю-
чи договор за учредяване възмездно право на при-
строяване, съгласно т.1 и т.2, от настоящото реше-

ние и нормативните изисквания.
Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-

вание  чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от  
Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.38, ал.2 и чл.41, ал.2 от Закона за 
общинската собственост и чл.59, ал.1 от Наредба 
№7 на Общински съвет-Плевен  по предложение 
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с 
вх.№ ОбС-0345/13.05.2016 г., на заседание на Об-
щински съвет - Плевен, проведено на 26.05.2016 
г., Протокол № 09, точка 10 от дневния ред, и е по-
дпечатано с официалния печат на Общински съвет 
- Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 206/ 26.05.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Извършване на вътрешни компен-

сирани промени между обектите от поименния 
списък за капиталови разходи на Община Плевен 
за 2016 година. 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.6 от  Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.124, ал.2 и ал.4 от Закона 
за публичните финанси, чл.41, ал.2 и ал.4 от На-
редба №10 на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Изменя обект „Газифициране ДЯ „Чайка”, фи-
нансиран със собствени бюджетни средства, както 
следва: било 30 000 лева, става 0 лева.

2. Изменя обект „Основен ремонт ДЯ „Гергана”, 
финансиран със собствени бюджетни средства, 
както следва: било  18 700 лева, става 0 лева.

3. Създава обект „Основен ремонт ДЯ „Дружба”, 
финансиран със собствени бюджетни средства, 
както следва: било  0 лева, става 32 705 лева.

4. Създава обект „Основен ремонт ДЯ „Мир”, 
финансиран със собствени бюджетни средства, 
както следва: било  0 лева, става 21 055 лева.

5. Разликата от  5 060 лева да се осигури от „Ре-
зерв за непредвидени и неотложни разходи”.

6. Възлага на Кмета на Община Плевен да извър-
ши правни и фактически действия, продиктувани 
от настоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование  чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.6 
от  Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация, чл.124, ал.2 и ал.4 от Закона 
за публичните финанси, чл.41, ал.2 и ал.4 от На-
редба №10 на Общински съвет - Плевен  по пред-
ложение от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-0111-2/13.05.2016 г., на засе-
дание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
26.05.2016 г., Протокол № 09, точка 11 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Об-
щински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:  Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 207/ 26.05.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Корекция на задължение по компо-

нент от такса битови отпадъци на читалищата 
от Община Плевен

На основание чл.21, ал.2 от  Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във 
връзка с чл.14, ал.1 и ал.3 от Закона за норматив-
ните актове

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се отпишат задълженията на читалищата на 
територията на община Плевен, начислени за пе-
риода 2011 г. - 2015 г.

2. Задълженията, разписани в чл.15, ал.1 от На-
редба №17 на Общински съвет - Плевен, остават в 
сила за календарната 2016 г.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование  чл.21, ал.2 от  Закона за местното са-
моуправление и местната администрация, във 
връзка с чл.14, ал.1 и ал.3 от Закона за норматив-
ните актове  по предложение от ПК по „Образо-
вателна политика и читалищна дейност”, с вх.№ 
ОбС-0330-2/20.05.2016 г., на заседание на Об-
щински съвет - Плевен, проведено на 26.05.2016 
г., Протокол № 09, точка 12 от дневния ред, и е 
подпечатано с официалния печат на Общински 
съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:  Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 208/ 26.05.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот - пуб-

лична общинска собственост, представляващ 
част от покривната конструкция на Панорама 
„Плевен епопея 1877”, за разполагане на техниче-
ски съоръжения

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.1 и чл.14, ал.7 
от Закона за общинската собственост, чл.76, т.2, 
чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на 
Общински съвет - Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се отдаде под наем за срок от 5 /пет/ годи-
ни част от имот - публична общинска собственост 

- Площадка №1, с площ 2 кв.м., представлява-
ща част от покривната конструкция на Панора-
ма „Плевенска епопея 1877”, актувана с АОС 
№40000/06.03.2014 г., разположена върху десния 
щик в посока вход-изход, с предназначение „за 
разполагане на технически съоръжения”.

2. Отдаването под наем на имота по т.1 да ста-
не при първоначална наемна цена в размер на 
150,00 лв. без ДДС.

3. Отдаването под наем на част от имот - пуб-
лична общинска собственост - Площадка №1, с 
площ 2 кв.м., представляваща част от покривна-
та конструкция на Панорама „Плевенска епопея 
1877”, актувана с АОС №40000/06.03.2014 г., 
разположена върху десния щик в посока вход-
изход, с предназначение „за разполагане на тех-
нически съоръжения”, да се извърши по реда на 
Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, чрез 
публичен търг с тайно наддаване чрез предвари-
телно представяне на предложения от участни-
ците в Администрацията на Община Плевен и 
начална месечна наемна цена съгласно т.2.

4. Възлага на Кмета на Община Плевен да опре-
дели депозита за участие и да назначи комисия, 
която да организира и проведе публичния търг за 
отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част 
от имот - публична общинска собственост - Пло-
щадка №1, с площ 2 кв.м., представляваща част от 
покривната конструкция на Панорама „Плевенска 
епопея 1877”, актувана с АОС №40000/06.03.2014 
г., разположена върху десния щик в посока вход-
изход, с предназначение „за разполагане на техни-
чески съоръжения”.

5. Възлага на Кмета на Община Плевен или опра-
вомощено от него лице да сключи договор за наем 
със спечелилия участник, съгласно протокола на 
тръжната комисия.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование  чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от  
Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.8, ал.1 и чл.14, ал.7 от Закона 
за общинската собственост, чл.76, т.2, чл.79, ал.1 
и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински 
съвет - Плевен  по предложение от Георг Спар-
тански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0344/12.05.2016 г., на заседание на Общински съ-
вет - Плевен, проведено на 26.05.2016 г., Протокол 
№ 09, точка 13 от дневния ред, и е подпечатано с 
официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:  Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 209/ 26.05.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Промяна на базисни наемни цени за 

отдаване под наем или аренда на земеделски земи 
от Общинския поземлен фонд

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.8 от Зако-
на за общинската собственост, чл.24а, ал.5, ал.6 
и ал.7 от Закона за собствеността и ползване на 
земеделските земи, чл.30 от Наредба №7 на Об-
щински съвет - Плевен и Заповед №РД 46-268 
от 17.03.2016 г. на Министъра на земеделието и 
храните

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Отменя Решение №1350 от 29.01.2015 г.
ІІ. Определя размера на базисни наемни цени за 

предоставяне под наем или аренда, чрез провежда-
не на публичен търг или публично оповестен кон-
курс, за земеделски земи от ОПФ:

За отглеждане на едногодишни полски култури - 
36,00 лв./дка.

За отглеждане на съществуващи трайно насаж-
дения

Лозови насаждения - 48,00 лв./дка.
овощни насаждения /семкови, костилкови, че-

рупкови/ - 45,00 лв./дка.
за изоставени трайни насаждения - 20,00 лв./дка.
за други селскостопански територии - 43,00 лв./

дка.
Определя размера на базисни наемни цени за 

предоставяне под наем или аренда на земеделски 
земи от ОПФ, след Решение на Общински съвет 
- Плевен, за създаване и отглеждане на трайни на-
саждения по периоди:

Лозови насаждения:
гратисен период -3 години
период на  плододаване от 4 до 7 години - 48,00 

лв./дка.
от 8 до 20 години - 73,00 лв./дка.
за останали период на плододаване - 48,00 лв./

дка.
Овощни насаждения - семкови, костилкови, че-

рупкови:
гратисен период - 4 години
период на плододаване от 5 до 7 години - 36,00 

лв./дка.
за останалия период на плододаване - 55,00 лв./

дка.
Ягодоплодни култури:
гратисен период - 3 години
за периода на плододаване - 55,00 лв./дка.
5.4.Етерично маслени култури -роза, мента, шип-

ка, лавандула:
- гратисен период - 3 години
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- за периода на плододаване - 36,00 лв./дка.
5.5. Култивирани билки - срок на предоставяне 

15 години:
- гратисен период - 1 година
- от 2 до 5 години - 26,00 лв./дка.
5.6. Калифорнийски аспержи - срок на предоста-

вяне 15 години:
- гратисен период - 3 години
- от 4 до 12 години - 57,00 лв./дка.
- от 13-15 години - 36,00 лв./дка.
6. През гратисния период по т.5 да се заплаща 

наем на наетата земя по цени определени в т.1.
ІV. В случай, че земите от ОПФ са поливни, на-

чалните наемни цени по т.1, т.2, т.3 и т.5 се кориги-
рат с коефициент за поливност 1,2.

V. Определя размера на базисни наемни цени 
за предоставяне под наем на земеделски земи от 
ОПФ, без провеждане на публичен търг или пуб-
лично оповестен конкурс за срок от една стопанска 
година:

1. Неизползваеми 2 /две/ и повече стопански го-
дини - по цени, определени в т.1.

2. Маломерни имот /под 10 дка./ - по цени, опре-
делени в т.1.

3. На безимотни и малоимотни граждани в раз-
мер на 30,00 лв./дка.

4. В случаите по чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ по цена, 
представляваща по-високата сума между най-ви-
соката  достигната тръжна цена за съответното зе-
млище за земите от ДПФ за годината и размера на 
средното годишно рентно плащане за землището 
в общината.

VІ. Възлага на Кмета на Община Плевен да из-
върши всички необходими действия за правилно 
и законосъобразно провеждане на процедурите по 
отдаване под наем и аренда на земеделската земя 
от Общинския поземлен фонд и сключи договори.

VІІ. Възлага на Кмета на Община Плевен да 
предприеме необходимите действия по актуализи-
ране на цени по всички действащи договори, съ-
гласно настоящото решение

Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-
вание  чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от  
Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.14, ал.8 от Закона за общинската 
собственост, чл.24а, ал.5, ал.6 и ал.7 от Закона за 
собствеността и ползване на земеделските земи, 
чл.30 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен 
и Заповед №РД 46-268 от 17.03.2016 г. на Минис-
търа на земеделието и храните по предложение 
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с 
вх.№ ОбС-0362/13.05.2016 г., на заседание на Об-
щински съвет - Плевен, проведено на 26.05.2016 
г., Протокол № 09, точка 14 от дневния ред, и е по-
дпечатано с официалния печат на Общински съвет 
- Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:  Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 210/ 26.05.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Актуализиране списъка на имот 

с начин на трайно ползване „мери”, „пасища” и 
„ливади” от Общинския поземлен фонд, приет с 
Решение №159/31.03.2016 г. от ОбС-Плевен и при-
емане на пазарните им оценки за отдаване под 
наем за стопанската 2016/2017 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.21, 
ал.2  от  Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.37 „и” от Закона за 
собствеността и ползването на земеделски земи и 
оценителен доклад на лицензиран оценител 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Приема пазарни наемни цени за отдаване под 
наем за стопанската 2016/2017 г. на „мери”, „паси-
ща” и „ливади” от Общинския поземлен фонд за 
землища: с. Беглеж, с. Горталово, с. Тодорово, с. 
Бохот, с. Буковлък, с. Къшин, с. Пелишат, с. Брес-
товец, с. Бръшляница, гр. Славяново, с. Гривица, 
с. Радишево, с. Търнене, с. Ясен, с. Дисевица, с. 
Коиловци, с. Къртожабене, с. Мечка, с. Николаево 
и с. Ралево, определени от лицензиран оценител, 
съгласно Приложение №1  - неразделна част от на-
стоящото Решение.

ІІ. Възлага на Кмета на Община Плевен да из-
върши всички необходими действия за правилно 
и законосъобразно провеждане на процедурите 
по отдаване под наем на пасища, мери и ливади 
от Общинския поземлен фонд и сключи договори.

Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-
вание  чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.21, ал.2  от  
Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.37 „и” от Закона за собственост-
та и ползването на земеделски земи и оценителен 
доклад на лицензиран оценител  по предложение 
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, 
с вх.№ ОбС-0221-2/13.05.2016 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 26.05.2016 
г., Протокол № 09, точка 15 от дневния ред, и е по-
дпечатано с официалния печат на Общински съвет 
- Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:  Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 211/ 26.05.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на 

проект за подробен устройствен план -план за 
застрояване за ПИ 56722.701.285 в местността 

„Стража” в землището на гр. Плевен, парцелар-
ни планове на елементите на техническата ин-
фраструктура и одобряване на Задание за изра-
ботване на подробен устройствен план

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.11 от  Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, при спазване разпоредбите 
на чл.17а, ал.1, т.1 и чл.18 от Закона за опазване на 
земеделските земи, чл.124а, ал.1 и ал.7 и чл.124б, 
ал.1 от Закона за устройство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проекта за Подро-
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ  
56722.701.285 в местността „Стража” в землището 
на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите 
на техническата инфраструктура. При изработване 
на подробния устройствен план да се спазват раз-
поредбите на  чл.46, ал.2 от Наредба №7 за прави-
ла и нормативи за устройство на отделните видове 
територии и устройствени зони.

2. Одобрява заданието за изработване на Подро-
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
5672.701.285 в местността „Стража” в землището 
на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите 
на техническата инфраструктура.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или опра-
вомощено лице да извърши необходимите правни 
и фактически действия, съгласно разпоредбите на 
Закона за устройство на територията, свързани с 
изпълнение на настоящото Решение.

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

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование  чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.11 
от  Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация, при спазване разпоредбите на 
чл.17а, ал.1, т.1 и чл.18 от Закона за опазване на 
земеделските земи, чл.124а, ал.1 и ал.7 и чл.124б, 
ал.1 от Закона за устройство на територията по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Об-
щина Плевен, с вх.№ ОбС-0353/13.05.2016 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 26.05.2016 г., Протокол № 09, точка 16 от днев-
ния ред, и е подпечатано с официалния печат на 
Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:  Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 212/ 26.05.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на 

проект за подробен устройствен план -план за 
застрояване за ПИ 56722.701.3243 в местността 
„Стража” в землището на гр. Плевен, парцелар-
ни планове на елементите на техническата ин-
фраструктура и одобряване на Задание за изра-
ботване на подробен устройствен план

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.11 от  Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, при спазване разпоредбите 
на чл.17а, ал.1, т.1 и чл.18 от Закона за опазване на 
земеделските земи, чл.124а, ал.1 и ал.7 и чл.124б, 
ал.1 от Закона за устройство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подро-
бен устройствен план - План за застрояване за 
ПИ   56722.701.3243 в местността „Стража” в зем-
лището на гр. Плевен и парцеларни планове на 
елементите на техническата инфраструктура. При 
изработване на подробния устройствен план да се 
спазват разпоредбите на чл.46, ал.2 от Наредба №7 
за правила и нормативи за устройство на отделни-
те видове територии и устройствени зони.

2. Одобрява заданието за изработване на Подро-
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ  
56722.701.3243 в местността „Стража” в землище-
то на гр. Плевен и парцеларни планове на елемен-
тите на техническата инфраструктура.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или опра-
вомощено лице да извърши необходимите правни 
и фактически действия, съгласно разпоредбите на 
Закона за устройство на територията, свързани с 
изпълнение на настоящото Решение.

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

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование  чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.11 
от  Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация, при спазване разпоредбите на 
чл.17а, ал.1, т.1 и чл.18 от Закона за опазване на 
земеделските земи, чл.124а, ал.1 и ал.7 и чл.124б, 
ал.1 от Закона за устройство на територията по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Об-
щина Плевен, с вх.№ ОбС-0354/13.05.2016 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 26.05.2016 г., Протокол № 09, точка 17 от днев-
ния ред, и е подпечатано с официалния печат на 
Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:  Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 213/ 26.05.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за Подробен устрой-

ствен план - Парцеларен план на елементите на 

техническата инфраструктура за прокарване 
на трасета на ел.проводно отклонение НН и 
газопровод до поземлен имот с идентификатор 
56722.701.3228, в местността „Стража” 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 об-
щинската собственост, чл.128, ал.13, чл.129, ал.1 
от Закона за устройство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Одобрява проекта за Подробен устройствен 
план - Парцеларен план на елементите на техни-
ческата инфраструктура за трасета на ел.проводно 
отклонение НН и газопровод до поземлен имот 
с идентификатор  56722.701.3228, в местността 
„Стража” в землището на гр. Плевен, преминава-
щи със сервитут през поземлен имот  701.2388 с 
начин на трайно ползване - селскостопански, гор-
ски, ведомствен път - публична общинска собстве-
ност.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен или опра-
вомощено лице да извърши необходимите правни 
и фактически действия, в изпълнение на насто-
ящото Решение.

3. Решението подлежи на обнародване в „Дър-
жавен вестник” съгласно чл.129, ал.1 от Закона за 
устройство на територията.

4. Настоящото решение може да се обжалва в 
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен 
вестник”.

Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-
вание  чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 
от  Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация, чл. 8 от Закона за общинската 
собственост, чл.128, ал.13, чл.129, ал.1 от Закона за 
устройство на територията по предложение от Ге-
орг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0356/13.05.2016 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 26.05.2016 г., Прото-
кол № 09, точка 18 от дневния ред, и е подпечатано 
с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:  Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 214/ 26.05.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за Подробен устройствен 

план - Парцеларен план на елементите на техни-
ческата инфраструктура за прокарване на тра-
сета 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 об-
щинската собственост, чл.128, ал.13, чл.129, ал.1 
от Закона за устройство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Одобрява проект за Подробен устройствен 
план - Парцеларен план на елементите на техни-
ческата инфраструктура за трасета на ел. провод 
и водопровод до поземлен имот с идентификатор 
56722.734.149 в местността „Мъртва долина” в 
землището на гр. Плевен, преминаващи със серви-
тут през поземлени имоти 734.479 с начин на трай-
но ползване - селскостопански, горски, ведомствен 
път - публична общинска собственост и 734.164 с 
начин на трайно ползване - селскостопански, гор-
ски, ведомствено път - публична общинска соб-
ственост.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен или опра-
вомощено лице да извърши необходимите правни 
и фактически действия, в изпълнение на насто-
ящото Решение.

3. Решението не подлежи на обнародване в  „Дър-
жавен вестник” съгласно чл.129, ал.1 от Закона за 
устройство на територията.

4. Настоящото решение може да се обжалва в 
30- дневен срок от обнародването му в „Държавен 
вестник”.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование  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, чл.128, ал.13, чл.129, 
ал.1 от Закона за устройство на територията по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Об-
щина Плевен, с вх.№ ОбС-0357/13.05.2016 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, прове-
дено на 26.05.2016 г., Протокол № 09, точка 19 
от дневния ред, и е подпечатано с официалния 
печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:  Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 215/ 26.05.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на 

проект за подробен устройствен план - план за 
застрояване за поземлени имоти 56722.705.217 и 
56722.705.31 в местността „Акчара” в землище-
то на гр. Плевен, парцеларни планове на елемен-
тите на техническата инфраструктура и одо-
бряване на Задание за изработване на подробен 
устройствен план

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, 
ал.1, т.11 от  Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, при спазване  разпо-
редбите на чл.17а, ал.1, т.1 и чл.18 от Закона за 
опазване на земеделските земи, чл.124а, ал.1 и 
ал.7 чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на те-
риторията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен 
устройствен план - План за застрояване за позем-
лени имоти с идентификатори 56722.705.217 и 
56722.705.31 в местността „Акчара” в землището 
на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите 
на техническата инфраструктура.

2. Одобрява заданието за изработване на Подро-
бен устройствен план - План за застрояване за по-
землени имоти с идентификатори 56722.705.217 и 
56722.705.31 в местността „Акчара” в землището 
на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите 
на техническата инфраструктура.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или опра-
вомощено лице да извърши необходимите правни 
и фактически действия, съгласно разпоредбите на 
Закона за устройство на територията, свързани с 
изпълнение на настоящото Решение.

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

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование  чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.11 
от  Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация, при спазване  разпоредбите на 
чл.17а, ал.1, т.1 и чл.18 от Закона за опазване на 
земеделските земи, чл.124а, ал.1 и ал.7 чл.124б, 
ал.1 от Закона за устройство на територията  по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Об-
щина Плевен, с вх.№ ОбС-0352/13.05.2016 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 26.05.2016 г., Протокол № 09, точка 21 от днев-
ния ред, и е подпечатано с официалния печат на 
Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:  Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 216/ 26.05.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Опрощаване на публични държав-

ни вземания на Таня Михайлова Симеонова, жител 
на град Плевен

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Предлага на Президента на Република Бълга-
рия да не се опрощава задължението на Таня Ми-
хайлова Симеонова, в размер на 50 000 /петдесет 
хиляди/ лева.

Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-
вание  чл.21, ал.2 от  Закона за местното самоу-
правление и местната администрация, във връзка 
с чл.98, т.12 от Конституцията на Република Бъл-
гария  по предложение от Постоянна комисия по 
„Здравеопазване и социална политика”, с вх.№ 
ОбС-0017/27.04.2016г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 26.05.2016 г., Прото-
кол № 09, точка 22 от дневния ред, и е подпечатано 
с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:  Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 217/ 26.05.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Осигуряване на съфинансиране на 

Проект за закупуване на два броя хибридни елек-
трически превозни средства /ХЕПС/ по Инвести-
ционна програма за климата: Пилотна схема за 
насърчаване използването на електромобили на 
Национален доверителен екофонд

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 
т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

Дава съгласие Община Плевен да кандидатства 
за външно частично финансиране с Проект за 
закупуване на два броя хибридни електрически 
превозни средства /ХЕПС/ по Инвестиционна 
програма за климата: Пилотна схема за насърча-
ване използването на електромобили на Нацио-
нален доверителен екофонд, като за целта оси-
гурява съфинансиране на инвестиционното си 
намерение в размер до 80 000,00 лв.

Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши 
всички необходими правни и фактически действия 
във връзка с изпълнението на т.1.

Мотиви: Настоящото решение е прието на  ос-
нование чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.12 
и т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация по предложение от Ге-
орг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0365/25.05.2016 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 26.05.2016 г., Прото-
кол № 09, точка 23 от дневния ред, и е подпечатано 
с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:  Мартин Митев
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ГЕНА ДИМИТРОВА
(1941-2005)

е изключителна оперна артистка с феноме-
нален глас, завършила Българската държавна 
консерватория, специализирала в Милано. Не-
надмината изпълнителка на най - трудните пар-
тии за драматично сопрано в света на операта. 
С невероятен успех  гастролира  през 70-те го-
дини в Европа и Латинска Америка с репертоар 
на Верди и Пучини. Дебютът й с Джоконда в 
„Арена ди Верона” през 1980 г. е начало на три-
умфа й на световната оперна сцена.

Гена Димитрова е ненадмината в света с из-
пълненията си на Турандот, Абигагайле, лейди 
Макбет, Джоконда. Носителка на редица прес-
тижни награди и отличия, сред които „Златен 
Верди” и  „Джакомо Пучини”.

Изкуството на великата оперна певица я 
издига завинаги на пиедестала на славата.

КАТЯ ПОПОВА
(1924 - 1966)

e голямо явление в оперния свят от среда-
та на ХХ в. Завършила e Българската държав-
на консерватория, специализирала в Болшой 
театър. Тя създава цяла плеяда от образи с не-
повторима артистичност и индивидуалност. 
Италианската преса я нарича „Българската 
Тебалди”. Певицата триумфира на сцените на 
световните оперни театри в ролите на Наташа 
от „Война и мир” на Сергей Прокофиев, Мар-
гарита от „Фауст” на Шарл Гуно, Йоланта от 
едноименната опера на Пьотр Илич Чайков-
ски, Мими от „Бохеми” на Джакомо Пучини, 
Микаела от „Кармен” на Жорж Бизе, Татяна 
от „Евгений Онегин” на Чайковски, а ней-
ната Манон от едноменната опера на Масне 

Бележити българи, свързали
завинаги името си с Плевен
Продължаваме поредицата, в която представяме бележити българи, 

свързали за винаги името си с нашия град. Ще припомним, че на Праз-
ника на Плевен за първи път Общината организира шествие с портре-

тите им под наслов „Те прославиха Плевен”. 

покорява и възхищава взискателната парижка 
публика в „Опера Комик”. Създава неповто-
рими образи от българския оперен репертоар 
- Милкана от „Майстори”, Зорница от „Луд 
гидия” на Парашкев Хаджиев, Кремена от 
„Ивайло” на Марин Големинов.

Катя Попова е сред основателите и първите 
участници в Международния музикален фести-
вал в Плевен (1966), наречен по-късно на ней-
ното име Лауреатски дни „Катя Попова”.

ИЛИЯ БЕШКОВ
(1901-1957)

e художник, карикатурист, илюстратор, 
публицист, оратор. Роден през 1901 г. в Долни 
Дъбник. Рисува и свири на народни инстру-
менти, шегува се с всичко от малък.  Бешков 
първо се насочва към правото и следва две го-
дини в Юридическия факултет на Софийския 
университет, после работи като учител в род-
ното си село и едва след това завършва живо-
пис. Публикува свои карикатури от студент, 
но остава ненадминат като майстор в рисува-
нето на женско тяло. Илия Бешков има силен 
и неспокоен характер, не се примирява с нито 
една власт. Рисува карикатури с безпощаден 
хумор, взимайки на прицел фашизма. Работи 
като редактор в Стършел” (1940-1941). Ко-
гато го обявяват за „патриот”, Бешков казва: 
„Просто бих бил нещастен далече от Бълга-
рия - това е чист егоизъм”.

ЕМИЛ ДИМИТРОВ
(1940-2005) 

e изпълнител, музикант и композитор. Пър-
вата наша поп-звезда от началото на 60-те го-
дини на ХХ в. с международна известност. 
Изнасял е концерти в почти всички европейски 
държави. Той е първият наш певец, изпълнител 

на собствени песни. В репертоара си има над 
400 композиции, 280 от които авторски. 

Димитров е първият изпълнител, спече-
лил овации по чуждестранните подиуми и 
донесъл отличие за българска песен. Негова 
е композицията „Арлекин”, спечелила награ-
да от Международен конкурс в Сопот, Полша 
(1962). 

Той е българският композитор с най-мно-
го песни изпълнявани на чужди езици от из-
вестни певци.

Емил Димитров е и първият български но-
сител на отличието „Сребърна плоча”, а по-
късно - и на златна. Негов е и първият българ-
ски самостоятелен албум. Член е на Съюза на 
френските композитори SASEM и на френската 
агенция за авторско право. Носител е на голя-
мата награда на фестивала „Златния Орфей”, 
на отличие за цялостен принос в музикалната 
култура.

 
АРХ. ПЕНЧО КОЙЧЕВ

(1876 - 1957)

е български архитект. По-важните му ар-
хитектурни творения по списък, съставен от 
него, са: Мавзолей в град Плевен, костница и 
паметник на загиналите руски герои за свобо-
дата на България. Квадратура 210 м2, строен 
1903-1905 г., за който  е спечелил I премия. 
Дворец в Царска Бистрица, построен в стил 
от български мотиви с богата резбарска орна-
ментика, строен 1911-1914 г. Построено само 
едно крило (дамско); по причина на  войната 
другото крило не е построено. Тип Съдебни 
палати за мирови съдии в Трявна, Етрополе, 
Симеоновград и др. Съдебна палата в Русе за 
службите на мирови съдии, окръжния и апе-
лативен съд. Съдебна палата в София за служ-
бите на всички съдебни учреждения в София. 
Проект за жилище на Софийския митрополит 
в Драгалевския манастир .

АНГЕЛ СПАСОВ
(1884 - 1930)

е роден в Плевен. Скулптор без аналог в 
българската пластика, радетел за творчество 

и учител на поколения плевенски художници, 
Ангел Спасов е едно от преоткритите име-
на в българската художествена история. Учи 
живопис при проф. Иван Мърквичка и скулп-
тура при проф. Жеко Спиридонов. Първите 
му творчески стъпки съвпадат с едно изклю-
чително тежко време на три последователни 
войни - Балканската ,Междусъюзническата 
и Първата световна. Скулптурните компози-
ции от този период - малки по размер твор-
би с етюдно-импресионистичен характер, са 
посветени на военните трагедии. През 20-те 
години на XX в. Ангел Спасов създава голя-
ма поредица композиции и портрети, между 
които и триптиха „Разпятие“. След 40-те го-
дини, интереса на автора е насочен изцяло в 
областта на портрета - скулптира образите на 
съвременници, вае бюстове на исторически 
личности. До 1930 г. Ангел Спасов работи и 
в областта на живописта - портрет, фигурал-
на композиция и пейзаж. Днес цялото худо-
жествено наследство и библиотека на Ангел 
Спасов се съхранява в ХГ „Илия Бешков” - 
Плевен.

СТОЯН ЗАИМОВ
(1853-1932)

е роден в Чирпан. През 1867 година по-
стъпва в прочутото за времето си Старозагор-
ско петокласно училище. През 1869 година се 
запознава  с Васил Левски,  влиза в основа-
ния от него революционен комитет и  става 
куриер на комитетската поща между Чирпан 
и Стара Загора. През есента на 1870 г. Заимов 
завършва едногодишен педагогически курс в 
Пловдив. Следващата година е вече учител в 
Хасково, където през 1872 година, в присъст-
вието на Левски, е избран за член на Хасков-
ския таен революционен комитет. 

 Като един от основателите на Гюргев-
ския централен революционен комитет, 
Заимов се включва в организацията на Ап-
рилското въстание и е избран за апостол на 
ІІІ-ти Врачански революционен окръг. След 
неуспеха на въстанието е осъден от извън-
реден турски съд на смърт. Скоро присъдата 
му е заменена с доживотно заточение в кре-
постта Сен Жан д`Акр в Палестина, където 
дочаква края на Руско-турската война. След 
Освобождението Стоян Заимов заминава да 
учи в Русия, в Московския педагогически 
институт. Завърнал се в България той учи-
телства в Шумен, Варна и Кюстендил, пише 
методически правила и учебници, превежда 
педагогическа литература. През 1903 г. ста-
ва директор на Националната библиотека.
Голяма е заслугата на Заимов за създаване-
то на поборнико-опълченските дружества 
в България и изграждане паметниците на 
признателност. През 1892 г., на Втория кон-
грес на дружествата, се приема решение за 
формирането на комитета “Цар Освободи-
тел Александър ІІ”, чиято основна задача е 
да събере нужните средства за построяване 
паметник на Александър ІІ и дом за българ-
ските ветерани, поборници и опълченци. За 
председател на комитета е избран Стоян За-
имов, а за почетен председател - български-
ят княз. В периода 1903-1907 г. Комитетът 
изгражда паметника на цар Освободител в 
София, Параклис-мавзолея и Скобелевия 
парк в Плевен, превръща в музеи къщите в 
Плевен, Пордим, Г.Студена и Бяла, където 
по време на Освободителната война са  пре-
бивавали руският император Александър 
ІІ и руската и румънска Главни квартири.
На 15 август 1908 г. Стоян Заимов е назна-
чен за пръв директор на Управлението на 
Военно-историческите къщи музеи и па-
метници, със седалище Плевен, която длъж-
ност заема до края на живота си. 
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Като уникално бихме могли 
да наречем третото издание на 
Маратона на приятелството, за-
щото през 2016 година то събра 
състезателите не само да преме-
рят сили в няколко дисциплини, 
но да участват и за благородна 
кауза - събирането на средства 
за построяване на площадка за 
фитнес на открито в града, обя-
виха от спортен клуб „Бегач”. 
Партньор на инициативата бе 
Община Плевен. На старта за-

станаха маратонци от България, 
САЩ, Великобритания, Ирлан-
дия, Испания, Индия, Непал, 
Канада, Румъния, Сърбия, Мол-
дова, Русия и Германия. А тра-
сетата поставиха на изпитание 
състезателите в няколко дисци-
плини - маратон, полумаратон, 
дистанция от 3 км и щафета. 

За първа година беше дадена 
възможност и на най-малките 
състезатели да преминат оби-
колка по маршрут в Градската 

градина, а за 
по-големите - 
от 7 до 10 годи-
ни, обиколките 
бяха две. 

При добра 
организация 
и при голям 
интерес пре-
минаха над-
преварите във 
всички дисци-
плини, но при 
провеждането 
им доминира-
ше не стреме-
жът за победа, 
а приятелство-
то. Най-голямо 
беше вълне-
нието в Град-

Преди година плевенските футболи-
сти с шампанско ознаменуваха влиза-
нето си в „Б” Професионална футболна 
група. Радостта на феновете и на об-
щинското ръководство на Плевен беше 
кратка, защото в новата обстановка и 
без добра селекция, загубите на пред-
ставителния тим се редяха една след 
друга. Така отборът тръгна към дъното 
на класирането и изпадането му не бу-
деше съмнение. В началото на 2016 го-
дина стана ясно, че спонсорът на тима 
допреди няколко години - Иван Динов 
е готов да осигури финансите на Спар-
так” и да се погрижи към състава да 
бъдат привлечени класни футболисти, 
които биха стабилизирали играта и биха 
извели плевенчани на по-престижно 
място в класирането. 

Ето какво показва статиститка-
та за изминалите 30 кръга на сезон 
2015/2016 година. Плевенчани имат 
записани 9 победи, 12 загуби и 9 ра-
венства. Головата статистика е 35:42, 
а точковият актив - 36. В списъка на 
голмайсторите е нападателят Григор 
Долапчиев, който отбеляза 8 попаде-
ния, като едното е за състава на „Обо-
рище” - Панагюрище. 

След смяната на старши треньора 
Роберт Петров с Диян Дончев, нещата 
в „Спартак” като че се стабилизираха, 

а новият наставник каза за медиите, че 
трите поредни мача, които са спечели-
ли, са успокоили обстановката в отбора. 
Футболистите са осъзнали, че предсто-
ят тежки изпитания и са тренирали с 
нужното старание и сериозност. 

По думите на Иван Динов, напра-
вил изявление след последния двубой 
с водача в класирането - „Дунав” - 
Русе, отборът е в подем, но шансът не 
е на негова страна. В първия двубой 
- с „Добруджа”, спонсорът отбеляза 
безобразното съдийство на главния 
съдия, а във втория - срещу „ Дунав” 
- пропусната дузпа и още четири по-
ложения за гол през изиграните 90 ми-
нути. Васил Шопов, Жулиен Бенков 
и Стефан Христов напуснаха отбора. 
Бившият капитан на спартаковци за-
мина за „Литекс”, Бенков и  Христов 
се установиха във Велико Търново. В 
Плевен пристигна Григор Долапчиев, 
който е известен с футболните си уме-
ния. Въпреки това, не можем да отбе-
лежим голям подем в ударната мощ на 
„Спартак”. Това показва и статистика-
та - за последните четири срещи пре-
ди края на сезона плевенските футбо-
листи са отбелязали само три гола. 

Очаква се решението на Българския 
футболен съюз за това кои отбори ще 
отпаднат от „Б” професионална група. 

- Г-н Динов, как-
ва е оценката ви за 
представянето на от-
бора през изминалия 
сезон?

- Бих казал, че след смяната на старши тре-
ньора, отборът регистрира подем. Ние нямаме 
загуба. В последните две срещи, в едната  съ-
дията Вангелов свири безобразно, а в другата 
пропуснахме дузпа и няколко положения за гол, 
имаме изграден добър колектив и съставът иг-
рае добре. В лицето на Диян Дончев виждам 
един сериозен мотиватор на отбора. Сега остава 
да чакаме какво решение ще вземат хората от 
Българския футболен съюз.

- Имате ли притеснения, че „Спартак” 
може да изпадне от „Б” група?

- Ние си свършихме работата още при ра-
венството с „Добруджа”. Оттук нататък БФС 
трябва да се произнесе. Ние внимателно сме 
прочели наредбата и Правилника и в докумен-
тите ясно и точно е описано кои отбори отпа-
дат и при какви условия. Посъветвали сме се с 
юристи, които са категорични, че няма причина 
„Спартак” да отпадне от групата. Още повече 
след като се извърши преобразуване в „Литекс”. 
След изваждането на този отбор от групата, на 
негово място влиза най-добре представилият се 
от изпадащите. Записано е в чл.8 от Наредбата. 
Спортно-техническата комисия е редно да каже 

кои отбори изпадат и да се успокоят страстите. 
Но изпадането на „Спартак”, пак подчертавам, 
въобще не е на дневен ред!

- Какво куца в отбора, според вас?
- Не бих се изразил така. Бих казал, че го-

лямото притеснение за нас беше това, което за-
варихме в началото на 2016 г. Футболистите се 
разбягаха, а ние започнахме работа със седем-
осем човека. Наложи се да правим селекция „в 
движение”. Подготовката също се водеше спо-
ред обстоятелствата и наличните футболисти. 
Отборът се обиграваше и оттам дойдоха слаби-
те резултати. Имахме 20 точки актив, които бяха 
недостатъчни и това много ни затрудни. Сега 
„Спартак” изглежда различно.

- Да разбираме ли, че ще продължите да 
финансирате клуба и не съжалявате за идва-
нето си в Плевен?

- В никакъв случай няма да се откажа. С Об-
щина Плевен сме поели сериозен ангажимент 
и аз стоя зад думите си. Още повече, че имам 
сантименти към „Спартак” - Плевен. По време 
на предишния ми престой почти бяхме влезли в 
„А” Професионална футболна група. По същия 
начин и сега ще продължим да работим. Стига 
всичко да се реши така, както е записано в на-
редбата на БФС и да няма спекулации за оста-
ването на отбора в „Б” група. Защото ни очаква 
организирането на два лагера, на селекция и 
привличане на футболисти за новия сезон. 

Тазгодишният Маратон на приятелството събра над 300
състезатели от 17 държави

ската градина, където на старта 
застана и най-малкият - Виктор 
Александров, който беше едва 
на 3.5 години. Там родители и 
фенове бурно аплодираха мал-
ките атлети, а за всеки от тях 
имаше подарък. 

В голямата дисциплина - кла-
сическия маратон, победител е 
българин. Димчо Мицов преми-
на трасето за 2:32:48 ч., като из-
превари Генадий Тимбалист от 
Молдова и Ненад Живкович от 
Сърбия.  При жените в маратона 
първа финишира Радосвета Си-

меонова с време 2:59:44 ч. Вто-
ра и трета са Виолета Тотева и 
Даниела Василева. 

В полумаратона с най-добро 
време е Йоло Николов - 1:09:29 
ч. Втори и трети са Валентин 
Паскалев и Стоян Тевекелев. 
При жените първа завърши Ми-
лица Мирчева с време 1:21:23 
ч., следвана от Маринела Нине-
ва и Милка Михайлова. А в дис-
танцията на 3 км. при жените и 
мъжете победиха плевенчанката 
Петя Гешева и Алекс Вълчев. 

В щафетата 2 Х 10 км. първи 

станаха Ивайло Хаджиев и Ни-
кола Овчарски с време 1:23:38 ч. 

На победителите бяха разда-
дени медали и парични награди, 
а всеки финиширал маратонец 
беше окичен с почетен медал 
за участие. Попитахме органи-
заторите кой е  най-възрастният 
бегач? Оказа се, че това беше 
Христо Витков, който е роден 
през 1936 г. 

И още нещо любопитно - в 
надпреварата се включи 26-го-
дишен бегач от Непал - Сандип 
Гурунг.

ОФК „Спартак” завърши сезона с
равенство в мач с първенеца на групата 

С Община Плевен сме поели
ангажимент и аз стоя зад думите си

След края на сезон 2015/2016 г. спонсорът на ОФК ”Спартак” Иван 
Динов направи оценка на постигнатото и очерта проблемите във фут-
болния клуб. По думите му, след смяната на Роберт Петров с Диян Дон-
чев, се наблюдава подем в тима. Попитахме г-н Динов какви са вижда-
нията му за бъдещето на отбора.

Иван Динов: 

СПОРТ
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тачим свято това дело, защото това 
е наш български, славянски принос 
в световната културна съкровищни-
ца, което ни прави достойни сред 
многообразието”, каза още кметът 
Георг Спартански. 

Тържественият ритуал завърши 
с поднасяне на венци и цветя в из-
раз на признателност към делото на 
двамата братята. 

Приятна изненада за всички 
плевенчани и гости на града ста-
на хоровото изпълнение на химна 
„Върви, народе възродени” под съ-
провода на Общински духов оркес-
тър и диригентската палка на Пла-
мен Марков, в което се включиха 
10 хорови формации. Сред тях бяха 
Общински хор „Гена Димитрова”, 
хорът на Северняшкия ансамбъл, 
училищни и читалищни певчески 
формации. 

Подобно изпълнение се прави за 
първи път в Плевен, обясни начал-
никът на отдел „Култура” Стефка 
Григорова.  Тя подчерта, че  в под-
готовката на празничната програма, 
тази година са се е съобразили с 
предложенията на граждани и об-
ществени организации. 

На 24 май Община Плевен от-
дава своето признание и благодар-
ност към хората на образованието, 
културата и изкуството. Тържестве-
ната церемония по награждаването 
на най-изявените просветители и 
културни дейци се проведе в Арт 
център - Плевен. Кметът Георг 
Спартански поздрави всички при-
състващи и обяви имената на отли-
чените.

С грамота за постигнати успе-
хи в национални и международни 
олимпиади, състезания и конкурси 
бяха удостоени  и 17 ученика. Осо-
бено впечатление направи със сло-
вото си Ванин Нейков, лауреат на 
национален кръг на Олимпиада по 
биология и здравно образование. 
Младежът благодари на препода-
вателите си  - от детската градина 
до сега, дали принос за неговото 
развитие. Той се обърна с апел към 
всички учители. „Вие сте народ-
ните будители в днешно време. 
Да, вашата професия е принизена 
на ниво, което не заслужава. Това 
е нещо несправедливо и то трябва 
да се промени, но не се отказвайте. 
Вие сте тези, които трябва да въз-
питате и образовате такива хора, 
които да върнат вашата професия 
на място, което трябва да е”, каза 

По повод 24 май - Ден на българската просвета
и култура и на славянската писменост

наградени дейЦи в Областта на ОбразОваниетО:
педагози

Снежинка Пачикова - директор на НУ „Единство”, Плевен
Теменужка Маринова - директор на ОУ „Антон Страшимиров”,с. Бохот
Милен Наков - директор на ПУ „П. Р. Славейков”, Плевен
Юрий Тодоров - директор на Гимназия с преподаване на чужди езици, Плевен
Румяна Кирилова - директор на ЦДГ „Юнско въстание”, Плевен.
Магдалена Петкова - учител в ЦДГ „Щастливо детство”, Плевен
Радка Георгиева - учител в ЦДГ „Пролет”, Плевен
Ивета Христова - учител в ЦДГ „Слънце”, Плевен
Здравка Николова - учител в ЦДГ „Чучулига”, Плевен
Татяна Маринова - учител в ЦДГ „Иглика”, Плевен
Мирослава Тодорова - учител в НУ „Патриарх Евтимий”, Плевен
Цветанка Берова - учител в НУ „Христо Ботев”, Плевен
Красимира Маринова - учител в ОУ „Св. Климент Охридски”, Плевен
Александър Илиев - учител в Прогимназия „Цветан Спасов”, Плевен
Диана Балева - учител в МГ „Гео Милев”, Плевен
Силвия Стоянова - учител в ГПЧЕ, Плевен
Иван Бенков - учител в СОУ „П. К. Яворов”, Плевен

с грамота за постигнати успехи в национални и международни олимпиади, 
състезания и конкурси следните ученици: 

Кристиян Ценов - ученик в ГПЧЕ, Плевен
Светлана Бочева - ученичка в МГ „Гео Милев”, Плевен
Мила Цакова - ученичка в МГ „Гео Милев”, Плевен
Михаела Петкова - ученичка в МГ „Гео Милев”, Плевен
Чавдар Лалов- ученик в МГ „Гео Милев”, Плевен
Янислав Данчовски - ученик в МГ „Гео Милев”, Плевен
Ванин Нейков- ученик  в МГ „Гео Милев”, Плевен
Цони Витков - ученик в МГ „Гео Милев”, Плевен
Александър Атанасов - ученик в МГ „Гео Милев”, Плевен
Александър Русев - ученик в МГ „Гео Милев”, Плевен
Божидар Йорданов - ученик в МГ „Гео Милев”, Плевен
Владислав Стефанов - Ученик в МГ „Гео Милев”, Плевен 
Геновева Иванова - ученичка в СОУ „П. К. Яворов”, Плевен
Мариян Марков - ученик в ПУ „П. Р. Славейков”
Илия Михайлов - ученик в МГ „Гео Милев”, Плевен
Никол Илиева - ученичка в МГ „Гео Милев”, Плевен
Габриела Илиева - ученичка в МГ „Гео Милев”, Плевен

в Областта на културата:
за дългогодишни постижения

Христо Домусчиев, актьор
Георги Стойков, писател
Мария Мескин, ХГ Дарение „Колекция Светлин Русев”

индивидуални
Елка Новоселска, солист на хора на Северняшки ансамбъл
Убавка Тончев

колективна награда - Общински духов оркестър

в Областта на журналистиката:
Радослав Христов - информационен сайт „Плевен за Плевен”

Георг Спартански: 

на дипломатическото или на военното поле
БуКВИТЕ ВОдяТ НАрОдА, НЕ ПОБЕдИТЕ

Ванин Нейков и пожела на своите 
връстници успехи и в личен план и 
в сферата в която се развиват. Да се 
реализират където искат в чужби-
на и в България, но да не забравят, 
че държава имаме да оправяме”, 
беше категоричен той.      

Изказването на младежа предиз-
вика одобрение и бурни аплодис-
менти. 

В областта на културата за 
дългогодишни постижения беше 
награден  известният плевенски 
актьор Христо Домусчиев - Бебо. 
„Цял живот словото е било моята 

професия, но в такъв момент чо-
век си загубва или словото или 
ума”, каза актьорът. Той благодари 
на всички за тази неочаквана, но 
много ценна за него награда, при-
съдена му в навечерието на 75-ата 
му годишнина. „Това е още един 
знак, че  правилно съм решил да 
работя и да живея в града в който 
съм се родил - Плевен”, сподели 
Домусчиев. В своята кариера той 
е изградил интересни роли в теа-
търа и киното, а през последните 
години е любимец на плевенските 
деца в ролята на Дядо Коледа.

постигнали успехи на национално 
и международно ниво в различни 
области на науката, както и препо-
давателите им.

Пред барелефа на светите братя, 
беше отслужен празничен молебен 
от плевенски свещеници. Второк-
ласничката Калина Тончева от НУ 
„Христо Ботев” рецитира стихотво-
рение, посветено на Кирил и Мето-
дий. 

Кметът Георг Спартански поз-
драви всички с празника 24 май. 
„Братята Кирил  и Методий и тех-
ните следовници ни дадоха най-ва-
жното, което не се кове в битките, 
дадоха ни писменото слово, вярата 
и възможността да се обозначим 
като народ. Те ни дадоха самочувст-
вието, волята, силата и духа, с които 
в продължение на столетия преодо-
ляваме като нация всички преврат-
ности на съдбата за българския род. 
Защото и най-величавите победи на 
нашите ханове и царе нямаше да 
останат в историята, ако нямахме 
възможността да бъдат записани.

И ако има един истински нацио-
нален празник, който без изклю-
чение обединява всички, който не 
ни кара да се делим, това е именно 
Денят на светите братя Кирил и 
Методий . Той ни кара да помним, 
че буквите водят народа, не побе-
дите на дипломатическото или на 
военното поле. Нека всички ние 
да си дадем  сметка за значението 
на делото на двамата просветители 
и техните следовници - Климент, 
Наум, Ангеларий, и Сава. И да им 
отдадем  своята почит. Нека пазим и 

Под мотото „Върви, народе въз-
родени!” премина честването на  24 
май - Денят на българската просве-
та и култура и на славянската пис-
меност. Внушително шествие пое 
от площад „Стефан Стамболов” по 
централната пешеходна зона към 
барелефа на славянските просвети-
тели на сградата на Съдебната па-
лата . В него се включиха ученици, 
учители, студенти от Медицинския 
университет и Педагогическия ко-
леж,  представители на културни 
институти и творчески съюзи. 

Дефилето беше предвождано 
от Общинския духов оркестър. 
Най-отпред плевенски свещеници 
носеха иконата на Св. св. Кирил и 
Методий, дело на самоковки зо-
граф.

В челните редици, наред с кмета 
на Община Плевен Георг Спартан-
ски, народния представител Най-
ден Зеленогорски, заместник-кме-
товете, актьора  Христо Домусчиев, 
бяха директорът на Професионална 
гимназия по туризъм „Алеко Кон-
стантинов” Малинка Маринова, 
носител на най-високото отличие в 
образователната система - награда-
та „Свети Иван Рилски”, присъдена 
от МОН и Диана Данова, учител в 
МГ „Гео Милев” и председател на 
Съюза на математиците в Бълга-
рия - секция Плевен, удостоена с 
отличието „Учител на годината” в 
областта на математиката. Призът е 
учреден от Съюза на математиците 
в България и от Международната 
фондация „Св. св. Кирил и Ме-
тодий“. Сред тях бяха и ученици, 


