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Бр.3, Год. I, април 2014 г., разпространява се безплатно

Църкви и параклиси се строят
усилено за първи път в селища
на общината
Управляващи, бизнес и местни хора градят заедно храмове

В последните три години
Община Плевен заделя значителна част от финансовите си
ресурси, предвидени за капиталово строителство, за изграждането на църкви и параклиси в
различни населени места на общината. С приоритет са селища, в които няма храмове. През
миналата и тази година се строи
и се отпускат средства за проектиране на параклиси в Горталово, Ясен, Къшин, Бохот и
Къртожабене, както и за църкви в Опанец, Ясен, Николаево и
Беглеж.
Всяка година бюджетът на
Община Плевен се обсъжда по
кметства и на базата на различни предложения се правят пла-

нове за отпускане на средства за
строеж на храмове, разказа Евгени Генов, директор на дирекция „ФСД и Управление на собствеността” на Община Плевен.
Отпуснатите за строителство на
параклиси или за довършителни
работи пари се дават на кметовете по места, които контролират строежите и отчитат средствата чрез разходо-оправдателни документи.
През тази година усилено
се строи параклисът в село Къшин, видя репортер на вестник
„Плевен”. Майсторите работят
по външната изолация и измазване на храма. Предвижда се за
24 май градежът да завърши.
Cледва на стр. 3

УВАЖАЕМИ
БЪЛГАРСКИ МЕДИЦИ,
СКЪПИ КОЛЕГИ,
Приветствам всички вас с
Деня на здравния работник - 7
април!
Едно от главните достойнства на нашата общност е
волята да останем в България,
да следваме своето призвание и да отстояваме честта
на професията си, въпреки
трудностите и предизвикателствата.
Гордея се, че през годините
Плевен се утвърди като значим
медицински и университетски
център.
Висококомпетентна
помощ получават тук хора не
само от цялата страна, а и от
чужбина.
Доказаното ниво на обучение
увеличи броя на студентите
в Медицинския университет
от 1 600 на 2 200. Само след
година прага на напълно нова
сграда ще прекрачи първият
випуск бъдещи фармацевти.
Впечатляващи са резултатите
от въведеното тук за първи път
чуждоезиково обучение - днес
своя избор да учат в нашата
Алма Матер правят младежи
от над 32 държави.
Вторият робот „Да Винчи”
вече е факт, а Плевен се
нарежда в челните места по
роботизирана хирургия в найширок международен мащаб.
Всяка от тези стъпки напред
е посветена на най-голямата
ценност - човешкия живот и
здраве. А победата в тяхно име
си струва всички наши усилия,
безсънни нощи, рискове, смели
решения...
Нима има по-голяма награда
от очите, пълни с благодарност и надежда, от удовлетворението да спасиш живот и
радостта да дариш бъдеще на
толкова много семейства!
Благословен да е трудът на
всички, за които тази мисия е
истински дълг и същност!

Честит празник!

Проф. д-р Димитър Стойков дмн
Кмет на Община Плевен

ОБЩИНА

Бр.3, Април, 2014 г.

Община Плевен
ОБЯВЛЕНИЕ

Община Плевен, пл. Възраждане №2, тел./факс 064 881296,
881200 (централа) съгласно Решение № РД-10-353/19.03.2014 г.
на Кмета на Община Плевен, открива процедура за възлагане на
обществена поръчка при следните условия:
1. Предмет на обществената поръчка: “Избор на финансираща институция за отпускане на дългосрочен банков кредит на
община Плевен в размер на 1 200 000 лева”
2. Вид на процедурата – ОТКРИТА
3. Място за получаване, срок, цена на документацията за участие в процедурата - документацията за участие в процедурата се
получава в Център за административно обслужване на Община
Плевен, пл. Възраждане №4, до 16.00 часа на 28.04.2014 г. срещу документ за платена такса в размер на 6,00 лв. с ДДС от касата в същия център, лично от участника или упълномощен негов представител, срещу представяне на лична карта или пълномощно или с платежно нареждане по сметка IBAN: BG73IORT
7380 8438 1000 00, BIС: IORTBGSF, код на плащане 44 70 00 в
Банка: “Инвестбанк”АД, клон Плевен.
4. Оферти се подават в запечатан, непрозрачен плик в Център
за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане №4, до 17.00 часа на 08.05.2014 г.

ШЕСТТЕ НОВИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА В ПЛЕВЕН ВЕЧЕ СА ГОТОВИ

Успешно приключиха строителните дейности на шестте центъра за настаняване от семеен
тип по проект на Община Плевен „Разширяване на мрежата
от резидентни социални услуги
в общността за деца в риск (из-

от семеен тип, осигуряващи настаняване на 84 деца с увреждания, изведени от специализирани
институции.
Капацитетът на всеки един от
центровете е дванадесет разкрити места, плюс две места за кри-

граждане на 6 центъра за настаняване, от семеен тип, за деца изведени от специализирани институции)”, по договор
BG161PO001/1.1-12/2011/061.
Проектът се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие.
Договорът за 100% финансиране на проекта е подписан на
21 август 2012 г., с продължителност на изпълнение 24 месеца, на
стойност 4 173 703 лв.
Реализирането на проекта е
във връзка с Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република
България”.
Целта на проекта е: повишаване на възможностите на социалната инфраструктура за осъществяване на преход от институционална грижа за деца с увреждания към осигуряване на
пълноценен живот в общността.
Изпълнението на проекта ще
доведе до разширяване на мрежата от резидентни социални услуги в общността, чрез изграждане на 6 центъра за настаняване

зисно настаняване.
В центровете ще се създадат благоприятни битови условия, насърчаващи общуването и
участието в самостоятелни занимания, ще бъде осигурена по-висока степен на мобилност и достъпност до публични услуги, ще

Община Плевен
На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т.
1 и т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и чл. 14, ал. 7 във връзка с
ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 14, чл. 79, ал. 1-4, чл.
85, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7 на Общински съвет – Плевен, Решение
№ 952/27.02.2014г. на Общински съвет – Плевен и Заповед № РД 10341/18.03.2014г. на Кмета на Община Плевен,

ОБЯВЯВА

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне
на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на рекламно – информационни елементи /РИЕ/ (билбордове), собственост на Община
Плевен, както следва:

Всеки участник може да участва за една, или за повече позиции /с
една тръжна документация/.
Желаещите да огледат имота да се обръщат към служителите от
„Рекламно бюро” към ОП „Акварел”, стая 319 в Областна администрация, всеки работен ден от 19.03.2014г. до 24.04.2014г., включително от 9,00 до 16,00 часа.
Публичният търг ще се проведе на 10.04.2014г. от 14.00ч. в Заседателна зала на Община Плевен, ет. 3.
Депозитът се внася до 09.04.2014г. включително, по сметка IBAN
BG 38 IORT 7380 3338 0000 01, BIC IORTBGSF на Община Плевен в
Инвестбанк АД – клон Плевен.
Тръжната документация ще се продава от 19.03.2014г. до 16,00ч.
на 09.04.2014г. включително, в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ за закупена документация. Цена на тръжната документация – 30,00 лв. (без ДДС).
Предложенията се подават в Център за административно обслужване на Община Плевен, пл.”Възраждане” № 4 в срок от 19.03.2014г.
до 17,00 часа на 09.04.2014г.
При липса на кандидати или на обявен спечелил участник, нов търг
да се проведе на 25.04.2014г. от 14.00 ч. при същите тръжни правила.
Тръжна документация ще се продава от 10.04.2014г. до 16,00 ч.
на 24.04.2014г. включително. Депозитът ще се внася до 24.04.2014г.
включително по гореспоменатата сметка.
Предложенията се подават в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от
10.04.2014г. до 17,00 часа на 24.04.2014г.
Когато последния ден на срока е неприсъствен ден, този ден не се
брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.
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се утвърди прилагането на индивидуалния подход като водещ в
работата с деца.
Това ще доведе до засилване
на оказваната помощ за формиране на знания и изграждане на
повече умения за независим живот, предпоставяне разкриването
на по-големи възможности за со-

циално включване, респективно
по-добри перспективи за личностно развитие и реализация.
Преди подаването на проектното предложение бяха избрани терените, където да бъдат
построени шестте центрове, а
именно – в ж.к. „Дружба”, на ул.
„Трите бора”, в ж.к. „Сторгозия”
на ул. „Люляк”, на ул. „Бяло море” и на ул. „Гургулят”.
При строителството на центровете и прилежащите дворни
пространства са спазени всички изисквания за изграждане на
достъпна архитектурна среда –
тактилни настилки, рампи, подемници и асансьори, а където е
необходимо, са поставени специални елементи за придвижване
на незрящи.
В помещенията и санитарните възли има монтирани ръкохватки за придвижване, както и
подвижни опори.
Осъществени са всички необходими мерки за постигане на
висока енергийна ефективност
на сградите.
Центровете са газифицирани
и климатизирани.
Всяка сграда има обособени:

кухня с трапезария, спални помещения със санитарни възли, зала
за отдих и занимания, както помощни и сервизни помещения,
включително офиси за персонала.
Дворните пространства са
благоустроени, с изградени детски площадки и съоръжения, съобразени с възрастта на обитателите, и възможности за игри и
развлечения.
Останалата част от двора е
озеленена.
В момента се провежда обществена поръчка за избор на
фирма-доставчик на обзавеждане и оборудване за новите социални заведения.
Предстои осигуряване на издръжката на услугите, в рамките
на друг проект, с финансиране от
Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси”.

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
Този документ е създаден в рамките на проект „Разширяване на мрежата от резидентни социални услуги в общността за деца в риск
(изграждане на 6 центъра за настаняване, от семеен тип, за деца изведени от специализирани институции)”,
който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Плевен и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

ОБЩИНА

Църкви и параклиси се строят усилено
за първи път в селища на общината

Продължение от стр. 1
А датата не е избрана случайно
- този ден е предвиден за Празник
на Къшин. По думите на кметския
наместник в селото Пламен Пет
ков, е постигнато споразумение с
Плевенска епархия параклисът да
носи името на светите братя Кирил и Методий. „Тази година, заради изборите за евродепутати, селото ни ще празнува със седмица
по-късно и се очаква именно тогава да направим официалното освещаване на храма”, обясни Петков.
Той допълни, че през цялото съществуване на населеното място в
него не е имало храм. Затова и издигането на параклис е било мечта
на много хора. Предвиденото място за градежа не е било удобно.
Благодарение на кмета на Община
Плевен проф. д-р Димитър Стойков, мястото за строеж е променено и то сега е в центъра на селището. Земята е общинска собственост и с решение на ОбС е отстъпено за строителните дейности.
Проектантът инж. Иво Петров дарява проекта за параклиса.
Храмът в Къшин официално
се гради от читалище „Асен Златаров” в селото, чийто председател
на настоятелството е кметският
наместник. След първата копка е
направен инициативен комитет за
строителството на храм и от местни жители са събрани близо 2 200
лв. За начинанието помагат и бизнесмени. 7 000 лв. във вид на материали и финансови средства е отпуснала и Община Плевен, обясни Пламен Петков. В строежа със
средства помагат партии и Светия
Синод, който дава 10 000 лв. Със
средствата става възможно храмът
да се издигне за година, а следва-

Община Плевен

ОБЯВА

На основание глава 8 “а” от
ЗОП, Община Плевен възлага обществена поръчка с предмет: “Закупуване на нов автомобил за нуждите на Център
за обществена подкрепа при
Община Плевен”.
Публичната покана, образци на документи, допълнителна информация и проект на договора са публикувани в профила на купувача на адрес:
www.pleven.bg. Оферти се подават до 17:00 ч. на 10.04.2014
г.в „ Центъра за административно обслужване“ към Община Плевен, пл. Възраждане №
4, гр. Плевен, ПК 5800. Всяка
оферта трябва да се представи
в запечатен непрозрачен плик
от участника или от упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.
Върху плика участникът следва
да посочи предмета на поръчката, наименованието на фирмата, адрес за кореспонденция,
телефон и по възможност факс
и електронен адрес.

щата ще се търсят средства за изработката на иконостас.
Параклисът в Бохот вече е завършен. Неговото строителство
започва през август 2011 година от
предишния кмет на селото. През
миналата година Община Плевен
предвижда 17 000 лв. за довършителни работи. От тях са преведени 10 000 лв. и се очакват още 7
000 лв., с които ще се разплатят

от нея днес е останал само двора,
обясни кметът Цветан Кънев. Параклисът пък е изграден в центъра на селото на общински терен.
След приключването на строителството, ще се търсят старите икони на бившия храм, за да се поставят в параклиса. Ще се осигуряват и допълнителни средства за
изработката на иконостас. И в Бохот се надяват за празника на се-

вече извършени строителни дейности. И макар параклисът „Свети Илия” в Бохот да изглежда добре отвън, вътре той все още не е
измазан и предстои това да стане
след превеждането на средствата.
Ще трябва да се изгради и електроинсталацията му. Параклисът
е единствения храм в Бохот. Преди години селото е имало църква, но тя се е саморазрушила и

лото – 3 август, параклисът да бъде открит. За него жител на селото дарява камбана, която се съхранява в местното кметство и ще бъде поставена допълнително, уточни Кънев.
През тази година се очаква
да бъде открита и църквата в село Опанец и да приключи строителството на параклиса в Къртожабене.

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН

предлага за продажба чрез публични търгове следните общински имоти:
- 4 бр. новопостроени апартаменти, находящи се в град Плевен, бул. “Георги Кочев”
№ 13, вх.А и вх.Б, при първоначална цена и депозит за участие в търга както следва:

- Земеделска земи – частна общинска собственост, представляващи поземлени имоти
с начин на трайно ползване: нива за строителство, находящи се в землището на с. Коиловци с номера:
№ 000062, площ 2,996 дка, с цена 9 300 лв.
№ 000460, площ 3,905 дка, с цена 11 200 лв.

- Урегулирани поземлени имоти в с.Буковлък, отредени за жилищно строителство както следва:
УПИ VІІ, кв.20, площ 580 кв.м., с цена 3 600 лв.
УПИ ХХІ, кв.50, площ 650 кв.м., с цена 4 300 лв.

ВСИЧКИ обявени първоначални цени са без ДДС.
За повече информация можете да ни потърсите на тел. 881324 и 881310

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН
ОБЯВА
На основание глава 8 „а” от Закона за обществените поръчки, Община Плевен възлага обществена поръчка с предмет: „Застраховка на сгради и мущество, собственост на Община Плевен”.
Публичната покана, образци на документи, допълнителна информация и проект на договора са публикувани в профила на купувача на адрес: www.pleven.bg. Оферти се подават до 17.00 часа на 11.04.2013г. в
Център за административно обслужване на граждани на Община Плевен, пл.“Възраждане“ №4, град Плевен п.код 5800. Всяка оферта, трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик от участника или от
упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът следва да посочи
предмета на поръчката, наименованието на фирмата, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

Офертите на участниците не трябва да съдържат клауза за
самоучастие.
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Обява

Община Плевен обявява
търг с тайно наддаване
с предварително представяне на предложенията на участниците в администрацията на Община Плевен за „Продажба на
прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински горски територии” по реда на Наредба 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.
1. Адрес на Продавача: Община Плевен, гр. Плевен, пл.
“Възраждане” № 2, тел: 064 800 700, факс 064 84 42 30, e-mail:
mayor@pleven.bg, лица за контакт: Георги Георгиев, Мая Димова
- сектор “Земеделие и гори” на Община Плевен.
2. Вид на процедурата: търг с тайно наддаване за „Продажба
на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински
горски територии”.
3. Предмет на процедурата: “Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински горски територии” за обект №5/2014: имот с кадастрален номер 000101, землище с.Бохот, отдел 244, подотдел ”г” по ЛУП от 2005г., широколистна дървесина /топола и джанка/, с общо прогнозно количество 375 пл.куб.м съгласно следната спецификация:

4. Обща прогнозна стойност на обекта по т.3: 17430,00 лв. без
ДДС /седемнадесет хиляди четиристотин и тридесет лева без ДДС/.
5. Гаранция за участие: 871,50 лв. /осемстотин седемдесет и
един лева и петдесет стотинки/, представляващи 5% от стойността на обекта.
6. Срок за изпълнение на договора: най-късно до 15.12.2014г.
7. Условия за допускане на кандидатите до участие в тайния
търг: купувачът трябва да е вписан в публичния регистър на ИАГ по
чл. 235 и чл. 241 от ЗГ, да няма задължения към Община Плевен, да
няма прекратени договори с Община Плевен за добив и/или продажба на дървесина, както и съставени актове по ЗГ от Община Плевен
за последните три години.
Участниците трябва да представят офертите си в съответствие с
изискванията, посочени в чл.18 и чл.19 от Наредба 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. Офертите трябва да съдържат всички изискуеми документи съгласно утвърдената документация за провеждане на търга.
8. Размер на гаранцията за изпълнение: 5 % от достигнатата
стойност на обекта.
9. Критерий за класиране на офертите: най-висока предложена цена.
10. Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на
документация за участие: Център за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл.“Възраждане” №4, до зала
”Катя Попова”. Цената на документацията за участие в процедурата за обекта е 50,00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се внася с ПКО в
касата на Центъра. Платената цена за документация не подлежи на
връщане. Срещу представена вносна бележка за платена документация, същата се получава от 08:30 часа до 16:00 часа от 18.03.2014г.
до 07.04.2014г. /при повторен търг - до 16:00 часа на 11.04.2014г./ от
Център за административно обслужване на граждани при Община
Плевен, пл.“Възраждане” №4.
11. Оглед на обекта: Участниците в търга могат да направят оглед на насажденията, включени в обекта, в работен ден от 18.03.2014
г. до 07.04.2014 г. /при повторен търг - до 11.04.2014г./ от 08:30 часа
до 16:00 часа, след представяне на документ за закупени документи
за участие в търга, в присъствието на представител от Община Плевен и след писмено заявление за това, като разходите за огледа на
обекта са за сметка на кандидата.
12. Място и срок за подаване на офертите: Център за административно обслужване на граждани при Община Плевен,
пл.“Възраждане” №4, в срок от 08:30 часа до 16:00 часа от 18.03.2014
г. до 07.04.2014 г. /при повторен търг – до 16:00 часа на 11.04.2014 г./.
13. Място, дата и час на провеждане на тайния търг: на
09.04.2014г. от 11:00 часа в Актова зала, 1 етаж, в сградата на Община Плевен. При липса на кандидати или при необявен спечелил
участник, повторен търг да се проведе на 14.04.2014г. по същото време и на същото място.

ОБЩИНА
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Проф. Стойков: Проектните намерения и ангажименти на
общината продължават и в следващия програмен период
Когато се случва нещо хубаво за плевенчани, нека да мислим конструктивно
Част от големите инфраструктурни проекти на Община Плевен вече стартираха, други предстои да се изпълнят. Около Великден ще пристигнат четири от
новите тролеи, очакваме подписването и на партньорския с Община Долна Митрополия проект
за Водния цикъл, който е за 155
млн. лв. Искам да подчертая, че
нашите амбиции далеч не свършват до тук. Това каза в интервю за
в. „Плевен” кметът на общината
проф. д-р Димитър Стойков.

Проекти за спортна
инфраструктура
Министерски съвет отпусна 2
млн. лв. за многофункционална
спортна зала на мястото на старата Колописта в Плевен, ако успеем до юни да проведем поръчката, проектът ще бъде подготвен и
ще се пристъпи към първоначалното й изграждане, обясни проф.
Стойков. За догодина общината е
получила уверение, че ще й преведат още 10 млн. 800 хил. лв. за
довършване на многофункционалната зала с 3 000 места за 24
вида спорт, от каквато плевенчани имат голяма нужда отдавна. Идеята е съоръжението да се
ползва и за международни състезания, както и за културни мероприятия.
Вече е поставен въпроса и се
подготвя проект за реконструкция и на стадион „Плевен”. Градът имаше три стадиона, за съжаление в момента като общинска
собственост е останал само този и искаме да го реконструираме – за това, по мнение на специалистите, ще са необходими около 5 млн. лв. Идеята ни е, че както ОФК „Спартак” Плевен вече
върви много добре, за догодина
бихме могли да сформираме тим,
който да има амбициите да влезе и в „Б” група. Затова предвиждаме и проект за реконструкция
на стадион „Плевен”, каза проф.
Стойков.
Готов работен проект за 1 млн.
500 хил. лв. има и за игрището до
стадион „Плевен”, което ще се
използва за детско-юношеските
школи. Идеята е да се представи
пред Министерството на спорта,
а догодина – ако през тази ръководството на общината не успее
да осигури средства, и пред Министерски съвет, и да се иска финансиране и за този проект.
Има идея и за изграждане на
открит спортен комплекс на мястото на съществуващите стари
игрища. Може да се направи и
балон за тенис на корт, който ще
позволи практикуването на този
разпространен в Плевен спорт и
през зимата.

Проекти за социална
и образователна
инфраструктура

алната и здравната, културната и
спортната инфраструктура в града – тези проекти са над 32 млн.
лв. В тази област е и начинанието,
което вече стартира - подготвят
се работни проекти за 45 обекта
в градската инфраструктура, обхващащи обекти от образователната, културната, социалната сфера, линейни обекти и съоръжения
и зелени площи в централната
градска част. Бихме могли да кандидатстваме по тях по програми
от втория програмен период 2014
– 2020 г. Стойността на тези проекти се очаква да е около 29 млн.
лв., уточни още кметът проф. д-р
Димитър Стойков.

Един от проектите, който има
готовност да бъде реализиран и
е включен както в общия устройствен план на Плевен, така и в интегрирания, е този за Междууниверситетски кампус с технологичен парк. Идеята ни е бившите учебни корпуси на ШЗО да се
превърнат в такъв кампус, те са
проектирани и пригодени за това.
Запознах се на място с тях и смятам, че те отлично биха отговорили на съвременните изисквания
за едно учебно заведение, каза
проф. Стойков. Той допълни, че
има съгласието на ректора на Софийски университет проф. Иван
Илчев, водени са разговори и с
ректорите на Стопанска академия
в Свищов и Великотърновския
университет, на които е предложено да разкрият в Плевен изнесено обучение по някои специалности. Още преди 2 години, когато възникна идеята за Междууниверситетски кампус, в разговор с проф. Илчев той е казал,
че е готов да изнесе два факултета

Друга част от проектите, които са на стойност около 50 млн.
лв., са за реконструкция на част
от уличната мрежа, включително критични кръстовища, надлези и мостове. Много проблемно
от известно време се очертава например задръстването, което става сутрин на Колелото в Плевен и
промишлената зона, както и вечер

точната част на града и да свърже русенския път с пътя за Ловеч
и оттам – с АМ „Хемус”, уточни
проф. Стойков. Този проект е на
обща стойност около 15 млн. лв.
За някои хора мисълта да се
стига до околните на Плевен селища с тролейбусен транспорт
е доста нестандартна, но е факт,
че е заложена в големия проект за

тук. Необходимият за осъществяване на този проект бюджет е 34
млн. лв.
Община Плевен предвижда и
изграждане на социален комплекс в града на територията
на бившето училище „Марин
Дринов”, проектът за това е за
около 10 млн. лв. Идеята е там да
се концентрират всички социални
заведения, тъй като капацитетът е
подходящ, и такъв обединен комплекс би бил много ценна придобивка. Има готовност и за изготвяне на проект за изграждане на
хоспис в град Плевен, за целта ще
са необходими 2 млн. 500 хил. лв.
Следващата идея ще се реализира по проект за енергийна
ефективност, обхващащ административните сгради и обществени
обекти на образователната, соци-

в пиковите часове. Повечето ключови кръстовища в Плевен вече
не отговарят на съвременните изисквания, а и на нарасналия брой
превозни средства.
Предвид решението за трасето на автомагистрала „Хемус”,
което ще минава между Плевен и
Ловеч и ще се насочва към Велико Търново, належащ е въпросът
с изграждането на източен обходен път на град Плевен, с цел
осигуряване на транзитния автомобилен поток към автомагистралата. Идеята е потокът от превозни средства, които ще дойдат от
главен път Русе – София и би се
насочил към магистралата, автоматически да има връзка с нея.
През този период ние трябва да
сме изградили обходен път, който се предвижда да е в североиз-

Интегриран градски транспорт –
втора фаза. В нея идеята е с тролейбусната мрежа на Плевен да
се свържат и общините Долни
Дъбник и Долна Митрополия. Това би улеснило транспорта значително, тъй като голяма част от хората там пътуват, за да работят в
Плевен. Стойността на проекта е
за около 25 млн. лв.
Следващият проект, един от
най-мащабните като финансиране и изпълнение, е за изграждане
на хидровъзел „Черни Осъм” за
водоснабдяването на градовете Ловеч, Троян и Плевен. Това
е проект от национално значение,
той би решил проблемите със захранването с питейна вода не само на тези три града, но и на общини около тях. Общата му стойност е много голяма – около 300

Проекти за транспортна
инфраструктура
млн. лв., за момента обаче финансиране не е предвидено, а решението за него трябва да стане на
национално ниво, допълни кметът на Община Плевен.
Той обясни, че това са само
част от проектите, които местната администрация обмисля и има
готовност да кандидатства с тях в
момента, в който стартира новият програмен период. Финансирането най-вероятно ще стане чрез
привличане на средства от европейски програми, където ресурсът е голям. Кметът призова когато се реализират проекти, когато
се случва нещо хубаво за общината, нека да мислим конструктивно и нека не се чудим как и
къде да търсим поводи и начини
да предизвикаме едни или други
проблеми на ръководството, така
че проектите да не се реализират.
„Смея да кажа, че новото ръководство на Община Плевен само
за 2 години вкара повече средства
за инфраструктура, отколкото за
последните 12 години. Мога да го
докажа и с цифри, и с факти. Затова е важно да срещнем подкрепата на всички плевенчани и заедно
да реализираме тези проекти. Тези пари влизат в общината и осигуряват не само работни места”,
подчерта проф. Стойков. По думите му фактът, че за първи път в
Плевен се появяват инвеститори,
които откриват трайни работни
места доказва, че хората, бизнесът усеща съживяването в Община Плевен, усеща желанието на
ръководството да привлича средства, да работи, да превърне града
ни в модерен европейски и търсят
начини да реализират своите проекти. „Щом оценката на бизнеса
е такава, мисля че и плевенчани
скоро ще оценят проектите, които се реализират. Това е важното в
такива случаи – какво ще остане
в Плевен”, беше категоричен кметът на общината проф. д-р Димитър Стойков.

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЯ ОТ МАРТЕНСКАТА СЕСИЯ

Р Е Ш Е Н И Е № 975 / гр. Плевен, 27.03.2014 г.
ОТНОСНО: Приемане на годишни отчети и баланси за 2013 г. на
търговските дружества с общинско участие, определяне размер на дивидента, дължим на община Плевен от търговските дружества за 2013
г. и избор на експерт-счетоводители за заверка на годишния финансов
отчет на дружествата за 2014 година.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.17, ал.1, т.1, т.11 и т.16
и чл.24, т.9 и т.13, чл.46 и чл.47 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 и чл.38, ал.1 от Закона за счетоводството

в УПИ І, кв.7 по плана на с. Ралево, актувана с АОС №31310/30.10.1998 г.
2.9. Помещение със застроена площ 27 кв.м, находящо се на първи
етаж в двуетажна масивна сграда – културен дом, попадаща в УПИ ХІ, кв.
22 по плана на с. Търнене, актувана с АОС №32301/29.05.2002 г.
3. Определя месечен наем в размер на 0,10 лв. без ДДС за 1 /един/ кв.м.
4. Консумативните разходи, свързани с текущото обслужване и поддръжка на имотите по т.2, както и такса битови отпадъци са за сметка на
„Български пощи” ЕАД.
5. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за възмездно ползване на имотите по т.2, съгласно действащите нормативни
разпоредби и условията на предходната точка.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш Е Н И Е № 978 / гр. Плевен, 27.03.2014 г.
Р Е Ш И:
ОТНОСНО: Приемане на годишен план за паша за ползването на
1. Приема годишните отчети и баланси за 2013 г. на търговските дру- мери и пасища в землищата на Община Плевен за 2014 г. и предостажества с общинско участие:
вянето им за ползване за отглеждане на пасищни животни или на ли1.1. “Тролейбусен транспорт” ЕООД – Плевен;
ца, поели задължението да ги поддържат в добро земеделско и еколо1.2. “ДКЦ ІІ-Плевен” ЕООД, град Плевен;
гично състояние.
1.3. “ДКЦ ІІІ-Плевен”ЕООД, град Плевен;
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоупра1.4. “Дентален център І-Плевен”ЕООД, град Плевен;
вление и местната администрация, чл. 37 „ и „ чл. 37 “о” и чл. 37
1.5. “Тибор”ЕАД, град Плевен;
“п” от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, чл.
1.6. „Паркстрой”ЕООД, град Плевен;
41 от Закона за подпомагане на земеделските производители
1.7. „Инжстрой” ЕООД, град Плевен.
2. Освобождава от отговорност за 2013 г. управителните органи на търОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
говските дружества както следва:
Р Е Ш И:
2.1. Управителя на „Тролейбусен транспорт” ЕООД – Плевен, инж.
І. Приема годишен план за паша за ползването на мери и пасища в земАнгел Несторов;
лищата на Община Плевен за 2014г.
2.2.Управителя на „ДКЦ ІІ-Плевен” ЕООД, д-р Мариана Лазарова;
1. Перспективния експлоатационен план за паша в землищата на Об2.3. Управителя на „ДКЦ ІІІ-Плевен”ЕООД, д-р Валерий Желязков; щина Плевен е съобразен с допустимото натоварване за видовете живот2.4. Управителя на „Дентален център І-Плевен”ЕООД, д-р Николай ни, определени с Национален стандарт 4.1 ”Условия за поддържане на зеСтоянов;
мята в добро земеделско и екологично състояние”
2.5. Членовете на Съвета на директорите на „Тибор”ЕАД, град Плевен
1.1. Допустимо натоварване по видовете животни:
– Мая Макавеева, Делчо Янков и Анатолий Илиев и Изпълнителния диПолагащи се минимални
ректор – Делчо Янков;
площи - пасища
Възраст на
2.6. Управителя на „Паркстрой”ЕООД, град Плевен - Красимир
Вид на животните
за
за слабоживотните
Петров.
продуктивни продуктивни
3. Определя размер на дивидента, дължим на Община Плевен от тър6 дка
8 дка
говските дружества с общинско участие за 2013 година, както следва:
Едър рогат добитък- ЕРД над 24 месеца
до 24 месеца
3 дка
4 дка
3.1. “Тролейбусен транспорт” ЕООД – Плевен – 50%;
Дребен рогат добитък за всички възрасти
1 дка
3 дка
3.2. “ДКЦ ІІ-Плевен” ЕООД, град Плевен – 50%;
ДРД /овце, кози/
3.3. “ДКЦ ІІІ-Плевен”ЕООД, град Плевен – 50%;
за всички възрасти
Еднокопитни
8 дка
10 дка
3.4. “Дентален център І-Плевен”ЕООД, град Плевен – 50%;
3.5. “Тибор”ЕАД, град Плевен – 50%;
1.2. Мерки свързани с пашуването:
3.6. “Паркстрой”ЕООД, град Плевен – 50%.
1.2.1. При свободна паша се спазват следните основни положения:
4. Управителните органи на следните търговски дружества:
- Начало на пашата – в края на фаза на вретенене на тревните култу4.1. “Тибор”ЕАД – град Плевен;
ри при височина на тревостоя 8-10 см. за овцете и на 15 см. – за крави;
4.2. “Тролейбусен транспорт”ЕООД - град Плевен;
- Да не се допуска паша на животните през ранна пролет и късна есен;
4.3. “Инжстрой”ЕООД – град Плевен;
- При силно охрастени пасища да се прилага т. н. целенасочена паша в
да проведат конкурс за избор на експерт-счетоводител за заверка на го- началото на вегетацията;
дишния финансов отчет за 2014 година на търговските дружества и вне- Да не се допуска струпване на животните на едно и също място за да
сат в Общински съвет -Плевен в срок до 30.06.2014 година протокол от се избегне селективното изпасване.
проведения конкурс и предложение за експерт-счетоводител.
1.2.2. При регулирана паша се прави парцелиране при спазване на
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов следните основни положения:
Р Е Ш Е Н И Е №976 / гр. Плевен, 27.03.2014 г.
- Броя на животните да се съобрази с продуктивното състояние на пасището;
ОТНОСНО: Отлагане на дебати
- Брой, големина и форма на парцелите зависят от периода на възстаНа основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
новяване на тревостоя – при сухи условия броя им е от 10 до 17дни, а при
местната администрация
поливни 5-10 дни;
- Пашата започва при достигане на пасищна зрялост на тревите;
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
- Животните престояват във всеки парцел до 6 дни;
Р Е Ш И:
- Пашата приключва при използване на 75% от тревостоя;
Отлага дебатите по т.3 от приетия дневен ред: “Предложение относно
- След всяко използване на парцела се почива 20-30 дни при поливни
прилагане на спешни мерки, целящи преодоляване на негативните тенденции и оздравяване на две търговски дружества – “МЦРСМ”ЕООД и условия и 40-50 дни при сухи условия.
1.2.3. Комбинирано използване -сенокосно и пасищно
“Инжстрой”ЕООД”.
- Редуване по години.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
- Двуполна система, при която площта се разделя на две части, в еднаР Е Ш Е Н И Е 977 / гр. Плевен, 27.03.2014 г.
та се пасе до края на юли, а в другата се коси, след което начина на ползОТНОСНО: Обявяване за частна общинска собственост на поме- ване на парцели се сменя.
2. Като прокари за селскостопански животни до местата за паша да се
щения в административни сгради и предоставянето им за възмездно ползване от “Български пощи”еад за извършване на универсална пощенска услу- ползват съществуващите полските пътища.
3. Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасига на населението в девет населени места на територията на оБщина плевен
– с.Брестовец, с. Буковлък, с. горталово, с.къртожаБене, с. къшин, с.ласкар, щата:
3.1. Да не се допуска строителство в мерите и пасищата без промяна на
с. радишево, с.Ралево и с. Търнене.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, предназначението им с решение на Общински съвет.
3.2. При построяване на навеси следва да се спазват разпоредбите на
чл.30 от ЗПУ, чл.6, ал.1 и чл.14, ал.2 от ЗОС чл.2, ал.2, предложение
Закона за устройство на територията и Закона за опазване на земеделски
първо от Наредба №7 на Общински съвет – Плевен
земи.
3.3. Да не се разорават и превръщат в обработваема земя – нива.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
3.4. Кметът на населеното място и специализираните органи да осъР Е Ш И:
1. Обявява за частна общинска собственост следните недвижими ществяват контрол за провеждането на мероприятията по осигуряване на
пожарна безопасност в пасищата и мерите. Мероприятията по осигуряваимоти:
1.1. Помещение със застроена площ от 16,5 кв.м., находящо се в суте- не на пожарна безопасност, се извършва от и за сметка на ползвателите,
ренен етаж на масивна двуетажна сграда – читалище, попадаща се в УПИ при сключен договор за ползването им.
3.5. Почистване от камъни:
ІХ, кв.67 по плана на с. Брестовец, актувана с АОС №31573/01.03.2000 г.
- при равни терени почистването да се извършва ръчно, като се съби1.2. Помещение със застроена площ 12 кв.м, находящо се на втори
етаж в масивна двуетажна административно-търговска сграда, попадаща рат на купчинки и след това се изнасят;
- при стръмни и застрашени от ерозия терени събраните камъни се
в УПИ V, кв.6 по плана на с. Ласкар, актувана с АОС №31822/28.05.2001 г.
1.3. Две помещения на втори етаж с обща площ 40 кв.м и маза със подреждат на кордони-тераси по хоризонталите на релефа на разстояние
застроена площ 16 кв.м в масивна двуетажна сграда – общински дом, от 20 до 100 м.
3.6. Възстановяване на изоставени пасища (чрез умерена паша или копопадаща в УПИ І, кв.20 по плана на с. Радишево, актувана с АОС
сене).
№31136/19.02.1998 г.
3.7. Почистване от храсти:
1.4. Помещение със застроена площ 22 кв.м, находящо се в масивна
- чрез целенасочена паша;
двуетажна административно-търговска сграда, попадащо в УПИ І, кв.7 по
- механично почистване чрез изрязване.
плана на с. Ралево, актувана с АОС №31310/30.10.1998 г.
3.8. Борба с плевелната растителност:
2. Да се предостави възмездно за ползване на „Български пощи” ЕАД
- чрез навременна коситба;
за срок от 10 (десет) години за следните недвижими имоти:
- регулирана паша;
2.1. Помещение със застроена площ от 16,5 кв.м., находящо се в в суте- окосяване на неопасаната трева.
ренен етаж на масивна двуетажна сграда – читалище, попадаща се в УПИ
3.9. Регулиране на водния режим при заблатени площи:
ІХ, кв.67 по плана на с. Брестовец, актувана с АОС №31573/01.03.2000 г.
- чрез диги или мрежа от открити канали за отводняване за ускорява2.2. Четири помещения, кабелно и коридор със застроена площ 58,66
кв.м на първи етаж в масивна двуетажна сграда, попадаща в УПИ І-371, не на повърхностния отток;
4. Ветеринарна профилактика се прилага при доказано заболяване на
кв.1а по плана на с. Буковлък, актувана с АОС №33737/17.11.2004 г.
2.3. Помещение със застроена площ от 14 кв.м, находящо се на първи животните причинено от кърлежи. За целта заразените пасища се постаетаж на масивна двуетажна нежилищна сграда, попадаща в УПИ ХІ, кв.1 вят в изолация и не се допуска паша на животни в заразени участъци. При
необходимост да се премине към химизация на неблагополучните райони
по плана на с. Горталово, актувана с АОС №37416/27.02.2012 г.
2.4. Две помещения и предверие на първи и втори етаж със застрое- със специфични ветеринарни препарати.
5. При необходимост, частите от мерите и пасищата, предназначени за
на площ 36,72 кв.м в двуетажна масивна сграда – бивше училище, попадаща в УПИ ХІІІ, кв.15 по плана на с. Къртожабене, актувана с АОС изкуствени пасища да се засяват с подходящи тревни смески.
6. Охраната на предоставените за ползване мери и пасища от общин№31588/11.04.2000 г.
2.5. Помещение със застроена площ 21 кв.м., находящо се в масивна ски поземлен фонд е съответно за сметка на ползвателите.
7. Режим на ползване, забрани и ограничения:
едноетажна сграда, попадаща се в УПИ V-85, кв.15 по плана на с. Къшин,
7.1. Въвеждат се ограничения за ползване на пасища, включени в Наактувана с АОС №31444/15.06.1999 г.
2.6. Помещение със застроена площ 12 кв.м, находящо се на втори етаж тура 2000.
Забранява се:
в масивна двуетажна административно-търговска сграда, попадаща в УПИ
- превръщането на ливади или пасища в обработваеми земи;
V, кв.6 по плана на с. Ласкар, актувана с АОС №31822/28.05.2001 г.
- коситба в размножителния период на птиците;
2.7. Две помещения на втори етаж с обща площ 40 кв.м, коридор – 20
- използването на определени торове или средства за растителна закв.м. и маза за отоплителни материали със застроена площ 16 кв.м в масивна двуетажна сграда – общински дом, попадаща в УПИ І, кв.20 по пла- щита;
- унищожаването на видове от флората – късане, изкореняване, изкона на с. Радишево, актувана с АОС №31136/19.02.1998 г.
2.8. Помещение със застроена площ 22 кв.м, находящо се на втори паване и сеч;
- преминаване и престой с моторни средства;
етаж в масивна двуетажна административно-търговска сграда, попадащо

- 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 в пасищата да се извършва след 15 юни, максимум две
коситби годишно. Косенето да се извършва ръчно или с ръчни косачки за
бавно косене, като се започва от средата към периферията.
ІІ. Дава съгласие пасищата и мерите от ОПФ да се предоставят за общо и индивидуално ползване на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни или на лица, които са поели задължение да ги поддържат в
добро земеделско и екологично състояние.
ІІІ. Определя реда и условията за предоставяне на мерите и пасищата.
1. На земеделски производители да се извършва без търг или конкурс,
след подадено заявление до кмета на общината. В заявлението се посочва
размера и местонахождението на земята, която иска да ползва. Към заявлението задължително се прилагат следните документи:
-Копие от анкетна карта за регистрация на земеделски производител,
заверена от Общинска служба „Земеделие” и Областна Дирекция по безопасност на храните – Плевен (ОДБХ) .
- Справка за земеделски производител, съдържаща броя на животните по вид и категория, заверена от ветеринарен лекар при ОДБХ– Плевен.
2. На земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни, които колективно ще ползват пасищата и мерите - без търг или конкурс, след представяне на списък от кметовете на населени места с броя на животните.
3. На лица, поели задължението да ги поддържат в добро земеделско
и екологично състояние - след провеждане на търг или конкурс и след задоволяване на нуждите по т. 1 и т.2.
ІV. Определя такса за ползване на пасища и мери от ОПФ в размер на
6 лв./ дка за година.
V. Определя срок на договора за ползване на пасищата и мерите от
ОПФ за земеделски производители, отглеждащи пасищни животни и на
лицата, поели задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние – 5 години, сключен от кмета на Община Плевен. По
искане на заявителя, договорът може да се сключи за по- кратък срок.
VІ. Събирането на таксата по т. IV се възлага на Кметовете и кметските наместници на населените места.
VІІ. Възможност за общо и индивидуално ползване на пасищата и мерите от ОПФ от земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни или
на лица, които са поели задължение да ги поддържат в добро земеделско
и екологично състояние се дава след платени задължения за ползването
им за предходни години. Към заявлението се прилага документ удостоверяващ, че лицето няма задължения към Община Плевен по ЗМДТ, 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 ползване на земи без правно основание, съгласно чл. 37 “в”
от ЗСПЗЗ и други наеми.
VІІІ. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши необходимите
действия за правилно и законосъобразно провеждане на процедурите по
предоставяне за ползване на мери и пасища от ОПФ и сключи договори.
ІХ. Настоящето решение влиза в сила след изтичане на срока на Решение №500/28.03.2013г. на Общински съвет – Плевен, допълнено с решение № 540/25.04.2013 г. за актуализиране ползването на пасищата и мерите от ОПФ за отглеждане на пасищни животни в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние за 2013 г.
Х. Списъкът с данни на земеделските стопани или техни сдружения,
отглежданите от тях животни, данни за имотите за ползване по Картата
на възстановената собственост на общинските пасища и мери, съгласуван от Областна дирекция „Безопасност на храните” е неразделна част
от настоящото решение.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е № 979 / гр. Плевен, 27.03.2014 г.
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 860/19.12.2013 г. на Общински съвет – Плевен за даване на Разрешение за изработване на проект за
подробен устройствен план парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за трасе на въздушно отклонение от електропровод 20 кV “Тученица” до поземлен имот 000058 в местността “Салийца” в землището на с. Бохот
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т. 8, т. 11 и т.23
от Закона за местното самоуправление и местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
Изменя т. 1 от Решение № 860/19.12.2013 год. на Общински съвет –
Плевен, както следва:
Разрешава изработване на проект за Подробен Устройствен План –
Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за трасе на въздушно отклонение от електропровод 20 кV „Тученица” до поземлен имот 000058 в местността „Салийца”, в землището на с. Бохот,
преминаващо със сервитут през следните поземлени имоти: 014001
с начин на трайно ползване – „нива”(орна земя), частна собственост на
Магдалена Иванова, поземлени имоти 000698, 000697, 000581, 000066
и 000059 с начин на трайно ползване – „пасище, мера”, публична общинска собственост, поземлени имоти 000064, 000065, 000057 и 000694 с начин на трайно ползване „Полски път”, публична общинска собственост и
поземлен имот 000058 с начин на трайно ползване „Язовирни езера”, публична общинска собственост.
2. Изменя т. 2 от Решение № 860/19.12.2013 год. на Общински съвет –
Плевен, както следва:
Дава предварително съгласие на „АКВА МАКС” ЕООД за прокарване
на въздушно отклонение от електропровод 20 кV „Тученица” до поземлен
имот 000058 в местността „Салийца”, в землището на с. Бохот, преминаващо през следните общински имоти: поземлени имоти 000698, 000697,
000581, 000066 и 000059 с начин на трайно ползване – „пасище, мера”, публична общинска собственост, поземлени имоти 000064, 000065,
000057 и 000694 с начин на трайно ползване „Полски път”, публична общинска собственост и поземлен имот 000058 с начин на трайно ползване
„Язовирни езера”, публична общинска собственост.
3. В останалата си част Решение № 860/19.12.2013 год. на Общински
съвет – Плевен се запазва непроменено.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да извърши необходимите правни и фактически действия, съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията, свързани с изпълнение на
настоящото Решение.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е№ 980 / гр. Плевен, 27.03.2014 г.
ОТНОСНО: Продажба на бивша ветеринарна лечебница в
с.Пелишат, Община Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.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 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Плевен, представляващ застроен урегулиран поземлен имот с площ 560
кв.м – УПИ ХІ, кв. 90 по плана на селото, отреден за ветеринарна лечебница, заедно с построените в него през 1960 г. сгради: полумасивна двуетажна сграда със застроена площ 87 кв.м и прилежаща маза с площ 33
кв.м, и полумасивна едноетажна пристройка със застроена площ 48 кв.м,
чрез публичен търг с тайно наддаване, с предварително представяне на
предложенията от участниците в администрацията на Община Плевен,
при първоначална цена 20 000 (двадесет хиляди) 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 публичния търг.
3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за
продажба на имота по т. 1, съгласно нормативнитеизисквания, със спечелилия участник.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е № 981 / гр. Плевен, 27.03.2014 г.
ОТНОСНО: Разделяне на имот № 000167, находящ се в местността “Средното”, землището на с. Тодорово, Община Плевен.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1
от Закон за общинската собственост, чл. 25, ал.1 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за разделяне на имот № 000167, находящ се в местността „Средното“, землището на с.Тодорово, с НТП – пасище с храсти, актуван с АОС № 38601/19.03.2013 г., на два имота с проектни
№№ 000171 и 000172, съгласно скици-проект с №№ Ф14313, Ф14315 и
Ф14316 от 20.01.2014 г. на Общинска служба “Земеделие” – Плевен.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши необходимите
правни и фактически действия във връзка с изпълнението на настоящето Решение.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е № 982 / гр. Плевен, 27.03.2014 г.
ОТНОСНО: Приемане на дарение на недвижим имот от Георги Николов Стоянов, представляващ 138 кв.м от дворно място, съставляващ
УПИ ІІІ-1, кв.28 по плана на с.Тученица
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.14 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.34,
ал.3 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.61, ал.2 от
Закона за наследството, чл. 5, т.2, чл.7, т.3 от Наредба №7/2005 г. на
Общински съвет – Плевен, във връзка с чл. 81, ал.4 от Закона за устройство на територията
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да бъде прието дарение на недвижим имот от Георги Николов Стоянов, представляващ 138 кв.м. идеална част от собствен
имот за новообразуван тупик, определен от нови ОК 1а – ОК 1б, кв. 28 по
плана на с.Тученица по приложена скица № 1243/03.01.2013 г. на Община Плевен и скица – проект на правоспособно лице – геодезист към ПУП
– ПРЗ за УПИ ІІ-1 и УПИ ІІІ-1, кв.28 по плана на селото.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи договор за дарение
с Георги Николов Стоянов за имота по т.1.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е № 983 / гр. Плевен, 27.03.2014 г.
ОТНОСНО: Проект за Подробен устройствен план – Парцеларен
план на елементите на техническата инфраструктура за трасе на водопровод Ф90 до поземлен имот 080009 в м. “Край село” в землището на
с. Ясен, Община Плевен, собственост на “Фермер 2000”АД
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. 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 техническата инфраструктура за трасе на Водопровод Ф
90 до поземлен имот с № 080009 в местността „Край село”, в землището
на с. Ясен, собственост на „Фермер 2000” АД.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да извърши необходимите правни и фактически действия, в изпълнение на настоящото Решение.
3. Решението подлежи на обнародване в „Държавен вестник” съгласно
чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.
4. Настоящето решение може да се обжалва в 30 – дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е № 984 / гр. Плевен, 27.03.2014 г.
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Плевен с партньорски
Проект “Модернизиране на сградния фонд, благоустрояване и озеленяване на прилежащото дворно пространство на втория по големина
в България Регионален исторически музей; реставрация, консервация и
паркоустрояване на “Скобелев парк-музей” с Панорама “Плевенска епопея 1877 в гр. Плевен” за привличане на външно финансиране по Мярка 1 “Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”
на Програма БГ 08 “Културно наследство и съвременни изкуства” на
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
(2009-2014 г.)
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:
1. Дава съгласие, Община Плевен да кандидатства с Проект “Модернизиране на сградния фонд, благоустрояване и озеленяване на прилежащото дворно пространство на втория по големина в България Регионален исторически музей; реставрация, консервация и паркоустрояване на
“Скобелев парк-музей” с Панорама “Плевенска епопея 1877 в гр. Плевен”
за привличане на външно финансиране по Мярка 1 “Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство” на Програма БГ 08 “Културно наследство и съвременни изкуства” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2009-2014 г.).
2. Дава съгласие, продуктите и резултатите, получени от реализацията
на проекта по т.1, да бъдат запазени, най-малко 10 години след приключване на проекта и приемане на финалния доклад по неговото изпълнение.
3. Дава съгласие, предназначението на обектите на интервенция, в обхвата на проекта по т.1, да бъде запазено, както и те да бъдат експлоатирани най-малко 10 години след приключване на проекта и приемане на финалния доклад по неговото изпълнение.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
4. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши всички необходиР Е Ш И:
ми правни и фактически действия по изпълнението на т.1, т.2 и т.3 от на1. Да се продаде недвижим имот - частна общинска собственост, ак- стоящото Решение.
туван с АОС № 40001 от 06.03.2014 г., находящ се в с. Пелишат, община
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш Е Н И Е № 985 / гр. Плевен, 27.03.2014 г.
ОТНОСНО: Кандидатстване на Северняшки ансамбъл за народни
песни и танци “Иван Вълев” – Плевен с Проект “Възраждане и съхранение на фолклорното наследство на Северна България, чрез съвременното изкуство на Северняшки ансамбъл за народни песни и танци “Иван
Вълев” – град Плевен” за привличане на външно финансиране по Малка грантова схема “Предоставяне и достигане до широката общественост на съвременното изкуство и култура” на Програма БГ 08 “Културно наследство и съвременни изкуства” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2009-2014 г.)
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:
1. Дава съгласие, Община Плевен да кандидатства с Проект “Възраждане и съхранение на фолклорното наследство на Северна България,
чрез съвременното изкуство на Северняшки ансамбъл за народни песни
и танци “Иван Вълев” – град Плевен” за привличане на външно финансиране по Малка грантова схема “Предоставяне и достигане до широката общественост на съвременното изкуство и култура” на Програма БГ 08
“Културно наследство и съвременни изкуства” на Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство (2009-2014 г.).
2. Дава съгласие, придобитото имущество – инвентар, облекло и дълготрайни материални активи, по проекта по т.1, да бъде запазено, и използвано без промяна на предназначението, най-малко 5 години след приключване на проекта и приемане на финалния доклад по неговото изпълнение.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши всички необходими правни и фактически действия по изпълнението на т.1 и т.2 от настоящото Решение.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е № 986 / гр. Плевен, 27.03.2014 г.
ОТНОСНО: Извършване на вътрешни компенсирани промени по
сборния бюджет на Община Плевен за 2014 година
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл.124, ал.2
от Закона за публичните финанси, чл.41, ал.2 от Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за
местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане
на бюджета на Община Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Изменя приходен параграф 40-00 “Приходи от продажбата на нефинансови активи” в частта “местни дейности”, както следва: било 3 070 000
лева, става 2 320 000 лева.
2. Изменя приходен параграф 90-00 “Приватизация” в частта “местни
приходи”, както следва: било 0 лева, става 750 000 лева.
3. Изменя Приложение 4 към Решение № 913 от 30.01.2014 година, с
приложено ново.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши всички правни и
фактически действия, продиктувани от настоящото решение.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е № 987 / гр. Плевен, 27.03.2014 г.
ОТНОСНО: Изпълнение през 2013 г. на мероприятия от Програмата за управление на околната среда 2009 – 2015 г.
На основание чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда и
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:
1. Приема отчета за изпълнение на мероприятията от Програмата за
управление на околната среда през 2013 г.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е № 988 / гр. Плевен, 27.03.2014 г.
ОТНОСНО: Утвърждаване на програми за развитие на търговските дружества с общинско участие за 2014 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

Р Е Ш Е Н И Е № 991 / гр. Плевен, 27.03.2014 г.
ОТНОСНО: Приемане на Процедура за одобряване на проекти за
реализиране на граждански инициативи по Програма “Да пазим Плевен чист и приветлив през цялата година” – Раздел ІІ “Граждански
инициативи”
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема Процедура за одобряване на проекти за реализиране на
граждански инициативи по Програма “Да пазим Плевен чист и приветлив през цялата година” – раздел ІІ “Граждански инициативи”, която е неразделна част от настоящето Решение.
2. Допълва т.ІV на Решение № 911/30.01.2014 г. на Общински съвет –
Плевен с нова точка 11, както следва:
“11. Комисия по изпълнение на Програмата ГИ – граждански инициативи “Да пазим Плевен чист и приветлив през цялата година”.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е № 992 / гр. Плевен, 27.03.2014 г.
ОТНОСНО: Разпределение на средствата за поддържане на спортната база на територията на Община Плевен и съфинансиране на
спортни прояви от национален и международен характер под патронажа на Община Плевен през 2014 г.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и във връзка с
т.3 от Решение № 971/27.02.2014 г. на Общински съвет - Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Разпределя средствата за поддържане на спортната база на територията на Община Плевен и съфинансиране на спортни прояви от национален и международен характер под патронажа на Община Плевен в размер на 140 000 лв. от група “Физическа култура и спорт” през 2014 г. по
т.17 на Решение № 913/30.01.2014 г. на Общински съвет – Плевен, както следва:
1. БК “СПАРТАК” – 30 000 лв.
2. ВК “СПАРТАК” - 10 000 лв.
3. ХК „ ШУГЪР” - 5000 лв.
4. СКЛА „ФЕНИКС” – 1500 лв.
5. АК “Г. ДЪКОВ” - 5000 лв.
6. СКЛА „СПАРТАК” – 5000 лв.
7. АКСК „ РЕЙСИНГ”– 4000 лв.
8. СК „ИЗОБОР” – 4000 лв.
9. СКК “ПЕТРОМАКС” - 4000 лв.
10. СКК“СПАРТАК” – 2000 лв.
11. СК “АТИЛА” – 4000 лв.
12. БК “СПАРТАК” – 5000 лв.
13. БК “МИЗИЯ” – 3000 лв.
14. ТК “ПЛЕВЕН-ПСК” – 4000 лв.
15. ТК “ПЛЕВЕН-90” - 15 000 лв.
16. СКТМ “ТЕТРОН” - 3000 лв.
17. ГК “БУРЯ” –5000 лв.
18. СКО “СЕВЕР” – 2000 лв.
19. СКТ “Б.ДОКОВ” – 2000 лв.
20. СКШ “ПЛЕВЕН ХХІ” - 2000 лв.
21. СКШ “СПАРТАК -ХХІ” - 1500 лв.
22. СК “СКОК НА БАТУТ” – 4000 лв.
23. СК “АКРОБАТИКА” – 2000 лв.
24. СКХГ “ЕЛЕГАНТ” - 2000 лв.
25. ЛРД – ПЛЕВЕН – 4000 лв.
26. ЛСК “ВИА” – 2000 лв.
27. АК “КАЙЛЪШКА ДОЛИНА” – 2000 лв.
28. ФК “ВИХЪР – СЛАВЯНОВО” – 1000 лв.
29. ФК ГРИВИЦА, ОПАНЕЦ, КОИЛОВЦИ, БУКОВЛЪК, БРЪШЛЯНИЦА, ЯСЕН – 6000 ЛВ.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е № 993 / гр. Плевен, 27.03.2014 г.
ОТНОСНО: Проект на Договор между Община Плевен и Министерство на културата за съвместно финансиране на дейността на Плевенска филхармония през 2014 г.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.5, ал.2 от Закона за
закрила и развитие на културата

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Одобрява предложения проект на договор между Община Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
и Министерство на културата за съвместно финансиране на дейността на
Р Е Ш И:
Плевенска филхармония през 2014 г., със сума от общинския бюджет в
1. Утвърждава програмите за развитие за 2014 г. на:
размер до 220 000 лв.
- “Тролейбусен транспорт”ЕООД – Плевен;
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи договор с Минис- “ДКЦ ІІ – Плевен”ЕООД, град Плевен;
терство на културата за съвместно финансиране на дейността на Плевен- “ДКЦ ІІІ – Плевен”ЕООД, град Плевен.
ска филхармония през 2014 г.
2. Програмите по т.1 са неразделна част от договорите за възлагане на
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
управлението на дружествата по т.1.
3. Възлага на управителите на следните търговски дружества с обД О Г О В ОР
щинско участие:
ЗА СЪВМЕСТНО ФИНАНСИРАНЕ
- “Дентален център І” ЕООД- град Плевен;
НА ПЛЕВЕНСКА ФИЛХАРМОНИЯ
- “Паркстрой”ЕООД – Плевен;
Днес, ……….2014 г. в гр. София между
- “Инжстрой”ЕООД – Плевен;
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, седалище бул. Ал.Стамболийски
- “Тибор”ЕАД – гр. Плевен;
№ 17, гр. София 1000, ЕИК 000695160, представлявано от д-р Петър Ива- “Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – нов Стоянович – Министър и Владимир Петров Вълков – Началник отдел
Плевен”ЕООД – Плевен в срок до 11 април 2014 г. да внесат в Общински “ФСД”, наричано по-долу МИНИСТЕРСТВОТО и
съвет – Плевен актуализирана програма за развитие на дружеството за
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, седалище и адрес на управление: пл. “Възраж2014 година, съгласно представените й указания за съдържанието на про- дане” № 2, гр. Плевен, ЕИК 000413974, представлявана от проф.д-р Диграмите за развитие на търговските дружества, в които Община Плевен е митър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен и Людмила Милинова
едноличен собственик на капитала.
– Главен счетоводител, наричана по-долу ОБЩИНАТА на основание РеПредседател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов шение № 993/27.03.2014 г. на Общински съвет – Плевен и чл.5, ал.2 от Закона за закрила и развитие на културата, се сключи настоящия договор, с
който страните се споразумяха за следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 989 / гр. Плевен, 27.03.2014 г.
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
ОТНОСНО: Отлагане на дебати
Чл. 1. Страните по договора се съгласяват през 2014 година да финанНа основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и сират съвместно дейността на Плевенска филхармония при долупосочеместната администрация
ните условия.
ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Чл. 2. МИНИСТЕРСТВОТО има право да определи задачите на ПлеР Е Ш И:
Отлага дебатите по т.20 от приетия дневен ред: “Предложение относ- венска филхармония, като държавен културен институт, съгласно предно Наредба за изменение на Наредба № 15 за реда и условията за поста- ставената от Директора на Института концепция за развитие.
Чл. 3. МИНИСТЕРСТВОТО се задължава да предостави финансови
вяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Плевен”.
средства за 2014 година на Плевенска филхармония, както следва:
(1) По базов компонент – средства, получени като производна от
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
броя на продадените билети от основната дейност и одобрени с ПМС №
55/14.03.2014 г., единен разходен стандарт в размер на 50,00 (петдесет) лв.
Р Е Ш Е Н И Е № 990 / гр. Плевен, 27.03.2014 г.
(2) По допълнителни компоненти – средства, съгласно методика, одоОТНОСНО: Приемане на годишния доклад на Местната комисия за брена от Министъра на културата.
борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълноЧл. 4. ОБЩИНАТА има право да участва в съставянето и съгласуванелетните – Плевен за 2013 година.
то на репертоарния план на Плевенска филхармония за съответния творНа основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправле- чески сезон. В репертоарния план задължително се включват до 6 (шест)
ние и местната администрация
броя концерти на Плевенска филхармония с програма, съгласувана с ОБЩИНАТА по повод националните празници и Празника на Плевен.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Чл. 5. (1) ОБЩИНАТА се задължава да осигури до 220 000 (двеста
Р Е Ш И:
и двадесет хиляди) лева, средства от общинския бюджет, с които съфи1. Приема за сведение годишния доклад на Местната комисия за борба нансира Плевенска филхармония. В гореспоменатите средства, се включсрещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – ват трудовите възнаграждение (ФРЗ) и осигурителните вноски за 2014 гоПлевен за работата й през 2013 година.
дина на 28 оркестранта – представляващи 40% от общото щатно-длъж2. Докладът по т.1 е неразделна част от настоящото решение.
ностно разписание на Плевенска филхармония, след прехвърлянето им
по чл.123, ал.1, т.4 от Кодекса на труда от мероприятие Общински хор “ГеПредседател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов на Димитрова” – Плевен към Плевенска филхармония, съгласно списък,

неразделна част от настоящия договор.
(2) Към датата на прехвърляне на 28-те оркестранта, сумата по ал.1 се
намалява с размера на изплатените/дължимите им през 2014 година от
Общински хор “Гена Димитрова” – Плевен средства за работна заплата и
осигурителни вноски.
Чл. 6. ОБЩИНАТА се задължава да превежда средствата по чл.5 под
формата на ежемесечни трансфери, но не повече от 18 333,34 лв. (осемнадесет хиляди триста тридесет и три лева и 0,34 ст.)
Чл. 7. МИНИСТЕРСТВОТО се съгласява, в срока на договора, трудовите правоотношения на оркестранти, прехвърлени от мероприятие Общински хор “Гена Димитрова” - Плевен към Плевенска филхармония, да
не се прекратяват, освен в случаите на взаимно съгласие или при трайна
невъзможност да се изпълняват характерните за длъжността трудови задължения.
Чл. 8. Настоящият договор не обвързва Община Плевен със задължението за осигуряване на допълнителни средства за командировъчни или
възнаграждение за извънреден труд, както и за увеличаване на възнагражденията на служителите, прехвърлени към Плевенска филхармония. Така индивидуализирани тези допълнителни средства следва да бъдат предвидени на общо основание от МИНИСТЕРСТВОТО и са негова отговорност.
ІІІ. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 9. Настоящият договор се сключва за срок до 31.12.2014 г.
ІV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 10. Всяка от страните може да иска прекратяване на същия в следните случаи:
- с едномесечно писмено предизвестие;
- по взаимно съгласие;
- с изтичане на срока.
V. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 11. Този договор не променя определените в чл.17, ал.2 от Закона
за държавния бюджет на Република България за 2014 г. приоритети при
изразходване на средства.
Чл. 12. Страните се задължават да се уведомяват взаимно при направата на експертна(и) оценка(и) за работата на Института.
VІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 13. Настоящият договор може да се променя само по взаимно писмено съгласие на страните.
Чл. 14. Всяка от страните се задължава при настъпили изменения в наименованието, представляващите я лица, адрес за кореспонденция да уведоми другата страна писмено, в едномесечен срок от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение, неизправната страна дължи на изправната, обезщетение в размер на нанесените щети.
Чл.15. За неуредените отношения между страните се прилагат съответно разпоредбите на ЗЗД и действащото законодателство на Република България.
Чл.16. Споровете между страните, възникнали при или по повод изпълнението на настоящия договор, се решават по взаимно споразумение, а при непостигането му – по съдебен ред, пред компетентия съгласно чл.117 от ГПК съд.
Настоящият договор се състави и подписа в два оригинални еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.
ЗА МИНИСТЕРСТВОТО:
Д-р Петър Стоянович / Министър/
Владимир Вълков
/ Началник отдел “ФСД”/
ЗА ОБЩИНАТА: проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. / Кмет на Община Плевен/
Людмила Милинова / Главен счетоводител/
Р Е Ш Е Н И Е № 994 / гр. Плевен, 27.03.2014 г.
ОТНОСНО: Продължаване на работното време
На основание чл.45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация за мандат 2011-2015 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
Продължава работното време на текущото заседание до приключване
на дебатите по дневния ред, но с не повече от два часа.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е № 995 / гр. Плевен, 27.03.2014 г.
ОТНОСНО: Даване съгласие на “Инжстрой”ЕООД гр. Плевен за
сключване на допълнително споразумение към договор за кредитна линия и учредяване на договорна ипотека върху имоти частна общинска
собственост
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.10 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл.17, ал.1,
т.10 и т.12 от Наредба № 8 на Общински съвет - Плевен
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имот с идентификатор 56722.660.857, в приземния етаж на шестетажна
масивна жилищна сграда № 5 – ЖСК “Чайка”, построена през 1974 год.,
заедно със съответните идеални части, общите помещения и от правото на строеж на сградата, находящ се в гр. Плевен, бул. “Христо Ботев”
№ 48 /стар идентификатор УПИ ХVІІ, кв.199/”. Съседни самостоятелни
обекти в сградата: на същия етаж: 56722.660.857.5.1, 56722.660.857.5.14,
56722.660.857.5.12; под обекта: няма; над обекта: 56722.660.857.5.3,
56722.660.857.5.2. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 35369 от 22.04.2009 год., вписан в Агенцията по вписвания под №
139 от 08.05.2009 год., том ХІ, рег. № 5599.
2.5. Недвижим имот: “Помещение – самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 56722.660.857.5.12, със застроена площ 20.00 кв. м., с
предназначение: за културна и обществена дейност, разположено в поземлен имот с идентификатор 56722.660.857, в приземния етаж на шестетажна масивна жилищна сграда № 5 – ЖСК “Чайка”, построена през
1974 год., заедно със съответните идеални части, общите помещения и от
правото на
строеж на сградата, находящ се в гр. Плевен, бул. “Христо
Ботев” № 48, /стар идентификатор УПИ ХVІІ, кв.199/”. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56722.660.857.5.13, под обекта: няма; над обекта: 56722.660.857.5.2. Имотът е актуван с Акт за частна
общинска собственост № 35370 от 22.04.2009 год., вписан в Агенцията по
вписвания под № 141 от 08.05.2009 год., том ХІ, рег. № 5601.
3. Дава съгласие на “Инжстрой”ЕООД гр. Плевен за учредяване на
особен залог на вземанията си по договор с Община Плевен ИРО 1431 от
10.02.2011 г. с предмет: “Основен ремонт и изграждане на уличната мрежа на територията на Община Плевен” – Позиция 1.
4. Дава съгласие управителят на “Инжстрой”ЕООД гр. Плевен да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка със
сключването на Допълнително споразумение към Договора за кредит и
учредяване на обезпечения по кредита с ОББ АД – гр. Плевен.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е № 996 / гр. Плевен, 27.03.2014 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура за приватизация по ЗПСК на
общинското участие в “Мизия 2000”АД
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация; чл. 4, ал. 4,
чл.5, ал.2, чл.26, ал.1 и 2, чл.31, чл. 32, ал.1, т.2 и чл. 33, ал. 1 от Закона
за приватизация и следприватизационен контрол
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Открива процедура за приватизация чрез публичен търг на общинското участие в “Мизия 2000” АД.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши необходимите
правни и фактически действия за провеждане на съответните процедури по реда на чл. 5, ал.2, т.4 от Наредбата за възлагане извършването на
дейности, свързани с подготовката на приватизация или със следприватизационен контрол, включително процесуално представителство, за възлагане анализ на правното състояние и приватизационна оценка на имота, както и да сключи съответните договори със спечелилите участници в
проведените процедури.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е № 997 / гр. Плевен, 27.03.2014 г.
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.42.29 в местността
“Русково бърдо” в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване 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 разпоредбите на чл. 17а, ал. 1, т. 1 и чл.18 от Закона за опазване на
земеделските земи, на основание 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 Подробен устройствен план –
План за застрояване за ПИ 56722.42.29 в местността „Русково бърдо” в
землището на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура, собственост на „Мегас спорт”ООД. 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 отделните видове територии и устройствени зони.
2. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план
– План за застрояване за ПИ 56722.42.29 в местността „Русково бърдо” в
землището на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура, собственост на „Мегас спорт”ООД.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши необходимите
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
правни и фактически действия, съгласно разпоредбите на Закона за усР Е Ш И:
тройство на територията, свързани с изпълнение на настоящото Решение.
1. Дава съгласие на “Инжстрой”ЕООД гр. Плевен да сключи допълниРешенията по чл. 124а от Закона за устройство на територията не подтелно споразумение за удължаване на срока за ползване и погасяване на лежат на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4.
ползвана от дружеството кредитна линия по Договор за кредитна линия
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
от 22.12.2008 г., сключен с ОББ АД – гр. Плевен, при следните условия:
включване на нови опции за револвиране (удължаване срока за ползване
Р Е Ш Е Н И Е № 998 / гр. Плевен, 27.03.2014 г.
и погасяване) на кредита за пет поредни едногодишни периода, влизане в
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен уссила на първата от петте опции за удължаване на срока за ползване и погасяване на кредита с една година, учредяване на обезпечение за удълже- тройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.42.21 в местността
ния срок и др. съгласно искане за предоговаряне на “Инжстрой”ЕООД и “Русково бърдо” в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за
решение на компетентния орган на банката.
2. Дава съгласие на “Инжстрой”ЕООД гр. Плевен да ползва като обез- изработване на подробен устройствен план
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона
печение по договора за кредитна линия следните недвижими имоти, частна общинска собственост, върху които да се учреди втора по ред договор- за местното самоуправление и местната администрация, при спазване разпоредбите на чл. 17а, ал. 1, т. 1 и чл.18 от Закона за опазване на
на ипотека, а именно:
2.1. Поземлен имот – незастроен УПИ с идентификатор 56722.651.239 земеделските земи, на основание чл. 124а, ал. 1 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1
с площ 26 693 кв.м. и с предназначение “За друг вид производствен, от Закона за устройство на територията
складов обект” с адрес: гр. Плевен, Западна индустриална зона /стар
идентификатор УПИ ХХІІІ, кв. 603 по плана на гр. Плевен/, при съОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
седи: 56722.651.238, 56722.651.210, 56722.651.241, 56722.651.222,
Р Е Ш И:
56722.651.224, 56722.651.228, 56722.651.230, 56722.651.229. В имота е
1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план –
имало построена едноетажна стопанска сграда, за която няма строител- План за застрояване за ПИ 56722.42.21 в местността „Русково бърдо” в
ни документи, която е съборена. Имотът е с АОС № 35026 от 17.09.2007 землището на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на технигод., вписан в Агенцията по вписванията под № 179 от 21.09.2007 г., рег. ческата инфраструктура, собственост на. При изработване на подробния
№ 16317.
устройствен план да се спазват разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от Наредба
2.2. Застроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 56722.657.20 № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове терито/стар идентификатор кв.801, парц. ІV/, находящ се в гр. Плевен, ул. “Д-р рии и устройствени зони.
Г.М.Димитров”, с площ 603,00 кв.м., отреден за друг вид производствен,
2. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план
складов обект и построената двуетажна промишлена сграда с иденти- – План за застрояване за ПИ 56722.42.21 в местността „Русково бърдо” в
фикатор 56722.657.20.1 със застроена площ 187,00 кв.м. Съседи на имо- землището на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на технита: 56722.657.19; 56722.657.67 и 56722.657.16. Имотът е актуван с Акт за ческата инфраструктура, собственост на „Мегас спорт”ООД.
частна общинска собственост № 34451 от 15.02.2006 г., вписан в Агенци3. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши необходимите
ята по вписванията под № 58 от 02.03.2006 г., том VІ, рег.№ 3480.
правни и фактически действия, съгласно разпоредбите на Закона за ус2.3. Недвижим нежилищен имот: Самостоятелен обект в сграда с тройство на територията, свързани с изпълнение на настоящото Решение.
идентификатор 56722.660.554.1.22 /стар идентификатор УПИ VІІ, кв.
Решенията по чл. 124а от Закона за устройство на територията не под253/, представляващ детска консултация към първа поликлиника/ с адрес лежат на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4.
гр. Плевен, ул. “Карлово” № 21, ет.1, с предназначение “За здравни и соПредседател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
циални услуги”. Обектът се състои от преддверие, коридор, чакалня, два
лекарски кабинета, физиотерапевтично, стая за почивка, сервизно помеР Е Ш Е Н И Е № 999 / гр. Плевен, 27.03.2014 г.
щение, разливно млечна кухня, изолатор и преддверие към избено помещение със застр. площ 182,00 кв.м. и прилежащите и 1/22 идеални части
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен усот общите части на сградата. Съседи: на същия етаж – 56722.660.554.1.3; тройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.42.28 в местността
под обекта – няма; над обекта – 56722.66.554.1.9, 56722.66.554.1.7, “Русково бърдо” в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на еле56722.66.554.1.8. Обектът е актуван е с Акт за частна общинска собстве- ментите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за
ност № 31211 от 04.05.1998 год. вписан в Агенцията по вписвания под № изработване на подробен устройствен план
22 от 13.01.2009 год., том І, рег. № 230.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона
2.4. Недвижим имот: “Помещение – самостоятелен обект в сграда с за местното самоуправление и местната администрация, при спазваидентификатор 56722.660.857.5.13, представляващ две помещения, кори- не разпоредбите на чл. 17а, ал. 1, т. 1 и чл.18 от Закона за опазване на
дор и санитарен възел, със застроена площ 36.00 кв. м., с предназначе- земеделските земи, на основание чл. 124а, ал. 1 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1
ние: за друг вид самостоятелен обект в сграда, разположено в поземлен от Закона за устройство на територията

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план –
План за застрояване за ПИ 56722.42.28 в местността „Русково бърдо” в
землището на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура, собственост на „Мегас спорт”ООД. 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 отделните видове територии и устройствени зони.
2. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план
– План за застрояване за ПИ 56722.42.28 в местността „Русково бърдо” в
землището на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура, собственост на „Мегас спорт”ООД.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен 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.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е № 1000 / гр. Плевен, 27.03.2014 г.
ОТНОСНО: Отлагане на дебати
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
Отлага дебатите по т.31 от приетия дневен ред: “Предложение относно отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ “Летен театър”, находящ се в парк “Кайлъка”, актуван с АОС
№ 37553/11.06.2012 г.”.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е № 1001 / гр. Плевен, 27.03.2014 г.
ОТНОСНО: Приемане на актуализация на приватизационна оценка
на общински недвижим нежилищен имот: Магазин № 1, находящ се в гр.
Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх.А, с открита процедура по приватизация и вземане на решение за продажба
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 1, ал.
2, т. 6, чл. 3, ал. 2, изречение 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, вр. чл. 5, чл. 6,
ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема актуализацията на приватизационната оценка на общински
недвижим нежилищен имот: Магазин № 1 – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.10.40, с предназначение: за търговска дейност, разположен на първия етаж, със застроена площ 41.78 кв. м., заедно
с 0.6099% ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата, с обща площ 815.58 кв. м. и от правото на строеж в УПИ І, кв. 14 по плана на
град Плевен , находящ се в гр. Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх. А.
Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 38422 от
05.02.2013 год., вписан в Агенцията по вписвания под № 76 от 08.02.2013
год., том ІV, рег. № 1523.
2. Да се извърши продажба на имота по т.1 чрез публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за търговете и конкурсите при начална тръжна цена 40 100 лв. без ДДС и стъпка на наддаване 2000 лева.
3. Определя депозит за участие в търга в размер на 4010 лв. и краен
срок за внасянето му до 16 часа на двадесет и първия ден от датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник”, чрез превод по
банкова сметка, посочена в тръжната документация.
4. Тръжна документация за участие се получава в Център за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, срещу документ за платена такса в размер на 100 лева без ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC
IORTBGSF, код на плащане 44 7000 в “Инвестбанк” АД, клон – гр. Плевен, всеки работен ден до 16,30 часа, в срок до шестнадесетия ден от
датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник”.
5. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано наименованието на обекта и името на участника в
Център за административно обслужване на Община Плевен, в срок до
17,00 часа на двадесет и първия ден от датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник”.
6. Търгът да се проведе от 10,00 часа на двадесет и петия ден от датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник” в Актовата зала на Община Плевен, находяща се на І етаж, пл. ”Възраждане”
№ 2, гр. Плевен.
7. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС
на основание чл.45, ал.5, т.1 от ЗДДС.
8. Сроковете по т.3 до т.6 се определят по реда на чл. 60 от ГПК. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича в следващия след него присъствен ден.
9. Оглед на обекта да се извършва всеки работен ден в срок до 16 часа до деня, предхождащ датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка в Община – Плевен, отдел ОПКП, стая № 9.
10. Възлага на Кмета на Община Плевен да утвърди тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
11. Определя състав на Комисията за провеждане на публичния търг,
както следва:
11.1. Пенчо Дреновски – председател;
11.2. Георг Спартански - член, юрист;
11.3. Албена Тотева – член;
11.4. Антон Георгиев – член;
11.5. Аня Великова - член.
Резервни членове:
- Велислава Величкова;
- Соня Ганева.
12. Определя възнаграждение на комисията провела търга: на председателя - 60 лв. и на членовете –по 50 лв.
13. Възлага на комисията по т.11 в срок от 3 работни дни след провеждането на търга да представи на Кмета на Община Плевен протокол
за резултатите от търга.
14. Възлага на Кмета на Общината в срок от 3 работни дни след получаването на протокола от проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.
15. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи договор със
спечелилия участник за приватизация на имота по т.1, съгласно нормативните изисквания.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е № 1002 / гр. Плевен, 27.03.2014 г.
ОТНОСНО: Приемане на актуализация на приватизационна оценка
на общински недвижим нежилищен имот: Магазин № 2, находящ се в
гр. Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх.А, с открита процедура по приватизация и вземане на решение за продажба
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация; чл. 1, ал. 2,
т. 6, чл. 3, ал. 2, изречение 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т.1 от Закона за
приватизация и следприватизационен контрол, вр. чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема актуализацията на приватизационната оценка на общински
недвижим нежилищен имот: Магазин № 2 – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.10.41, с предназначение: за търговска дейност, разположен на първия етаж, със застроена площ 31.18 кв. м., заедно

с 0.4552% ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата с обща площ 815.58 кв. м. и от правото на строеж в УПИ І, кв. 14 по плана на
град Плевен , находящ се в гр. Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх. А.
Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 38423 от
05.02.2013 год., вписан в Агенцията по вписвания под № 74 от 08.02.2013
год., том ІV, рег. № 1519.
2. Да се извърши продажба на имота по т.1 чрез публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за търговете и конкурсите при начална тръжна цена 29 920 лв. без ДДС и стъпка на наддаване 1500 лева.
3. Определя депозит за участие в търга в размер на 2992 лв. и краен
срок за внасянето му до 16 часа на двадесет и първия ден от датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник”, чрез превод по
банкова сметка, посочена в тръжната документация.
4. Тръжна документация за участие се получава в Център за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, срещу документ за платена такса в размер на 100 лева без ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC
IORTBGSF, код на плащане 44 7000 в “Инвестбанк” АД, клон – гр. Плевен, всеки работен ден до 16,30 часа, в срок до шестнадесетия ден от
датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник”.
5. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано наименованието на обекта и името на участника в
Център за административно обслужване на Община Плевен, в срок до
17,00 часа на двадесет и първия ден от датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник”.
6. Търгът да се проведе от 11,00 часа на двадесет и петия ден от датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник” в Актовата зала на Община Плевен, находяща се на І етаж, пл. ”Възраждане”
№ 2, гр. Плевен.
7. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС
на основание чл.45, ал.5, т.1 от ЗДДС.
8. Сроковете по т.3 до т.6 се определят по реда на чл. 60 от ГПК. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича в следващия след него присъствен ден.
9. Оглед на обекта да се извършва всеки работен ден в срок до 16 часа до деня, предхождащ датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка в Община – Плевен, отдел ОПКП, стая № 9.
10. Възлага на Кмета на Община Плевен да утвърди тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
11. Определя състав на Комисията за провеждане на публичния търг,
както следва:
11.1. Валерий Ангелов – председател;
11.2. Георг Спартански - член, юрист;
11.3. Бисерка Илиева – член;
11.4. Борислав Илиев – член;
11.5. Соня Ганева - член.
Резервни членове:
- Доротея Костадинова;
- Людмил Грънчаров.
12. Определя възнаграждение на комисията провела търга: на председателя - 60 лв. и на членовете – по 50 лв.
13. Възлага на комисията по т.11 в срок от 3 работни дни след провеждането на търга да представи на Кмета на Община Плевен протокол
за резултатите от търга.
14. Възлага на Кмета на Общината в срок от 3 работни дни след получаването на протокола от проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.
15. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи договор със спечелилия участник за приватизация на имота по т.1, съгласно нормативните изисквания.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е № 1003 / гр. Плевен, 27.03.2014 г.
ОТНОСНО: Приемане на актуализация на приватизационна оценка
на общински недвижим нежилищен имот: Ателие № 1, находящо се в гр.
Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх.А, с открита процедура по приватизация и вземане на решение за продажба.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 1, ал.
2, т. 6, чл. 3, ал. 2, изречение 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, вр. чл. 5, чл. 6,
ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема актуализацията на приватизационната оценка на общински
недвижим нежилищен имот: Ателие № 1 – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.10.18 с предназначение: ателие за творческа
дейност, разположено на седми етаж, със застроена площ 51.81 кв. м., с
прилежащо избено помещение № 18 със светла площ 4.56 кв. м., заедно с
0.7006% ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата с обща
площ 815.58 кв. м. и от правото на строеж в УПИ І, кв. 14 по плана на град
Плевен , находящо се в гр. Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх. А, ет. 7.
Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 38414 от
05.02.2013 год., вписан в Агенцията по вписвания под № 95 от 08.02.2013
год., том ІV, рег. № 1551.
2. Да се извърши продажба на имота по т.1 чрез публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за търговете и конкурсите при начална тръжна цена 31 280 лв. без ДДС и стъпка на наддаване 1500 лева.
3. Определя депозит за участие в търга в размер на 3128 лв. и краен
срок за внасянето му до 16 часа на двадесет и първия ден от датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник”, чрез превод по
банкова сметка, посочена в тръжната документация.
4. Тръжна документация за участие се получава в Център за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, срещу документ за платена такса в размер на 100 лева без ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC
IORTBGSF, код на плащане 44 7000 в “Инвестбанк” АД, клон – гр. Плевен, всеки работен ден до 16,30 часа, в срок до шестнадесетия ден от
датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник”.
5. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано наименованието на обекта и името на участника в
Център за административно обслужване на Община Плевен, в срок до
17,00 часа на двадесет и първия ден от датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник”.
6. Търгът да се проведе от 14,00 часа на двадесет и петия ден от датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник” в Актовата зала на Община Плевен, находяща се на І етаж, пл. ”Възраждане”
№ 2, гр. Плевен.
7. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС
на основание чл.45, ал.5, т.1 от ЗДДС.
8. Сроковете по т.3 до т.6 се определят по реда на чл. 60 от ГПК. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича в следващия след него присъствен ден.
9. Оглед на обекта да се извършва всеки работен ден в срок до 16 часа до деня, предхождащ датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка в Община – Плевен, отдел ОПКП, стая № 9.
10. Възлага на Кмета на Община Плевен да утвърди тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
11. Определя състав на Комисията за провеждане на публичния търг,
както следва:
11.1. Диана Тодорова – председател;
11.2. Драгомир Стойчев - член, юрист;
11.3. Валентин Генов – член;
11.4. Васко Рашков – член;
11.5. Людмил Грънчаров - член.
Резервни членове:

- Десислава Йорданова;
- Аня Великова.
12. Определя възнаграждение на комисията провела търга: на председателя - 60 лв. и на членовете –по 50 лв.
13. Възлага на комисията по т.11 в срок от 3 работни дни след провеждането на търга да представи на Кмета на Община Плевен протокол за резултатите от търга.
14. Възлага на Кмета на Общината в срок от 3 работни дни след получаването на протокола от проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.
15. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи договор със спечелилия участник за приватизация на имота по т.1, съгласно нормативните изисквания.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е № 1004 / гр. Плевен, 27.03.2014 г.
ОТНОСНО: Приемане на актуализация на приватизационна оценка
на общински недвижим нежилищен имот: Ателие № 2, находящо се в гр.
Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх.А, с открита процедура по приватизация и вземане на решение за продажба
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 1, ал.
2, т. 6, чл. 3, ал. 2, изречение 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, вр. чл. 5, чл. 6,
ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема актуализацията на приватизационната оценка на общински
недвижим нежилищен имот: Ателие № 2 – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.10.19, с предназначение: ателие за творческа дейност, разположено на седми етаж, със застроена площ 67.66 кв. м.,
с прилежащо избено помещение № 19, със светла площ 5.93 кв. м., заедно
с 0.9148% ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата, с обща
площ 815.58 кв. м. и от правото на строеж в УПИ І, кв. 14 по плана на град
Плевен , находящо се в гр. Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх. А, ет. 7.
Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 38415 от
05.02.2013 год., вписан в Агенцията по вписвания под № 69 от 08.02.2013
год., том ІV, рег. № 1506.
2. Да се извърши продажба на имота по т.1 чрез публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за търговете и конкурсите при начална тръжна цена 41 000 лв. без ДДС и стъпка на наддаване 2000 лева.
3. Определя депозит за участие в търга в размер на 4100 лв. и краен
срок за внасянето му до 16 часа на двадесет и първия ден от датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник”, чрез превод по
банкова сметка, посочена в тръжната документация.
4. Тръжна документация за участие се получава в Център за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, срещу документ за платена такса в размер на 100 лева без ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC
IORTBGSF, код на плащане 44 7000 в “Инвестбанк” АД, клон – гр. Плевен, всеки работен ден до 16,30 часа, в срок до шестнадесетия ден от
датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник”.
5. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано наименованието на обекта и името на участника в
Център за административно обслужване на Община Плевен, в срок до
17,00 часа на двадесет и първия ден от датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник”.
6. Търгът да се проведе от 15,00 часа на двадесет и петия ден от датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник” в Актовата зала на Община Плевен, находяща се на І етаж, пл. ”Възраждане”
№ 2, гр. Плевен.
7. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС
на основание чл.45, ал.5, т.1 от ЗДДС.
8. Сроковете по т.3 до т.6 се определят по реда на чл. 60 от ГПК. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича в следващия след него присъствен ден.
9. Оглед на обекта да се извършва всеки работен ден в срок до 16 часа до деня, предхождащ датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка в Община – Плевен, отдел ОПКП, стая № 9.
10. Възлага на Кмета на Община Плевен да утвърди тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
11. Определя състав на Комисията за провеждане на публичния търг,
както следва:
11.1. Ева Маринова - Найденова – председател;
11.2. Георг Спартански - член, юрист;
11.3. Владислав Монов – член;
11.4. Дамян Гаев – член;
11.5. Аня Великова - член.
Резервни членове:
- Велислава Величкова;
- Соня Ганева.
12. Определя възнаграждение на комисията провела търга: на председателя - 60 лв. и на членовете –по 50 лв.
13. Възлага на комисията по т.11 в срок от 3 работни дни след провеждането на търга да представи на Кмета на Община Плевен протокол за резултатите от търга.
14. Възлага на Кмета на Общината в срок от 3 работни дни след получаването на протокола от проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.
15. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи договор със спечелилия участник за приватизация на имота по т.1, съгласно нормативните изисквания.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е №1005 / гр. Плевен, 27.03.2014 г.
ОТНОСНО: Приемане на актуализация на приватизационна оценка
на общински недвижим нежилищен имот: Ателие № 3, находящо се в
гр. Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх.А, с открита процедура по приватизация и вземане на решение за продажба
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация; чл. 1, ал. 2,
т. 6, чл. 3, ал. 2, изречение 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т.1 от Закона за
приватизация и следприватизационен контрол, вр. чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема актуализацията на приватизационната оценка на общински
недвижим нежилищен имот: Ателие № 3 – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.10.20, с предназначение: ателие за творческа дейност, разположено на седми етаж, със застроена площ 80.50 кв. м.,
с прилежащо избено помещение № 20, със светла площ 4.08 кв. м., заедно
с 1.0754% ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата, с обща
площ 815.58 кв. м. и от правото на строеж в УПИ І кв. 14 по плана на град
Плевен , находящо се в гр. Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх. А, ет. 7.
Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 38416 от
05.02.2013 год., вписан в Агенцията по вписвания под № 68 от 08.02.2013
год., том ІV, рег. № 1504.
2. Да се извърши продажба на имота по т.1 чрез публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за търговете и конкурсите при начална тръжна цена 47 900 лв. без ДДС и стъпка на наддаване 2400 лева.
3. Определя депозит за участие в търга в размер на 4790 лв. и краен
срок за внасянето му до 16 часа на двадесет и четвъртия ден от датата на
обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник”, чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
4. Тръжна документация за участие се получава в Център за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, сре-
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щу документ за платена такса в размер на 100 лева без ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC
IORTBGSF, код на плащане 44 7000 в “Инвестбанк” АД, клон – гр. Плевен, всеки работен ден до 16,30 часа, в срок до деветнадесетия ден от
датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник”.
5. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано наименованието на обекта и името на участника в Център за административно обслужване на Община Плевен, в срок
до 17,00 часа на двадесет и четвъртия ден от датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник”.
6. Търгът да се проведе от 10,00 часа на двадесет и осмия ден от датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник” в Актовата зала на Община Плевен, находяща се на І етаж, пл. ”Възраждане”
№ 2, гр. Плевен.
7. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС
на основание чл.45, ал.5, т.1 от ЗДДС.
8. Сроковете по т.3 до т.6 се определят по реда на чл. 60 от ГПК. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича в следващия след него присъствен ден.
9. Оглед на обекта да се извършва всеки работен ден в срок до 16 часа до деня, предхождащ датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка в Община – Плевен, отдел ОПКП, стая № 9.
10. Възлага на Кмета на Община Плевен да утвърди тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
11. Определя състав на Комисията за провеждане на публичния търг,
както следва:
11.1. Йордан Георгиев – председател;
11.2. Георг Спартански - член, юрист;
11.3. Даниела Гонкова – член;
11.4. Диана Тодорова – член;
11.5. Соня Ганева - член.
Резервни членове:
- Доротея Костадинова;
- Людмил Грънчаров.
12. Определя възнаграждение на комисията провела търга: на председателя - 60 лв. и на членовете – по 50 лв.
13. Възлага на комисията по т.11 в срок от 3 работни дни след провеждането на търга да представи на Кмета на Община Плевен протокол за резултатите от търга.
14. Възлага на Кмета на Общината в срок от 3 работни дни след получаването на протокола от проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.
15. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи договор със спечелилия участник за приватизация на имота по т.1, съгласно нормативните изисквания.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е № 1006 / гр. Плевен, 27.03.2014 г.
ОТНОСНО: Приемане на актуализация на приватизационна оценка
на общински недвижим нежилищен имот: Ателие № 4, находящо се в гр.
Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх.А, с открита процедура по приватизация и вземане на решение за продажба
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 1, ал.
2, т. 6, чл. 3, ал. 2, изречение 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, вр. чл. 5, чл. 6,
ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема актуализацията на приватизационната оценка на общински
недвижим нежилищен имот: Ателие № 4 – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.661.9.10.21, с предназначение: ателие за творческа дейност, разположено на седми етаж, със застроена площ 55.35 кв.
м., с прилежащо избено помещение № 21, със светла площ 4.38 кв. м.,
заедно с 0.7463% ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата, с обща площ 815.58 кв. м. и от правото на строеж в УПИ І, кв. 14
по плана на град Плевен , находящо се в гр. Плевен, бул. “Георги Кочев”
№ 13, вх. А, ет. 7.
Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 38417
от 05.02.2013 год., вписан в Агенцията по вписвания под № 67 от
08.02.2013 год., том ІV, рег. № 1502.
2. Да се извърши продажба на имота по т.1 чрез публичен търг с явно
наддаване по реда на Наредбата за търговете и конкурсите при начална тръжна цена 33 700 лв. без ДДС и стъпка на наддаване 1700 лева.
3. Определя депозит за участие в търга в размер на 3370 лв. и краен
срок за внасянето му до 16 часа на двадесет и четвъртия ден от датата на
обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник”, чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
4. Тръжна документация за участие се получава в Център за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, срещу документ за платена такса в размер на 100 лева без ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC
IORTBGSF, код на плащане 44 7000 в “Инвестбанк” АД, клон – гр. Плевен, всеки работен ден до 16,30 часа, в срок до деветнадесетия ден от
датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник”.
5. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано наименованието на обекта и името на участника в Център за административно обслужване на Община Плевен, в срок
до 17,00 часа на двадесет и четвъртия ден от датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник”.
6. Търгът да се проведе от 11,00 часа на двадесет и осмия ден от датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник” в Актовата зала на Община Плевен, находяща се на І етаж, пл. ”Възраждане”
№ 2, гр. Плевен.
7. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС
на основание чл.45, ал.5, т.1 от ЗДДС.
8. Сроковете по т.3 до т.6 се определят по реда на чл. 60 от ГПК. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича в следващия след него присъствен ден.
9. Оглед на обекта да се извършва всеки работен ден в срок до 16 часа до деня, предхождащ датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка в Община – Плевен, отдел ОПКП, стая № 9.
10. Възлага на Кмета на Община Плевен да утвърди тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
11. Определя състав на Комисията за провеждане на публичния търг,
както следва:
11.1. Кирил Тодоров – председател;
11.2. Георг Спартански - член, юрист;
11.3. Пенчо Карагьозов – член;
11.4. Ева Маринова - Найденова – член;
11.5. Людмил Грънчаров - член.
Резервни членове:
- Велислава Величкова;
- Аня Великова.
12. Определя възнаграждение на комисията провела търга: на председателя - 60 лв. и на членовете – по 50 лв.
13. Възлага на комисията по т.11 в срок от 3 работни дни след провеждането на търга да представи на Кмета на Община Плевен протокол за резултатите от търга.
14. Възлага на Кмета на Общината в срок от 3 работни дни след получаването на протокола от проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.
15. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи договор със спечелилия участник за приватизация на имота по т.1, съгласно нормативните изисквания.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш Е Н И Е № 1007 / гр. Плевен, 27.03.2014 г.
ОТНОСНО: Приемане на актуализация на приватизационна оценка
на общински недвижим нежилищен имот: Ателие № 5, находящо се в
гр. Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх.А, с открита процедура по приватизация и вземане на решение за продажба
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация; чл. 1, ал. 2,
т. 6, чл. 3, ал. 2, изречение 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т.1 от Закона за
приватизация и следприватизационен контрол, вр. чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема актуализацията на приватизационната оценка на общински
недвижим нежилищен имот: Ателие № 5 – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.10.22, с предназначение: ателие за творческа дейност, разположено на седми етаж, със застроена площ 46.24 кв. м.,
с прилежащо избено помещение № 22, със светла площ 4.40 кв. м., заедно
с 0.6267% ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата, с обща
площ 815.58 кв. м. и от правото на строеж в УПИ І, кв. 14 по плана на град
Плевен , находящо се в гр. Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх. А, ет. 7.
Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 38418 от
05.02.2013 год., вписан в Агенцията по вписвания под № 64 от 08.02.2013
год., том ІV, рег. № 1496.
2. Да се извърши продажба на имота по т.1 чрез публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за търговете и конкурсите при начална тръжна цена 28 170 лв. без ДДС и стъпка на наддаване 1400 лева.
3. Определя депозит за участие в търга в размер на 2817 лв. и краен
срок за внасянето му до 16 часа на двадесет и четвъртия ден от датата на
обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник”, чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
4. Тръжна документация за участие се получава в Център за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, срещу документ за платена такса в размер на 100 лева без ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC
IORTBGSF, код на плащане 44 7000 в “Инвестбанк” АД, клон – гр. Плевен, всеки работен ден до 16,30 часа, в срок до деветнадесетия ден от
датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник”.
5. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано наименованието на обекта и името на участника в Център за административно обслужване на Община Плевен, в срок
до 17,00 часа на двадесет и четвъртия ден от датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник”.
6. Търгът да се проведе от 14,00 часа на двадесет и осмия ден от датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник” в Актовата зала на Община Плевен, находяща се на І етаж, пл. ”Възраждане”
№ 2, гр. Плевен.
7. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС
на основание чл.45, ал.5, т.1 от ЗДДС.
8. Сроковете по т.3 до т.6 се определят по реда на чл. 60 от ГПК. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича в следващия след него присъствен ден.
9. Оглед на обекта да се извършва всеки работен ден в срок до 16 часа до деня, предхождащ датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка в Община – Плевен, отдел ОПКП, стая № 9.
10. Възлага на Кмета на Община Плевен да утвърди тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
11. Определя състав на Комисията за провеждане на публичния търг,
както следва:
11.1. Албена Тотева – председател;
11.2. Георг Спартански - член, юрист;
11.3. Здравко Георгиев – член;
11.4. Любомир Буковски – член;
11.5. Соня Ганева - член.
Резервни членове:
- Драгомир Стойчев;
- Аня Великова.
12. Определя възнаграждение на комисията провела търга: на председателя - 60 лв. и на членовете – по 50 лв.
13. Възлага на комисията по т.11 в срок от 3 работни дни след провеждането на търга да представи на Кмета на Община Плевен протокол за резултатите от търга.
14. Възлага на Кмета на Общината в срок от 3 работни дни след получаването на протокола от проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.
15. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи договор със спечелилия участник за приватизация на имота по т.1, съгласно нормативните изисквания.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е № 1008 / гр. Плевен, 27.03.2014 г.
ОТНОСНО: Приемане на актуализация на приватизационна оценка
на общински недвижим нежилищен имот: Магазин № 1, находящ се в гр.
Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх.Б, с открита процедура по приватизация и вземане на решение за продажба
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 1, ал.
2, т. 6, чл. 3, ал. 2, изречение 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, вр. чл. 5, чл. 6,
ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите,

8. Сроковете по т.3 до т.6 се определят по реда на чл. 60 от ГПК. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича в следващия след него присъствен ден.
9. Оглед на обекта да се извършва всеки работен ден в срок до 16 часа до деня, предхождащ датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка в Община – Плевен, отдел ОПКП, стая № 9.
10. Възлага на Кмета на Община Плевен да утвърди тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
11. Определя състав на Комисията за провеждане на публичния търг,
както следва:
11.1. Пенчо Карагьозов – председател;
11.2. Велислава Величкова - член, юрист;
11.3. Иван Христов – член;
11.4. Любомир Буковски – член;
11.5. Аня Великова - член.
Резервни членове:
- Доротея Костадинова;
- Людмил Грънчаров.
12. Определя възнаграждение на комисията провела търга: на председателя - 60 лв. и на членовете – по 50 лв.
13. Възлага на комисията по т.11 в срок от 3 работни дни след провеждането на търга да представи на Кмета на Община Плевен протокол за резултатите от търга.
14. Възлага на Кмета на Общината в срок от 3 работни дни след получаването на протокола от проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.
15. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи договор със спечелилия участник за приватизация на имота по т.1, съгласно нормативните изисквания.
Председател на Общински съвет –Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е № 1009 / гр. Плевен, 27.03.2014 г.
ОТНОСНО: Приемане на актуализация на приватизационна оценка
на общински недвижим нежилищен имот: Магазин № 2, находящ се в гр.
Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх.Б, с открита процедура по приватизация и вземане на решение за продажба
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 1, ал.
2, т. 6, чл. 3, ал. 2, изречение 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, вр. чл. 5, чл. 6,
ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема актуализацията на приватизационната оценка на общински
недвижим нежилищен имот: Магазин № 2 – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.661.9.9.26, с предназначение: за търговска дейност, разположен на приземния етаж, със застроена площ 21.04 кв. м., заедно с 0.3072% ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата с
обща площ 815.58 кв. м. и от правото на строеж в УПИ І, кв. 14 по плана
на град Плевен, находящ се в гр. Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх. Б.
Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 38420 от
05.02.2013 год., вписан в Агенцията по вписвания под № 60 от 08.02.2013
год., том ІV, рег. № 1487.
2. Да се извърши продажба на имота по т.1 чрез публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за търговете и конкурсите при начална тръжна цена 18 510 лв. без ДДС и стъпка на наддаване 930 лева.
3. Определя депозит за участие в търга в размер на 1851 лв. и краен
срок за внасянето му до 16 часа на двадесет и седмия ден от датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник”, чрез превод по
банкова сметка, посочена в тръжната документация.
4. Тръжна документация за участие се получава в Център за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, срещу документ за платена такса в размер на 100 лева без ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC
IORTBGSF, код на плащане 44 7000 в “Инвестбанк” АД, клон – гр. Плевен, всеки работен ден до 16,30 часа, в срок до двадесет и втория ден от
датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник”.
5. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано наименованието на обекта и името на участника в
Център за административно обслужване на Община Плевен, в срок до
17,00 часа на двадесет и седмия ден от датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник”.
6. Търгът да се проведе от 10,00 часа на тридесет и първия ден от датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник” в Актовата зала на Община Плевен, находяща се на І етаж, пл. ”Възраждане”
№ 2, гр. Плевен.
7. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС
на основание чл.45, ал.5, т.1 от ЗДДС.
8. Сроковете по т.3 до т.6 се определят по реда на чл. 60 от ГПК. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича в следващия след него присъствен ден.
9. Оглед на обекта да се извършва всеки работен ден в срок до 16 часа до деня, предхождащ датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка в Община – Плевен, отдел ОПКП, стая № 9.
10. Възлага на Кмета на Община Плевен да утвърди тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
11. Определя състав на Комисията за провеждане на публичния търг,
както следва:
11.1. Стефан Ганев – председател;
11.2. Георг Спартански - член, юрист;
11.3. Илка Илиева – член;
11.4. Йордан Георгиев – член;
11.5. Людмил Грънчаров - член.
Резервни членове:
- Драгомир Стойчев;
- Аня Великова.
12. Определя възнаграждение на комисията провела търга: на председателя - 60 лв. и на членовете –по 50 лв.
13. Възлага на комисията по т.11 в срок от 3 работни дни след провеждането на търга да представи на Кмета на Община Плевен протокол за резултатите от търга.
14. Възлага на Кмета на Общината в срок от 3 работни дни след получаването на протокола от проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.
15. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи договор със спечелилия участник за приватизация на имота по т.1, съгласно нормативните изисквания.
Председател на Общински съвет –Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е № 1010 / гр. Плевен, 27.03.2014 г.
ОТНОСНО: Приемане на актуализация на приватизационна оценка
на общински недвижим нежилищен имот: Магазин № 3, находящ се в гр.
Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх.Б, с открита процедура по приватизация и вземане на решение за продажба
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 1, ал.
2, т. 6, чл. 3, ал. 2, изречение 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, вр. чл. 5, чл. 6,
ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема актуализацията на приватизационната оценка на общински
недвижим нежилищен имот: Магазин № 1 – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.661.9.9.25, с предназначение: за търговска дейност, разположен на приземния етаж, със застроена площ 17.00 кв. м., заедно с 0.2482% ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата с
обща площ 815.58 кв. м. и от правото на строеж в УПИ І, кв. 14 по плана
на град Плевен, находящ се в гр. Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх. Б.
Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 38419 от
05.02.2013 год., вписан в Агенцията по вписвания под № 66 от 08.02.2013
год., том ІV, рег. № 1498.
2. Да се извърши продажба на имота по т.1 чрез публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за търговете и конкурсите при начална тръжна цена 15 000 лв. без ДДС и стъпка на наддаване 750 лева.
3. Определя депозит за участие в търга в размер на 1500 лв. и краен
срок за внасянето му до 16 часа на двадесет и четвъртия ден от датата на
обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник”, чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
4. Тръжна документация за участие се получава в Център за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, срещу документ за платена такса в размер на 100 лева без ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC
IORTBGSF, код на плащане 44 7000 в “Инвестбанк” АД, клон – гр. Плевен, всеки работен ден до 16,30 часа, в срок до деветнадесетия ден от
датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник”.
5. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано наименованието на обекта и името на участника в Център за административно обслужване на Община Плевен, в срок
до 17,00 часа на двадесет и четвъртия ден от датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник”.
6. Търгът да се проведе от 15,00 часа на двадесет и осмия ден от даОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
тата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник” в АкР Е Ш И:
товата зала на Община Плевен, находяща се на І етаж, пл. ”Възраждане”
1. Приема актуализацията на приватизационната оценка на общински
№ 2, гр. Плевен.
недвижим нежилищен имот: Магазин № 3 – самостоятелен обект в сгра7. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС да с идентификатор 56722.661.9.9.27, с предназначение: за търговска дейна основание чл.45, ал.5, т.1 от ЗДДС.
ност, разположен на първия етаж, със застроена площ 34.30 кв. м., заед-

но с 0.5007% ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата с
обща площ 815.58 кв. м. и от правото на строеж в УПИ І, кв. 14 по плана
на град Плевен, находящ се в гр. Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх. Б.
Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 38421 от
05.02.2013 год., вписан в Агенцията по вписвания под № 78 от 08.02.2013
год., том ІV, рег. № 1525.
2. Да се извърши продажба на имота по т.1 чрез публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за търговете и конкурсите при начална тръжна цена 33 170 лв. без ДДС и стъпка на наддаване 1700 лева.
3. Определя депозит за участие в търга в размер на 3317 лв. и краен
срок за внасянето му до 16 часа на двадесет и седмия ден от датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник”, чрез превод по
банкова сметка, посочена в тръжната документация.
4. Тръжна документация за участие се получава в Център за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, срещу документ за платена такса в размер на 100 лева без ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC
IORTBGSF, код на плащане 44 7000 в “Инвестбанк” АД, клон – гр. Плевен, всеки работен ден до 16,30 часа, в срок до двадесет и втория ден от
датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник”.
5. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано наименованието на обекта и името на участника в
Център за административно обслужване на Община Плевен, в срок до
17,00 часа на двадесет и седмия ден от датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник”.
6. Търгът да се проведе от 11,00 часа на тридесет и първия ден от датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник” в Актовата зала на Община Плевен, находяща се на І етаж, пл. ”Възраждане”
№ 2, гр. Плевен.
7. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС
на основание чл.45, ал.5, т.1 от ЗДДС.
8. Сроковете по т.3 до т.6 се определят по реда на чл. 60 от ГПК. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича в следващия след него присъствен ден.
9. Оглед на обекта да се извършва всеки работен ден в срок до 16 часа до деня, предхождащ датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка в Община – Плевен, отдел ОПКП, стая № 9.
10. Възлага на Кмета на Община Плевен да утвърди тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
11. Определя състав на Комисията за провеждане на публичния търг,
както следва:
11.1. Христомир Христов – председател;
11.2. Георг Спартански - член, юрист;
11.3. Кирил Тодоров – член;
11.4. Константин Мутафчиев – член;
11.5. Аня Великова - член.
Резервни членове:
- Велислава Величкова;
- Соня Ганева.
12. Определя възнаграждение на комисията провела търга: на председателя - 60 лв. и на членовете – по 50 лв.
13. Възлага на комисията по т.11 в срок от 3 работни дни след провеждането на търга да представи на Кмета на Община Плевен протокол за резултатите от търга.
14. Възлага на Кмета на Общината в срок от 3 работни дни след получаването на протокола от проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.
15. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи договор със спечелилия участник за приватизация на имота по т.1, съгласно нормативните изисквания.
Председател на Общински съвет –Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е № 1011 / гр. Плевен, 27.03.2014 г.
ОТНОСНО: Приемане на актуализация на приватизационна оценка
на общински недвижим нежилищен имот: Ателие № 1, находящо се в гр.
Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх.Б, с открита процедура по приватизация и вземане на решение за продажба
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 1, ал.
2, т. 6, чл. 3, ал. 2, изречение 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, вр. чл. 5, чл. 6,
ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема актуализацията на приватизационната оценка на общински
недвижим нежилищен имот: Ателие № 1 – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.661.9.10.19, с предназначение: ателие за творческа дейност, разположено на ниво приземен етаж, със застроена площ
29.60 кв. м., заедно с 0.4322% ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата, с обща площ 815.58 кв. м. и от правото на строеж в УПИ
І, кв. 14 по плана на град Плевен , находящо се в гр. Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх. Б.
Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 38408 от
05.02.2013 год., вписан в Агенцията по вписвания под № 72 от 08.02.2013
год., том ІV, рег. № 1517.
2. Да се извърши продажба на имота по т.1 чрез публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за търговете и конкурсите при начална тръжна цена 17 100 лв. без ДДС и стъпка на наддаване 850 лева.
3. Определя депозит за участие в търга в размер на 1710 лв. и краен
срок за внасянето му до 16 часа на двадесет и седмия ден от датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник”, чрез превод по
банкова сметка, посочена в тръжната документация.
4. Тръжна документация за участие се получава в Център за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, срещу документ за платена такса в размер на 100 лева без ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC
IORTBGSF, код на плащане 44 7000 в “Инвестбанк” АД, клон – гр. Плевен, всеки работен ден до 16,30 часа, в срок до двадесет и втория ден от
датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник”.
5. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано наименованието на обекта и името на участника в
Център за административно обслужване на Община Плевен, в срок до
17,00 часа на двадесет и седмия ден от датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник”.
6. Търгът да се проведе от 14,00 часа на тридесет и първия ден от датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник” в Актовата зала на Община Плевен, находяща се на І етаж, пл. ”Възраждане”
№ 2, гр. Плевен.
7. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС
на основание чл.45, ал.5, т.1 от ЗДДС.
8. Сроковете по т.3 до т.6 се определят по реда на чл. 60 от ГПК. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича в следващия след него присъствен ден.
9. Оглед на обекта да се извършва всеки работен ден в срок до 16 часа до деня, предхождащ датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка в Община – Плевен, отдел ОПКП, стая № 9.
10. Възлага на Кмета на Община Плевен да утвърди тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
11. Определя състав на Комисията за провеждане на публичния търг,
както следва:
11.1. Пенчо Дреновски – председател;
11.2. Драгомир Стойчев - член, юрист;
11.3. Красимир Трифонов – член;
11.4. Красимир Атанасов – член;
11.5. Соня Ганева - член.
Резервни членове:
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- Доротея Костадинова;
- Людмил Грънчаров.
12. Определя възнаграждение на комисията провела търга: на председателя - 60 лв. и на членовете – по 50 лв.
13. Възлага на комисията по т.11 в срок от 3 работни дни след провеждането на търга да представи на Кмета на Община Плевен протокол за резултатите от търга.
14. Възлага на Кмета на Общината в срок от 3 работни дни след получаването на протокола от проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.
15. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи договор със спечелилия участник за приватизация на имота по т.1, съгласно нормативните изисквания.
Председател на Общински съвет –Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е № 1012 / гр. Плевен, 27.03.2014 г.
ОТНОСНО: Приемане на актуализация на приватизационна оценка
на общински недвижим нежилищен имот: Ателие № 2, находящо се в гр.
Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх.Б, с открита процедура по приватизация и вземане на решение за продажба
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 1, ал.
2, т. 6, чл. 3, ал. 2, изречение 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, вр. чл. 5, чл. 6,
ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема актуализацията на приватизационната оценка на общински
недвижим нежилищен имот: Ателие № 2 – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.9.20, с предназначение: ателие за творческа
дейност, разположено на седми етаж, със застроена площ 51.17 кв. м., с
прилежащо избено помещение № 19, със светла площ 4.80 кв.м., заедно
с 0.6932% ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата, с обща
площ 815.58 кв. м. и от правото на строеж в УПИ І, кв. 14 по плана на град
Плевен , находящо се в гр. Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх. Б, ет. 7.
Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 38409 от
05.02.2013 год., вписан в Агенцията по вписвания под № 77 от 08.02.2013
год., том ІV, рег. № 1524.
2. Да се извърши продажба на имота по т.1 чрез публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за търговете и конкурсите при начална тръжна цена 33 700 лв. без ДДС и стъпка на наддаване 1700 лева.
3. Определя депозит за участие в търга в размер на 3370 лв. и краен
срок за внасянето му до 16 часа на двадесет и седмия ден от датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник”, чрез превод по
банкова сметка, посочена в тръжната документация.
4. Тръжна документация за участие се получава в Център за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, срещу документ за платена такса в размер на 100 лева без ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC
IORTBGSF, код на плащане 44 7000 в “Инвестбанк” АД, клон – гр. Плевен, всеки работен ден до 16,30 часа, в срок до двадесет и втория ден от
датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник”.
5. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано наименованието на обекта и името на участника в
Център за административно обслужване на Община Плевен, в срок до
17,00 часа на двадесет и седмия ден от датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник”.
6. Търгът да се проведе от 15,00 часа на тридесет и първия ден от датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник” в Актовата зала на Община Плевен, находяща се на І етаж, пл. ”Възраждане”
№ 2, гр. Плевен.
7. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС
на основание чл.45, ал.5, т.1 от ЗДДС.
8. Сроковете по т.3 до т.6 се определят по реда на чл. 60 от ГПК. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича в следващия след него присъствен ден.
9. Оглед на обекта да се извършва всеки работен ден в срок до 16 часа до деня, предхождащ датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка в Община – Плевен, отдел ОПКП, стая № 9.
10. Възлага на Кмета на Община Плевен да утвърди тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
11. Определя състав на Комисията за провеждане на публичния търг,
както следва:
11.1. Валерий Ангелов – председател;
11.2. Велислава Величкова - член, юрист;
11.3. Ленко Тодоров – член;
11.4. Борислав Илиев – член;
11.5. Людмил Грънчаров - член.
Резервни членове:
- Доротея Костадинова;
- Аня Великова.
12. Определя възнаграждение на комисията провела търга: на председателя - 60 лв. и на членовете –по 50 лв.
13. Възлага на комисията по т.11 в срок от 3 работни дни след провеждането на търга да представи на Кмета на Община Плевен протокол за резултатите от търга.
14. Възлага на Кмета на Общината в срок от 3 работни дни след получаването на протокола от проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.
15. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи договор със спечелилия участник за приватизация на имота по т.1, съгласно нормативните изисквания.
Председател на Общински съвет –Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е № 1013 / гр. Плевен, 27.03.2014 г.
ОТНОСНО: Приемане на актуализация на приватизационна оценка
на общински недвижим нежилищен имот: Ателие № 3, находящо се в гр.
Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх.Б, с открита процедура по приватизация и вземане на решение за продажба
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 1, ал.
2, т. 6, чл. 3, ал. 2, изречение 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, вр. чл. 5, чл. 6,
ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема актуализацията на приватизационната оценка на общински
недвижим нежилищен имот: Ателие № 3 – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.9.21, с предназначение: ателие за творческа
дейност, разположено на седми етаж, със застроена площ 55.53 кв. м., с
прилежащо избено помещение № 20 със светла площ 4.74 кв.м., заедно с
0.7503% ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата, с обща
площ 815.58 кв. м. и от правото на строеж в УПИ І, кв. 14 по плана на град
Плевен , находящо се в гр. Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх. Б, ет. 7.
Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 38410 от
05.02.2013 год., вписан в Агенцията по вписвания под № 104 от 08.02.2013
год., том ІV, рег. № 1561.
2. Да се извърши продажба на имота по т.1 чрез публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за търговете и конкурсите при начална тръжна цена 33 600 лв. без ДДС и стъпка на наддаване 1700 лева.
3. Определя депозит за участие в търга в размер на 3360 лв. и краен
срок за внасянето му до 16 часа на тридесетия ден от датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник”, чрез превод по банкова
сметка, посочена в тръжната документация.
4. Тръжна документация за участие се получава в Център за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, срещу документ за платена такса в размер на 100 лева без ДДС или с пла-

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
тежно нареждане по сметка IBAN BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC
IORTBGSF, код на плащане 44 7000 в “Инвестбанк” АД, клон – гр. Плевен, всеки работен ден до 16,30 часа, в срок до двадесет и петия ден от
датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник”.
5. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано наименованието на обекта и името на участника в
Център за административно обслужване на Община Плевен, в срок до
17,00 часа на тридесетия ден от датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник”.
6. Търгът да се проведе от 10,00 часа на тридесет и четвъртия ден от
датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник” в
Актовата зала на Община Плевен, находяща се на І етаж, пл. ”Възраждане” № 2, гр. Плевен.
7. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС
на основание чл.45, ал.5, т.1 от ЗДДС.
8. Сроковете по т.3 до т.6 се определят по реда на чл. 60 от ГПК. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича в следващия след него присъствен ден.
9. Оглед на обекта да се извършва всеки работен ден в срок до 16 часа до деня, предхождащ датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка в Община – Плевен, отдел ОПКП, стая № 9.
10. Възлага на Кмета на Община Плевен да утвърди тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
11. Определя състав на Комисията за провеждане на публичния търг,
както следва:
11.1. Диана Тодорова – председател;
11.2. Доротея Костадинова - член, юрист;
11.3. Мария Цекова – член;
11.4. Мартин Митев – член;
11.5. Соня Ганева - член.
Резервни членове:
- Велислава Величкова;
- Людмил Грънчаров.
12. Определя възнаграждение на комисията провела търга: на председателя - 60 лв. и на членовете –по 50 лв.
13. Възлага на комисията по т.11 в срок от 3 работни дни след провеждането на търга да представи на Кмета на Община Плевен протокол за резултатите от търга.
14. Възлага на Кмета на Общината в срок от 3 работни дни след получаването на протокола от проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.
15. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи договор със спечелилия участник за приватизация на имота по т.1, съгласно нормативните изисквания.
Председател на Общински съвет –Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е № 1014 / гр. Плевен, 27.03.2014 г.
ОТНОСНО: Приемане на актуализация на приватизационна оценка
на общински недвижим нежилищен имот: Ателие № 4, находящо се в гр.
Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх.Б, с открита процедура по приватизация и вземане на решение за продажба
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 1, ал.
2, т. 6, чл. 3, ал. 2, изречение 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, вр. чл. 5, чл. 6,
ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема актуализацията на приватизационната оценка на общински
недвижим нежилищен имот: Ателие № 4 – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.9.22, с предназначение: ателие за творческа
дейност, разположено на седми етаж, със застроена площ 70.41 кв.м., с
прилежащо избено помещение № 21 със светла площ 5.93 кв.м., заедно с
0.9505% ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата, с обща
площ 815.58 кв. м. и от правото на строеж в УПИ І, кв. 14 по плана на град
Плевен , находящо се в гр. Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх. Б, ет. 7.
Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 38411 от
05.02.2013 год., вписан в Агенцията по вписвания под № 102 от 08.02.2013
год., том ІV, рег. № 1559.
2. Да се извърши продажба на имота по т.1 чрез публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за търговете и конкурсите при начална тръжна цена 42 700 лв. без ДДС и стъпка на наддаване 2100 лева.
3. Определя депозит за участие в търга в размер на 4270 лв. и краен
срок за внасянето му до 16 часа на тридесетия ден от датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник”, чрез превод по банкова
сметка, посочена в тръжната документация.
4. Тръжна документация за участие се получава в Център за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, срещу документ за платена такса в размер на 100 лева без ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC
IORTBGSF, код на плащане 44 7000 в “Инвестбанк” АД, клон – гр. Плевен, всеки работен ден до 16,30 часа, в срок до двадесет и петия ден от
датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник”.
5. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано наименованието на обекта и името на участника в
Център за административно обслужване на Община Плевен, в срок до
17,00 часа на тридесетия ден от датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник”.
6. Търгът да се проведе от 11,00 часа на тридесет и четвъртия ден от
датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник” в
Актовата зала на Община Плевен, находяща се на І етаж, пл. ”Възраждане” № 2, гр. Плевен.
7. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС
на основание чл.45, ал.5, т.1 от ЗДДС.
8. Сроковете по т.3 до т.6 се определят по реда на чл. 60 от ГПК. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича в следващия след него присъствен ден.
9. Оглед на обекта да се извършва всеки работен ден в срок до 16 часа до деня, предхождащ датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка в Община – Плевен, отдел ОПКП, стая № 9.
10. Възлага на Кмета на Община Плевен да утвърди тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
11. Определя състав на Комисията за провеждане на публичния търг,
както следва:
11.1. Ева Маринова- Найденова – председател;
11.2. Георг Спартански - член, юрист;
11.3. Найден Зеленогорски – член;
11.4. Петя Василева – член;
11.5. Аня Великова - член.
Резервни членове:
- Доротея Костадинова;
- Соня Ганева.
12. Определя възнаграждение на комисията провела търга: на председателя - 60 лв. и на членовете – по 50 лв.
13. Възлага на комисията по т.11 в срок от 3 работни дни след провеждането на търга да представи на Кмета на Община Плевен протокол за резултатите от търга.
14. Възлага на Кмета на Общината в срок от 3 работни дни след получаването на протокола от проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.
15. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи договор със спечелилия участник за приватизация на имота по т.1, съгласно нормативните изисквания.

Р Е Ш Е Н И Е № 1015 / гр. Плевен, 27.03.2014 г.
ОТНОСНО: Приемане на актуализация на приватизационна оценка
на общински недвижим нежилищен имот: Ателие № 5, находящо се в гр.
Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх.Б, с открита процедура по приватизация и вземане на решение за продажба
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 1, ал.
2, т. 6, чл. 3, ал. 2, изречение 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, вр. чл. 5, чл. 6,
ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема актуализацията на приватизационната оценка на общински
недвижим нежилищен имот: Ателие № 5 – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.9.23, с предназначение: ателие за творческа
дейност, разположено на седми етаж, със застроена площ 78.30 кв.м., с
прилежащо избено помещение № 22 със светла площ 4.56 кв.м., заедно с
1.0486% ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата, с обща
площ 815.58 кв. м. и от правото на строеж в УПИ І, кв. 14 по плана на град
Плевен , находящо се в гр. Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх. Б, ет. 7.
Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 38412 от
05.02.2013 год., вписан в Агенцията по вписвания под № 99 от 08.02.2013
год., том ІV, рег. № 1556.
2. Да се извърши продажба на имота по т.1 чрез публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за търговете и конкурсите при начална тръжна цена 46 600 лв. без ДДС и стъпка на наддаване 2300 лева.
3. Определя депозит за участие в търга в размер на 4660 лв. и краен
срок за внасянето му до 16 часа на тридесетия ден от датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник”, чрез превод по банкова
сметка, посочена в тръжната документация.
4. Тръжна документация за участие се получава в Център за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, срещу документ за платена такса в размер на 100 лева без ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC
IORTBGSF, код на плащане 44 7000 в “Инвестбанк” АД, клон – гр. Плевен, всеки работен ден до 16,30 часа, в срок до двадесет и петия ден от
датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник”.
5. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано наименованието на обекта и името на участника в
Център за административно обслужване на Община Плевен, в срок до
17,00 часа на тридесетия ден от датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник”.
6. Търгът да се проведе от 14,00 часа на тридесет и четвъртия ден от
датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник” в
Актовата зала на Община Плевен, находяща се на І етаж, пл. ”Възраждане” № 2, гр. Плевен.
7. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС
на основание чл.45, ал.5, т.1 от ЗДДС.
8. Сроковете по т.3 до т.6 се определят по реда на чл. 60 от ГПК. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича в следващия след него присъствен ден.
9. Оглед на обекта да се извършва всеки работен ден в срок до 16 часа до деня, предхождащ датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка в Община – Плевен, отдел ОПКП, стая № 9.
10. Възлага на Кмета на Община Плевен да утвърди тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
11. Определя състав на Комисията за провеждане на публичния търг,
както следва:
11.1. Йордан Георгиев – председател;
11.2. Георг Спартански - член, юрист;
11.3. Ралица Добрева – член;
11.4. Свилен Атанасов – член;
11.5. Соня Ганева - член.
Резервни членове:
- Драгомир Стойчев;
- Людмил Грънчаров.
12. Определя възнаграждение на комисията провела търга: на председателя - 60 лв. и на членовете – по 50 лв.
13. Възлага на комисията по т.11 в срок от 3 работни дни след провеждането на търга да представи на Кмета на Община Плевен протокол за резултатите от търга.
14. Възлага на Кмета на Общината в срок от 3 работни дни след получаването на протокола от проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.
15. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи договор със спечелилия участник за приватизация на имота по т.1, съгласно нормативните изисквания.
Председател на Общински съвет –Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е № 1016 / гр. Плевен, 27.03.2014 г.
ОТНОСНО: Приемане на актуализация на приватизационна оценка
на общински недвижим нежилищен имот: Ателие № 6, находящо се в гр.
Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх.Б, с открита процедура по приватизация и вземане на решение за продажба
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 1, ал.
2, т. 6, чл. 3, ал. 2, изречение 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, вр. чл. 5, чл. 6,
ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема актуализацията на приватизационната оценка на общински
недвижим нежилищен имот: Ателие № 6 – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.9.24, с предназначение: ателие за творческа
дейност, разположено на седми етаж, със застроена площ 56.53 кв.м., с
прилежащо избено помещение № 23 със светла площ 4.69 кв.м., заедно с
0.7631% ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата, с обща
площ 815.58 кв. м. и от правото на строеж в УПИ І, кв. 14 по плана на град
Плевен , находящо се в гр. Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх. Б, ет. 7.
Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 38413 от
05.02.2013 год., вписан в Агенцията по вписвания под № 97 от 08.02.2013
год., том ІV, рег. № 1554.
2. Да се извърши продажба на имота по т.1 чрез публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за търговете и конкурсите при начална тръжна цена 34 100 лв. без ДДС и стъпка на наддаване 1700 лева.
3. Определя депозит за участие в търга в размер на 3410 лв. и краен
срок за внасянето му до 16 часа на тридесетия ден от датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник”, чрез превод по банкова
сметка, посочена в тръжната документация.
4. Тръжна документация за участие се получава в Център за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, срещу документ за платена такса в размер на 100 лева без ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC
IORTBGSF, код на плащане 44 7000 в “Инвестбанк” АД, клон – гр. Плевен, всеки работен ден до 16,30 часа, в срок до двадесет и петия ден от
датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник”.
5. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано наименованието на обекта и името на участника в
Център за административно обслужване на Община Плевен, в срок до
17,00 часа на тридесетия ден от датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник”.
6. Търгът да се проведе от 15,00 часа на тридесет и четвъртия ден от
датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник” в
Актовата зала на Община Плевен, находяща се на І етаж, пл. ”Възраждане” № 2, гр. Плевен.
7. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС
Председател на Общински съвет –Плевен: Дарин Ангелов на основание чл.45, ал.5, т.1 от ЗДДС.

8. Сроковете по т.3 до т.6 се определят по реда на чл. 60 от ГПК. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича в следващия след него присъствен ден.
9. Оглед на обекта да се извършва всеки работен ден в срок до 16 часа до деня, предхождащ датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка в Община – Плевен, отдел ОПКП, стая № 9.
10. Възлага на Кмета на Община Плевен да утвърди тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
11. Определя състав на Комисията за провеждане на публичния търг,
както следва:
11.1. Стефан Ганев – председател;
11.2. Георг Спартански - член, юрист;
11.3. Тодор Еленков – член;
11.4. Чавдар Велинов – член;
11.5. Людмил Грънчаров - член.
Резервни членове:
- Доротея Костадинова;
- Аня Великова.
12. Определя възнаграждение на комисията провела търга: на председателя - 60 лв. и на членовете – по 50 лв.
13. Възлага на комисията по т.11 в срок от 3 работни дни след провеждането на търга да представи на Кмета на Община Плевен протокол за резултатите от търга.
14. Възлага на Кмета на Общината в срок от 3 работни дни след получаването на протокола от проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.
15. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи договор със спечелилия участник за приватизация на имота по т.1, съгласно нормативните изисквания.
Председател на Общински съвет –Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е № 1017 / гр. Плевен, 27.03.2014 г.
ОТНОСНО: Приемане на актуализация на приватизационна оценка
на общински недвижим нежилищен имот: Поземлен имот с площ 30 244
кв.м., начин на трайно ползване: “За друг обществен обект, комплекс”,
находящ се в гр. Плевен, Западна индустриална зона, с открита процедура по приватизация и вземане на решение за продажба
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 1, ал.
2, т. 6, чл. 3, ал. 2, изречение 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, вр. чл. 5, чл. 6,
ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема актуализацията на приватизационната оценка на общински недвижим нежилищен имот: Поземлен имот с идентификатор
56722.651.540, с площ 30 244 кв. м., начин на трайно ползване: “За друг
вид обществен обект, комплекс”, а по действащия план за регулация на гр.
Плевен – незастроен УПИ І, кв. 604, отреден “За производствена дейност,
обществено – обслужващи дейности и трафопост”, находящ се в гр. Плевен, Западна индустриална зона.
Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 36858 от
01.06.2011 год., вписан в Агенцията по вписвания под № 16 от 03.06.2011
год., том 20, рег. № 8323.
2. Да се извърши продажба на имота по т.1 чрез публичен търг с явно
наддаване по реда на Наредбата за търговете и конкурсите при начална тръжна цена 820 000 лв. без ДДС и стъпка на наддаване 41 000 лева.
3. Определя депозит за участие в търга в размер на 82 000 лв. и краен
срок за внасянето му до 16 часа на тридесетия ден от датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник”, чрез превод по банкова
сметка, посочена в тръжната документация.
4. Тръжна документация за участие се получава в Център за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, срещу документ за платена такса в размер на 100 лева без ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC
IORTBGSF, код на плащане 44 7000 в “Инвестбанк” АД, клон – гр. Плевен, всеки работен ден до 16,30 часа, в срок до двадесет и петия ден от
датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник”.
5. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано наименованието на обекта и името на участника в
Център за административно обслужване на Община Плевен, в срок до
17,00 часа на тридесетия ден от датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник”.
6. Търгът да се проведе от 16,00 часа на тридесет и четвъртия ден от
датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник” в
Актовата зала на Община Плевен, находяща се на І етаж, пл. ”Възраждане” № 2, гр. Плевен.
7. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС
на основание чл.45, ал.5, т.1 от ЗДДС.
8. Сроковете по т.3 до т.6 се определят по реда на чл. 60 от ГПК. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича в следващия след него присъствен ден.
9. Оглед на обекта да се извършва всеки работен ден в срок до 16 часа до деня, предхождащ датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка в Община – Плевен, отдел ОПКП, стая № 9.
10. Възлага на Кмета на Община Плевен да утвърди тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
11. Определя състав на Комисията за провеждане на публичния търг,
както следва:
11.1. Пенчо Дреновски – председател;
11.2. Георг Спартански - член, юрист;
11.3. Христомир Христов – член;
11.4. Ева Маринова - Найденова – член;
11.5. Аня Великова - член.
Резервни членове:
- Доротея Костадинова;
- Соня Ганева.
12. Определя възнаграждение на комисията провела търга: на председателя - 60 лв. и на членовете – по 50 лв.
13. Възлага на комисията по т.11 в срок от 3 работни дни след провеждането на търга да представи на Кмета на Община Плевен протокол за резултатите от търга.
14. Възлага на Кмета на Общината в срок от 3 работни дни след получаването на протокола от проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.
15. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи договор със спечелилия участник за приватизация на имота по т.1, съгласно нормативните изисквания.
Председател на Общински съвет –Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е № 1018 / гр. Плевен, 27.03.2014 г.
ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за
продажба”, находящо се в гр. Плевен, ж.к. “Дружба” блок № 123, вх.Д,
ет.2, ап.8 и определяне на продажна цена
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
чл.41, ал.2, чл.47, ал.3 от ЗОС, чл.35, чл.37, т.1, чл.44, ал.1 от Наредба
№18 на Общински съвет – Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се продаде на Камелия Русанова Цонева общинското жилище
от фонд “Жилища за продажба”, актувано с АОС №39543/24.10.2013 г. –
апартамент №8 на ІІ етаж, вх.Д, жк.„Дружба” блок 123, състоящо се от:
една стая, кухня, баня с тоалетна, със застроена площ 39,45 кв.м, заедно с
прилежащите му: маза № 8 с полезна площ 2,67 кв.м, както и 0,556 % ид.
части от общите части и общите помещения на сградата и от правото на
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строеж в УПИ І, кв.15 по плана на гр. Плевен, а по кадастрална карта: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.667.802.10.8 за сумата
от 20 000 (двадесет хиляди) лева без ДДС.
2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор с Камелия Русанова Цонева за продажба на имота за цената по т.1, съгласно
действащите нормативните изисквания.
Председател на Общински съвет –Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е № 1019 / гр. Плевен, 27.03.2014 г.
ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна финансова помощ на
Момчил Сергеев Манолов
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Предоставя еднократна финансова помощ от §4214 “Помощи по
решение на Общинския съвет”, дейност “Общинска администрация” по
бюджета на Община Плевен за 2014 година, в размер на 500 /петстотин/
лева на Момчил Сергеев Манолов.
Председател на Общински съвет –Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е № 1020 / гр. Плевен, 27.03.2014 г.
ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна финансова помощ на Калин Христов Христов
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Предоставя еднократна финансова помощ от §4214 “Помощи по
решение на Общинския съвет”, дейност “Общинска администрация” по
бюджета на Община Плевен за 2014 година, в размер на 1000 /хиляда/ лева на Калин Христов Христов за лечението на сина му Кристиан Калинов Христов.
Председател на Общински съвет –Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е № 1021 / гр. Плевен, 27.03.2014 г.
ОТНОСНО: Опрощаване на публични държавни вземания на Христо
Иванов Христов, 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 Република България
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Предлага на Президента на Република България да се опрости задължението на Христо Иванов Христов, в размер на 1493,66 лв.
Председател на Общински съвет –Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е № 1022 / гр. Плевен, 27.03.2014 г.
ОТНОСНО: Отчитане на средствата за командировъчни разходи
на Председателя на Общински съвет – Плевен и Кмета на Община Плевен за периода 01.10.2013 г – 31.12.2013 г.
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.4 от
Наредбата за командировките в страната
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Одобрява извършените разходи за командировки в страната от
Председателя на Общински съвет – Плевен за периода 01.10.2013 год. до
31.12.2013 год. в размер на 10,00 лв.
2. Разходи за командировки в страната на Кмета на Община Плевен за
същия период 0,00 лв.
Председател на Общински съвет –Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е № 1023 / гр. Плевен, 27.03.2014 г.
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 950/27.02.2014 г. на Общински съвет - Плевен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.76,
т.2, чл.79, ал.1 и чл.98 от Наредба № 7 на Общински съвет – Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
І. Изменя Решение № 950/27.02.2014 г. на Общински съвет – Плевен,
както следва:
1. В т.4 след думите: “първоначална наемна цена от:” се добавя : “0,10
лв. на кв.м.” и останалия текст от изречението се запазва.
2. Точка 5 се променя, както следва:
“5. Публично оповестения конкурс да се проведе при следните конкурсни критерии за отдаване под наем със следните тежести:
5.1. Размер на инвестицията и одобрен проект по европрограма – 60%;
5.2. Наемна цена – 40%.”
3. В точка 6 думата “търга” се заменя с “публично оповестения конкурс”, а думата “тръжната” се заменя с “конкурсната”.
Председател на Общински съвет –Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е № 1024 / гр. Плевен, 27.03.2014 г.
ОТНОСНО: Вземане на решение за допълване на Решение №
791/31.10.2013 г. на Общински съвет – Плевен за пряко възлагане на интегрирана обществена услуга превоз на пътници на територията на
Община Плевен на вътрешен оператор “Тролейбусен транспорт”ЕООД
– Плевен, чрез подписване на договор за обществен превоз на пътници
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. Одобрява окончателния вариант на Договор за обществен превоз
на пътници между Община Плевен и “Тролейбусен транспорт”ЕООД –
Плевен.
2. Настоящето Решение е неразделна част от Решение № 791/31.10.2013
г. на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет –Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е № 1025 / гр. Плевен, 27.03.2014 г.
ОТНОСНО: Промяна в Учредителния акт на “Тролейбусен транспорт”ЕООД – гр. Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8, т.9 и т.23
от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.148, ал.1, т.2 от Търговския закон, чл.137, ал.1, т.1 и т.4 от Търговския закон, чл.17, ал.1, т.2 и т.3 от Наредба № 8 на Общински съвет –
Плевен, както и на основание т.3.2.(II) от Бюлетин (ЕС)9-1984 “Приложение на чл.87 и чл.88 на Договора, учредяващ Европейската икономическа общност относно вложения на държавни органи” и указанията на Министерство на финансите
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
І. Приема промени в учредителния акт на “Тролейбусен транспорт”
ЕООД - Плевен, приет с Решение № 54/29.01.2004 г. на Общински съвет
– Плевен /изм. с Решение № 161/26.04.2012 г., № 859/09.12.2013 г. на Общински съвет – Плевен/, както следва:
1. В раздел V. “Капитал и дялове” чл.12, ал.1 придобива следното съдържание: “Капиталът на дружеството е 25 526 874,00 /двадесет и пет милиона петстотин двадесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и четири/ лева и е разпределен на дялове”.
2. В раздел V. “Капитал и дялове” в чл.13 текстът:“13 773 508 /тринадесет милиона седемстотин седемдесет и три хиляди петстотин и осем/ дяла по 1 /един/ лев всеки един” да се чете: “25 526 874 /двадесет и пет милиона петстотин двадесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и четири/ дяла по 1 /един/ лев всеки един”.
Председател на Общински съвет –Плевен: Дарин Ангелов
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Съвременната медицина се прави с много
пари и високоспециализирана техника

Д-р Венцислав Грозев е
роден на 7 юли 1956 г. в Плевен. Завършил е Медицински университет Плевен
през 1983 год., практиката
си като лекар започва в село Брегаре. По-късно, след
конкурс, започва работа като преподавател в катедра
„Пропедевтика на хирургическите болести”. Работи в Клиника по гнойно-септична хирургия и колопроктология в УМБАЛ „Д-р Георги Странски” в Плевен.
Председател е на Регионалната колегия на БЛС на територията на Плевенска
област.

-Д-р Грозев, какви са основните проблеми в здравеопазването в България?
-На първо място това е рамковият договор, който се сключи. Знаете, че такъв за 2012/2013
не беше подписан. След това
проблем е ангажимента на Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/, респективно и
на районните, във финансирането на болничната и доболничната дейност. На този етап ситуацията е сравнително спокойна.
За първото тримесечие на тази година има лек спад в броя
на направленията на общопрактикуващите лекари и направленията за медико-диагностични дейности, но те са в рамките на допустимото. Има известно неусвояване в доболничната
помощ в частта специализирана доболнична помощ за медико-диагностични направления,
но в общи линии нещата стоят сравнително спокойно, поне на този етап. Перспективата
за следващото тримесечие – април, май, юни, поне след срещата ни с РЗОК Плевен, е че тази

ситуация не би трябвало да бъде променена. Все още има недостиг на направления, но при
една нормална и добре организирана практика, направленията за консултации за специалисти от страна на личните лекари ще бъдат в оптимален вариант защитени, първо. Второ, ние
имаме договореност и в рамковото споразумение за 2014 година съществува възможност
за дофинансиране дейността
на общопрактикуващите лекари с направления, за да могат те
да бъдат завишени следващото
тримесечие при колеги, чиито
пациентски листи са изчерпали
направленията за даденото тримесечие.
-Каква е ситуацията в болничната помощ?
-Това, което имаме в момента
като наличност, е с около 8 млн.
лв. повече за финансиране на
болничната помощ в Плевенска
област, има леко завишение. Все
още не можем да кажем какви
са прогнозните бюджети и това не е по вина на РЗОК. За съжаление, и на Надзорния съвет
на касата не излязоха с конкретика, за да могат и колегите ни
в регионалните каси да отреагират адекватно към въпросите на
директорите на лечебните заведения. Обещанието е, че надлимитната дейност, след проверки
от страна на регионалните каси,
ще бъде платена. Доколко това
ще се случи не бихме могли да
кажем. Ако нещата вървят сравнително еднакво с 2013 год., нашата прогноза е, че бюджетът в
национален мащаб ще може да
стигне за най-вероятно в рамките между 8 и 10 месеца за това,
което НС реши като бюджетиране на дейността на НЗОК. Все
още имаме проблеми със заплащането на лекарствата на онко
болните, дано да не стигнем до
изключителен проблем. Но истината е, че проблемите ги има
– и те много добре се знаят както от тези, които пряко се зани-

маваме с дейността здравеопазване в болничната или доболнична помощ, така и от страна
на Министерство на здравеопазването и от Надзорния съвет на
НЗОК.
-Това се случва години наред – в началото на зимата парите свършват и положението се „закърпва” с цената на
много нерви и усилия от всички страни.
-За съжаление е така, движим се в един порочен кръг и не
знам защо се случва това нещо.
Определено имаме проблеми с
неосигурените, със спешността, определено имаме проблеми с някои дейности - и то немалко, в начина на финансиране
на клиничните пътеки и тяхното
остойностяване. И години наред
тези въпроси остават висящи в
пространството. С други думи –
спасението на давещите се е оставено в ръцете на самите давещи се.
-Каква е обезпечеността в
Плевенски регион с медицински кадри? Като че ли при нас
нещата не са така драматични
като в други области на страната.
-Да, така е, нямаме такава катастрофална нужда от специалисти в дадени направления,
особено в болничната помощ.
Това се дължи на факта, че Плевен е един от университетските градове и Медицинският попълва липсите с „произведени”
тук кадри. Но тенденцията, която се наблюдава и в национален
мащаб, е че немалка част от завършилите млади колеги сравнително бързо се ориентират, и
то категорично, за напускане на
страната или за неупражняване на медицинската професия в
нейната конкретика като действащи лекари. Само за месеците
януари и февруари тази година
Български лекарски съюз подписа на над 85 колеги желанието им да напуснат страната, и
това са хора до 35-годишна въз-

Млади лекари получиха първите
бели престилки по американски

Чуждестранни студенти от Випуск
2014 на Медицински университет Плевен
получиха своите първи бели престилки от
родителите си. Традицията е американска
и се прави за първи път във висшето учебно заведение. Деветнайсетте дипломанти успешно завършиха 6-годишен англоезичен курс на обучение по специалност
„Медицина”. Гостите на празника станаха свидетели на тържественото полагане
на Хипократовата клетва от студентите от
Индия, Турция, Колумбия, Япония, Ирак,
Нигерия и Германия.
Д-р Дия Мари Сабу от Индия е пълни-

ят отличник на випуска. На тържествената промоция ректорът на университета проф. Славчо Томов връчи на д-р Сабу приза „Златен Хипократ”, тя получи и
право на безплатна специализация по избор. Младата лекарка вече е част от екипа
на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” Плевен и работи в Клиниката по гастроентерология. След завършване на четиригодишната специализация, ще вземе решение в коя държава ще се установи. На своите чуждестранни колеги д-р Сабу пожела
успех, повечето от тях ще се завърнат в родината си, където ще специализират.

раст. За миналата година в национален мащаб те са 420 – почти
един випуск млади специалисти
на България.
-Защо се получава така?
-Това нещо няма да спре, докато на младите хора не им се
осигурят достатъчно средства,
достойни за техния труд и не се
премахнат проблемите и пречките в системата за специализация и следдипломно обучение.
За щастие, в Плевенски регион
няма драстично оголване на определени участъци от областта.
Вярно е, че има практики, в които един лекар е на две села, но
това са ограничени случаи. Като
цяло Плевен и градовете около
него сравнително добре са обезпечени с кадри.
-А какво означава човек да
е в добро здраве? Кой е критерият за това?
-Значи да има добро самочувствие, да е весел, усмихнат,
добронамерен и всяка сутрин да
се събужда с положителни мисли. В кръга на шегата, имаше
един стар анекдот, че ако след
50-годишна възраст сутрин се
събудиш и някъде не те боли,
значи си умрял. Така че, ако се
събуждаме и никъде не ни боли,
значи сме в добро здраве. За съжаление, българите не оглавяваме челната десятка на ЕС по добро психично и физическо здраве.
-Все пак, не може да няма и
добра новина …
-На територията на централен операционен блок в УМБАЛ „Д-р Георги Странски” в
Плевен вече е дислоцирана роботизираната система Da Vinci,
която е адаптирана за урологичните случаи. Предполагам,
че в рамките на година – година и половина ще бъде адаптирана и с нов софтуер и за операции на дебелото черво. Тъй като в гинекологичната клиника
чакат нов робот, този ни го предоставиха на нас. Чрез него ще
можем да оказваме значително

по-висококачествена и сигурна
оперативна интервенция върху
простатата и дебелото и правото черво. Имайте предвид обаче,
че Da Vinci ще може да заработи най-рано след месец и половина – два – докато се адаптира
системата, докато екипът се сработи. Хубавото е, че има готови
екипи – както лекарски, така и
сестрински, които също са много важни.
-А какво стана с линейния
ускорител?
-Чакаме го, но това е проблем
на държавата. Ние сме спечелили проекта по програмата за регионално развитие и парите
са осигурени, бенефициент по
програмата всъщност е Министерство на здравеопазването, а
линейният ускорител е обещан
за Плевен. За борбата с онкологичните заболявания това е една от техниките, които ще осигури изключително високо качество на манипулациите, които
се извършват с него, и ще гарантира един сравнително добър
следоперативен или предоперативен период. Освен това, преживяемостта след такива интервенции ще бъде увеличена. Борбата с онкологичните заболявания е свързана с огромни средства. Държавата и националните
финансови структури би трябвало да отделят много голямо
количество финансов потенциал, който да може да бъде насочен в тази насока. Истината е, че
съвременната медицина се прави с много пари и с високоспециализирана техника.
-Какво ще пожелаете на колегите си по случай 7 април?
-Искам да поздравя всички в
системата на здравеопазването
– от санитарите, до професорите, с пожелание за добро здраве,
лични успехи, щастие. Да имат
малко повече вяра и малко повече доброта един към друг, за
да можем да се опитаме поне да
живеем малко по-нормално, отколкото в момента.

ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ
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Десислава Ангелова - началник сектор „Земеделие и гори“ в Община Плевен

Камери за видеонаблюдение ще
оповестяват за горски пожари

Нов лесоустройствен план ще се изработи до края на годината
Десислава Ангелова е родена в Плевен. Завършила е „Икономика и управление на кооперациите” в УНСС и „Финанси и банково дело” в ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. От юни
2012 г. е началник на сектор „Земеделие и гори” в Община Плевен. Управлява 7 служители в сектора - трима инженер-лесовъди, трима техник-лесовъди и една служителка агроном, отговаряща заедно с нея за земеделието. Преди това Десислава Ангелова е работила в Пордим, в Общинска служба по земеделие към Министерство на земеделието.

- Г-жо Ангелова, Община Плевен работи по проект „Оптимизиране на Общинските политики и практики за местно и регионално развитие с участие на
всички заинтересовани страни”
като проектът се изпълнява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Адмнистративен капацитет”. Какви са основните параметри на проекта?
- Проектът по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) има няколо документа, един от които е програма за развитието на земеделието. По тази
програма Община Плевен има намерение да възстанови аграрния
сектор като разреши някои проблеми в земеделието. Ще разработим
схема за комасация на земеделските имоти на общината, тъй като са
доста разпокъсани, и поради това
е трудно да бъдат обработени. Ще
насърчава сдружаването на производителите, технологичното обновление и въвеждане на иновации в селското стопанство, развитие на биоземеделие, стимулиране
на дейности, помагащи за постигането на по-високи добиви в селското стопанство. Изграждане на учебно – експериментални бази за оптимизиране системата за подготовка на кадри. Надяваме се за периода 2014-2020 година програмата
да бъде развита, за да се помогне и
на по-малките и млади земеделски
производители. Община Плевен
има около 10 000 дка обработваема
земя, а пасищата и мерите са около
62 000 дка, но тъй като няма толкова животновъди, които да поддържат тези пасища, много от тях вече
са захрастени, а някои дори са превърнати в гори. Превръщането им
наново в пасища е много трудно и
не всеки животновъд би се съгласил да извършава подобна дейност.

- Какви са сроковете?
- Срокът по проекта е 9 месеца. До 31 август вече трябва да има
разработена такава програма. За това време трябва максимално да бъде обобщена цялата информация –
какво има отдадено, какво не е отадено, какво е обработваемо, какво
не е. Да бъде преценено и да бъде
изготвена програма за развитие.
- Как ще се отчитат парите по
проекта?
- Всички пари по такива проекти се отчитат с разходно-оправдателни документи, които се представят на сесия на Общинския съвет,
където се разглеждат и одобряват.
Парите по тази програма са безвъзмездна помощ в рамките на до
80 000 лв., за разработвнето на пет
програми, едната от които е за земеделието.
- Как ще се следи за изпълнението и устойчивостта на проекта ОПАК?
- Това, все още, не е обсъдено,
тъй като проектът е на ранен етап.
В момента се разглежда обществената поръчка за фирмата изпълнител, която ще изготви документите.
Администрацията трябва да се запознае с готовия продукт, за да може да се каже в какви рамки и срокове ще могат да бъдат изпълнени
задачите по програмата.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В
ГОРИТЕ
- Община Плевен ще разработи проект за видеонаблюдение в
общинския горски фонд. Целта е
да се предотвратяват пожари на
много ранен етап. Разкажете ни
за този проект.
- Той ще е по мярка 226. По нея е
изработен технически проект, който е за устойчиво управление на горите и опазване на околната среда

чрез създаване на система за ранно откриване на горските пожари, видеонаблюдение и оповестяване. Предвижда се да бъде изградена 25-метрова кула за видеонаблюдение в землище Буковлък - така наречен модулен наблюдателен
комплекс (МНК), център за мониторинг и контрол, отдалечен център за мониторинг и контрол, ретранслаторна станция и специализиран софтуер за ранно откриване на
горски пожари и оповестяване. На
нея ще бъдат поставени сензорни
камери за откриване на пожари. Топлинни сензори ще откриват огън
при самото му възникване, дори само при наличие на дим. След това
системата ще локализира предпоставката за възникването на пожара
в съвсем ранна фаза и ще изпраща
сигнал до модулен център, който
ще се намира в Плевен. Модулният център автоматично ще локализира пожара, чрез GPS-локация на
база ГИС-системи, орто-фото карти от сателит и изображението ще
се изпраща на дадения оператор.
Системата предразполага и предоставяне на най-пряк път за достигане до мястото на пожара, за да може гасаческата група за потушаване на пожари да стигне дитректно
до самото място. Камерите ще бъдат захранвани от автономно фотоволтаично захранване, което ще
включва соларни панели, акумулаторни батерии и контролер за управление. Батериите на фотоволтаичната система са отделени в разпределително табло. Предвидени
са камера за обзорно видеонаблюдение, видео енкодер за камерата за
обзорно видеонаблюдение, камера за охранително видеонаблюдение и видео енкодер за охранителната камера.
- Ще се поставят ли камери и
в горите?
- Камерите ще се поставят на ме-

Справка за прихода на сектор „Земеделие и гори” от 2007 г. до 2013 г.
година
2007 година
2008 година
2009 година
2010 година
2011 година
2012 година
2013 година

Приход от наем
земя

Приход от наем
на пасища

49 696,95 лв.
64 636,76 лв.
77 488,15 лв.
138 683,40 лв.
272 219,40 лв.
375 421,48 лв.
519 059,05 лв.

няма
13 098,45 лв.
4 870,52 лв.
15 830,97 лв.
4 915,33 лв.
53 199,23 лв.
309 544,09 лв.

Приход от
продажба на
дърва
63 914,20 лв.
107 437,90 лв.
125 812,20 лв.
128 133,70 лв.
2 160,00 лв.
332 918,64 лв.
490 096,49 лв.

общо
113 611,15 лв.
185 173,11 лв.
290 529,54 лв.
282 648,07 лв.
279 294,73 лв.
761 539,35 лв.
1 318 699,63 лв.

Издава ОП ”Общински медиен център”

тален стълб с височина 1,5 м и диаметър ф80 мм на върха на кулата в имот 557005, който е в горски
фонд. Системата има около 10 км
обсег, а камерите се въртят на 360
градуса и ще обхващат и част от
землището на село Върбица.
- Как ще се осигури охраната
на кулата?
- Камерите ще бъдат поставени
на височина над 25 метра. Кулата
ще е с ограда и съоръжението ще
бъде застраховано.
- Как ще се отчитат данните?
- Данните ще се отчитат в модулния център. Там ще се получават и
метеорологични данни. Предвидени са няколко режима – автоматичен, ръчен, архивен и симулационен. При автоматичния режим, при
съмнение за пожар се генерира звуков сигнал и алармен прозорец и
операторът решава - чрез алгоритми
за откриване на пожар, дали сигналът е реален или фалшив. При ръчния режим операторът ще има възможност сам да насочва камерите
за наблюдение в дадената зона чрез
въртене на 360 градуса, накланяне
от + 33градуса до -83градуса спрямо хоризонталната ос.

РАБОТА ПО
ЛЕСОУСТРОЙСТЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ОБЩИНА
ПЛЕВЕН 2015-2025 Г.
- Работите и по Лесоустройствен проект за периода 20152025 година. Какво предвижда
този проект и ще се създават ли
нови гори по него?
- Лесоустройственият проект
представлява предвидена сеч в горския фонд за 10-годишен период.
Горският фонд е устроен като номера на имоти, а всеки имот има отдел
и подотдел. В един имот може да
има един отдел и няколко подотдела, в които може да има различни насаждения. Този проект помага на Община Плевен, тъй като в него се предвиждат всички ползвания
за 10-годишен период - във всяка гора какво ползване може да бъде правено. То се прави като за всяка година ОбС приема годишно решение за
ползването, съгласно проекта, в кой
отдел и подотдел на сектора да извърши съответните видове сеч.
- Как ще се контролира сечта
в горите и кой ще извършва този контрол, след като РУГ е в Ловеч?
- Когато Лесоустройствения
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проект бъде изработен, той се
приема от Изпълнителна агенция
по горите, защото задължително
трябва да бъде одобрен от нея. В
сектора има трима инженер-лесовъди, които са регистрирани в Изпълнителната агенция по горите и
след като проектът се одобри, те
влизат в сайта на ИАГ със собствен код и парола и издават позволително за сеч от свое име. Дървесината се експедира с издаване на превозни билети от електронен терминал. Данните от него аз отчитам на програма на компютъра си. И базата данни, които са отчетени, за извозената дървесина в срок от три дни се изпращат в ИАГ. След приключване на сечището, лесовъдът влиза
в сайта и приключва сечището - т.
нар. „освидетелстване на сечището”. След това в София имат пълната информация какво е пуснато
и какво е приключено и могат да
направят справка. Всяка година
има извънредни проверки на произволно избрано сечище. Показва се цялата документация като за
всяко сечище има досие. Към позволителното за сеч се прилагат
приемно-предавателни протоколи, превозните билети. При отчитане на терминалите се вадят уведомителни бюлетини в две копия.
- Кой ще изработи Лесоустройствения план и в какъв срок?
- В момента администрацията подготвя документация за обществена поръчка за фирма, която
да изготви техническото задание.
След като общинска администрация приеме и одобри техническото задание, ще бъде пусната втора
обществена поръчка за фирма, която да извърши самия лесоустройствен проект. Това не е европейски
проект, касае единствено общински горски фонд и ще се плаща от
Община Плевен.
- Предвиждат ли тези планове
залесяване?
- Повечето от нашите насаждения са възобновителни. Имаме тополи и бор, които по закон общината е задължена в тригодишен период след изсичането им да ги презалеси отново. Имахме проект по
САПАРД, който е стартирал през
2008 година и там са залесени акациеви култури в землището на село Коиловци, Ласкар и имот от 130
дка в село Опанец. Завършена е и
процедура за залесяване на имоти
в землище Коиловци, които са с обща площ от 2 200 дка. Там ще бъдат залесени черница, акация и кедър. Фирмата, която спечели конкурса, е чуждестранна и има пазар
за изнасяне на дървесината в чужбина, но след приключване на срока на договора, който е 25 години,
насажденията ще останат за Община Плевен.

ВЯРА
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Митрополит Игнатий:
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Църквата е майка, която
дава на всеки онова,
което търси
В навечерието на Възкресение Христово Негово Високопреосвещенство Плевенският митрополит Игнатий и ставрофорният свещеноиконом и духовен
надзорник на епархията отец Тихомир Йосифов
са извършили проверка на
всички храмове в епархията
за да видят какво е състоянието
им. На много места в момента се
прави ремонт, а на други предстои такъв.
В Плевенска епархия има над
70 храма, болшинството от тях
са в добро състояние. Има план
и два пъти в годината Плевенският митрополит и свещеници правят обиколка по селата, за да се
запознаят на място със състоянието на сградния фонд.
„Благодарни сме на държавата, на Община Плевен, че ни отпускат средства и заедно с наши
собствени, успяваме да поддържаме църквите”, обяснява митрополит Игнатий. За радост, на
територията на Плевенска епархия продължават да се строят нови църкви и параклиси. В момента те са около 8 - в Бохот, Къшин,
Къртожабене, Опанец и Божурица.
В плевенската църква

„Света Параскева”
също се извършиха ремонти дейности. Това стана възможно благодарение на собствени средства
и с финансова помощ от Дирекция „Вероизповедания” към Министерски съвет. Подът на храма не отговаряше на съвременните изисквания и е подменен,
за да може църквата да се подготви за предстоящия Великден.

„Има вярващи хора, които правят
нещо за храма и така качеството
на ремонта е отлично. Дейностите включваха подмяна на настилката в олтара, на солея и на централната част на църквата. От 10
години насам се правят подобрения, почти постоянно се работи.

Миналата година е извършена реставрация на всички
стенописи
Иконите са почистени и освежени от специалисти от София. Може да се каже, че църквата „Света
Параскева” днес е един православен храм, отговарящ на всички изисквания”, допълва митрополит Игнатий.
В Плевенска епархия работят
20 свещеници. По думите на владиката, те са малко, но тъй като не
може да се издържат финансово
повече свещеници, се налага наличните да обслужват по няколко църкви в селата. „Погрешно е
мнението, че църквата има много имоти и средства. Ние сме на
пълна самоиздръжка. Свещениците са с минимално възнаграждение. При нас нещата са много
трудни. Някои хора си мислят, че
около нас има имоти и охолство.
Напротив. Правете сметка колко
е трудно служението на свещеника - да отидеш на едно погребение и да споделиш болката на хората, какво нещо е”, допълва отец
Тихомир.
Той споделя, че днес хората
проявяват голяма агресивност,
каквато досега не е имало.

които преподават. Дай Боже, повече хора да идват в църквата.
Българският народ е много талантлив, но защо напоследък така се получава? Нека хората да
идват в църквата, да черпят от тази съкровищница на добродетели”, призова отец Тихомир.
Църковното
настоятелство
организира специална подготовка, за да могат децата от неделното училище да влязат в обновени
стаи за обучение. Беше извършен
цялостен ремонт на прилежащата сграда към храма и помещенията. Трима са преподавателите
- Здравка Димитрова по музика,
Илиян Ангелов по изобразително изкуство и Мариета Златкова по английски език. „Децата посещават училището с голямо желание. За Рождество Христово организирахме концерт. Децата пя-

Христово рисунките за Националния конкурс ще бъдат оценени. Официалното награждаване
на най-добрите ще бъде в Патриаршеската катедрала „Свети
Александър Невски”, разказва
ни и Илиян Ангелов.
Отец Антоний отговаря за
Епархийския духовен център,
в който се организира неделното училище. По негови думи, децата са много активни и задават
всякакви въпроси. „На тях всичко им е интересно. Те питат за
Бог, за вселената, за това кой е
сътворил света. По най-достъпен
за тях начин ние се опитваме да
им обясним”, включва се и отец
Антоний. И допълва, че е хубаво
не само децата, а всички да научат молитвата „Отче Наш”. В нея
основно е събрано всичко, за което можем да се помолим. „Човек

ха и рецитираха стихотворения,
родители се включиха в организацията с различни идеи. Децата се чувстват по-спокойни, а родителите – щастливи, че техните рожби имат възможност да покажат своите таланти и способности. За бъдеще имаме идеи да
разширим дейностите. Каним и
други деца, които имат желание,
да дойдат”, обяснява Здравка Димитрова.
За Великден децата от неделното училище подготвят концерт,
в който ще пеят и рецитират на
български и английски език.
Подготвят и рисунки за Национален конкурс на тема „Възкресение Христово”. „Стараем се
децата да научат повече английски думи. Нашите възпитаници
са на вързаст от 5 до 9 години, а
целта ни е учениците да могат да
разпознават речта, да се научат
да водят кратки диалози”, допълва Мариета Златкова.
Децата в неделното училище
имат и по един час занимание с
рисуване, то е предимно на религиозни теми. Преди Възкресение

може да се моли навсякъде. Защото Бог е дух и истина, и Той е
край всичко. Но църквата е дом,
който е сътворен за молитва. Затова и се нарича Божи дом. Храмът е събирателен пункт за вярващите, така че е добре да се посещава, особено по празници”,
обяснява отец Антоний.

„Имаме неделно училище,
учим децата, възпитаваме ги
и то с нашите възможности. Осигуряваме учители и свещеници,

За Великден църквата до
митрополитския дом е
готова да приеме вярващите
във Възкресението
Затова и молим Негово Високопреосвещенство митрополит Игнатий да ни разкаже за Великия
пост. „Какво означава да постиш?”, пита риторично и митрополитът. „Ти постиш, въздържаш
се от храна, а езикът ти е като на
змия. Не бива! Постът е телесен
и духовен. По-важен за нас е духовният пост. Телесният е въздържание от някои месни храни. Наред с него, ние казваме,
че трябва да има и духовен пост.
Хората да отварят Библията и да
четат, защото това е Христовото
учение. То е спасително за всич-

ки - от детето до възрастния човек. Да се прочете от тази книга,
да се застане пред иконата вкъщи, и да се помолиш да няма злоба, да няма завист, да няма гняв,
да има милосърдие, доброта и
внимание към ближния. Ето това
е постът! Нещата са много елементарни, но трудно изпълними.
А хората, които са изгубили пътя, трябва да разберат, че са човеци, да си възвърнат вярата, защото тя ще ги спаси”, обясни дядо Игнатий.
Той напомни, че храмовете
са отворени през целия ден. В
тях идват както хора, които търсят помощ от Бога, така и такива, които да Му благодарят за добрината, да се помолят за своите
близки. „Църквата е майка, която дава на всеки онова, което той
търси и което не може да намери
никъде навън. Няма друга институция в днешно време, която да
полага толкова много грижи за
своите чада като църквата”, каза
още митрополит Игнатий.
На Великден посрещаме
празника с особено последование. Службата е дълга и просторна, описват се всичките събития, които са станали от разпятието на Христос до Неговото Възкресение. Всеки, който участва
в службата, става съпричастен с
празничността на богослужението. Обикалянето на църквата и
другите ритуали са само външна
проява на същността на богослужението. Традиция е поздравът
„Христос Воскресе” и трикратното обикаляне на храма, което
символизира тридневното престояване на Спасителя в гроба и
последвалото Възкресение.

