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Уважаеми студенти,
Ръководството
на Педагогически колеж - Плевен

С „Коледно
сияние” грейнаõа
Снегопочистващите фирми
светлините
гарантират
пълна
готовност
на елõата
Ви честити 8 декември и Ви желае
да упорствате в изучаването на материала,
да трупате знания и опит и да се насладите
на емоциите от студентските години!

за реакция при обилен валеж

Часове преди над Плевен
да завали първият сняг, кметът
Георг Спартански заяви готовността на общината да реагира
на предстоящите предизвикателства. По думите му, четирите фирми, ангажирани със зимното почистване и поддържане,
са докладвали 100-процентова
готовност и са доказали налична техника и обезпеченост
с материали. „Дали това ще се
случи, предстои да видим през
предстоящата зима”, каза Георг Спартански. И допълни, че
проблем може да възникне при
почистването на четвъртокласната мрежа, където около пътя
има неокастрени храсти. Те
биха възпрепятствали доброто
почистване, тъй като снежната
маса няма да има възможност
да бъде избутана извън пътното
платно. „Ако бъде установено,
че недоброто почистване на пътищата не е по вина на фирмата,
то тя няма да бъде санкционирана”, обясни още кметът, но
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детски
магически
спектакъл тържествено бяха запалени светлините на Коледната
елха в Плевен. „Коледно сияние” озари площада. Фокуси,
песни и танци предшестваха
тържествения момент. А той
дойде с добрия Дядо Коледа,
който покани на сцената кмета Георг Спартански. Всички
малчугани изброиха секундите
до запалването на светлините,
а елхата грейна, заедно с празничната украса на сградата
на Община Плевен. В края на
тържеството за малчуганите
имаше лакомства.
Община Плевен е подготвила и програма за посрещането
на Новата 2017 г. Празничното
веселие ще е на площада.

се зарече че няма да се правят
компромиси с изпълнението на
договорите и там, където не е
почистено качествено, ще има
санкции. „Ще следя стриктно
за изпълнението на договорите и няма да приемам никакви
оправдания. Община Плевен е
коректен платец и ще изисква
фирмите за зимно почистване да
имат адекватно отношение към
задълженията си”, категоричен
беше Георг Спартански.
От страна и на четирите фирми - „Инжстрой” ЕООД, „Чистота” ООД, „А.С.А. България”
ЕООД и ДЗЗД „Бека транс” е
докладвано за заявена доставка на необходимите материали
- сол, пясък, размразяваща течност, както и наличието на необходимата техника и нейната
изправност. Основен проблем за
всички тях ще са паркираните
автомобили, особено в по-малките улици, възпрепятстващи
достъпа на техника.
Продължение на стр. 2

Община Плевен
ОбЯВЯВА КОнКуРС
за коледна украса
Конкурс за най-красива коледна украса обяви кметът на
Община Плевен Георг Спартански. В духа на започналото монтиране на празничните
елементи, включително и на
фирмената светлинна украса,
кметът прикани всички фирми,
които искат да допринесат за
придаване на коледен дух, както и частните лица да се включат.
„Мисля, че има достатъчно ентусиазирани граждани,
които желаят да посрещнат в
по-уютна обстановка Рождество и Нова година, украсявайки своите домове и дворове,
немалко фирми също полагат

усилия за коледния дух в своите търговски обекти и предприятия. Затова и стартираме тази
инициатива”, обясни кметът.
Надпреварата ще е в два
раздела - за търговски обект
и за жилищна сграда. Снимките може да публикувате до
20 декември /включително/ на
Фейсбук страницата на Община Плевен. Победители в
двата раздела ще са снимките,
събрали най-много читателски
харесвания.
Спечелилите ще бъдат поканени след Коледа в Общината и ще получат поздравления
и плакети в присъствието на
журналисти.
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Кметът поздрави Андрей Романов
с 90-годишния му юбилей
Почетният гражданин на
Плевен и негов дългогодишен
кмет Андрей Романов отпразнува 90-годишен юбилей. За празника той беше поздравен от кмета Георг Спартански и неговия
заместник Милен Яков. Картината „Зимна приказка” на плевенския художник Хинко Хинков и бутилка червено вино бяха
специалните подаръци на Георг
Спартански за юбиляра, а за съпругата му - букет червени рози.

„С благодарност за съграденото!”, гласи надписът на градоначалника на картината.
Георг Спартански увери своя
предшественик, че той винаги
ще бъде негов пример с мисълта, грижата и всеотдайността си
за развитието на Плевен.
Той пожела на Андрей Романов да бъде здрав, все така енергичен и ангажиран към съдбата
на града, обещавайки да бъде гост
и на 100-годишния му юбилей.

Андрей Романов беше кмет
на Плевен в периода 1971-1979
г. Името му ще остане в истори-

Студентите от Педагогическия колеж с
поредица от инициативи за 8 декември
„В чест на 8 декември, един
много любим празник за всеки
български студент, Педагогическият колеж - Плевен, основно
структурно звено на Великотърновския университет „Св. св.
Кирил и Методий”, е подготвил
програма, включваща поредица
от инициативи. През тази учебна година в колежа се обучават
200 студенти в специалностите
Начална училищна педагогика,
Предучилищна педагогика и английски език и Начална училищна педагогика и английски език,
и всички те с нетърпение очакват
своя празник. Бъдещите детски и
начални учители са подготвили
специална програма с участието
на деца и ученици от партньорските учебни заведения, които те
посещават. Това са детските градини: „Юнско въстание”, „Снежанка” и „Еделвайс” и началните
училища: „Отец Паисий”, „Христо Ботев” и „Патриарх Евтимий”.
С тях колежът има постоянни взаимоотношения и добро сътрудничество във връзка с провеждане
на педагогическата практика на
студентите. Контактите са особено важни за двете страни, още
повече в условията на Закона за
предучилищно и училищно образование, което изключително
много променя статута на тези

взаимоотношения”, разказа директорът доц. Емил Бузов в навечерието на празника.
Програмата по случай 8-ми
декември е специално послание
към преподавателите на Педагогическия колеж и другите педагози, с които студентите работят
съвместно, и тя отразява наученото от тях до този момент.
Основните събития от програмата ще бъдат на 5 и 6 декември,
като в първия ден поздрав ще
поднесат децата и учениците от
партньорските институции, както
и представители на Северняшкия ансамбъл за народни песни и
танци „Иван Вълев”, част от които се обучават в Педагогическия
колеж. В този ден ще се изявят и
самите студенти, като те ще пресъздадат откъси от постановката
„Пигмалион” на Бърнард Шоу.
За втория ден са предвидени
също няколко събития. Студенти
- участници в научноизследователски проект на Педагогическия
колеж на тема: „Апробиране на
технологичен интердисциплинарен модел за оценяване на педагогически умения на студенти в
условията на теоретично и практическо обучение” ще представят
на своите колеги дейностите и
постигнатите резултати, като презентацията ще бъде съпроводена

с изложба на студентско творчество и специализирани научни
издания по темата на проекта.
По време на празничната програма през втория ден пред академичната общност ще бъде представена Росица Денчева, студент
в специалност Начална училищна педагогика и английски език,
3 курс - носител на наградата на
Академичния съвет на Великотърновския университет като студент с най-високи учебни и научни постижения в Педагогическия
колеж за 2016 г.
Втора част от мероприятията,
посветени на студентския празник,
включва и академична лекция на
доц. Боряна Здравкова, зам.-директор на колежа. Темата „Трансформацията от образователна в
учеща среда” е ориентирана изцяло към студентите и цели да
насочи вниманието им към това
да се замислят как те могат да се
реализират в днешно време, какви са перспективите, прогнозите
и предпоставките за това.
„Използвам възможността да
пожелая на всички студенти един
хубав, весел
8-декемврийски
празник. Всъщност аз бих искал
да кажа „Честит 8-ми декември!”
на всички, които са били, които
са или които ще бъдат студенти”,
каза доц. Емил Бузов.

Снегопочистващите фирми гарантират...

Продължава от стр. 1
„В такива случаи няма да уважа
сигналите на недоволни граждани от
такива участъци”, коментира кметът.
И този сезон остава практиката
приоритетно да се чистят основните пътни артерии и районите около
болници, училища и детски заведения.
Общо 37 машини - пясъкоразпръсквачи, лугоразпръсквачи, роторни снегорини за почистване на
тротоари, челни товарачи, самосвали за извозване на сняг, са в готовност за работа в зимни условия.
Осигурени са горива, както и 500
тона сол и 700 тона пясък.
„Ще се ходи с шублер и ще се
мери, да не каже някой тази година, че снегът го е изненадал”, заяви
кметът.

ята на града със строителството
на Панорама „Плевенска епопея 1877 г.”, Водната каскада и

подготовката на изграждането
на Художествена галерия „Илия
Бешков”.

Коледен базар само за сурвачки,
гирлянди и играчки тази година
Традиционният за последните години в Плевен базар вече
е история и поради липса на
фирми, които да организират
истински Коледен базар, където да се предлагат греяно вино,
сладкиши, украси и сувенири,
Общината планира през 2017-а
да поръча и закупи със собствени средства дървени къщички.
Такава практика има в другите
общини. Това обяви Георг Спартански. „По-добре е площадът
да е чист, отколкото да дойдат
амбулантни търговци от цяла
България и да продават всякакви промишлени стоки, каквито
има достатъчно и в останалите
магазини по всяко време на годината. Ако все пак се яви фирма, която да иска да разположи
такива къщички, нямам нищо
против”, подчерта кметът.
Във връзка с постъпили искания на производители и търговци
за продажба на традиционните
коледни сурвачки, гирлянди и играчки, се обмисля вариант базар
да има. „С ръководството сме об-

съдили темата и мнението ни е,
че централната пешеходна зона
и площадът не са подходящи за
разполагане на маси и шатри. От
друга страна, сурвачките и мартениците са традиционни за нас. В
този смисъл, за да не се пречи на
дребния бизнес и за да не се нарушава естетиката на градската
среда, на тротоара на старата
Улица на цветята в рамките на
2-3 седмици ще разрешим продажба на коледни украшения за
елха и сурвачки, но нищо повече. Промишлени стоки няма да
има и в самото разрешително
така ще пише - схема за разполагане за продажба на коледни
сувенири и сурвачки. Подобни
продажби ще се осъществяват
пред зелената площ пред Дома
на книгата, на бившата Улица
на цветята и евентуално на пл.
„Свобода”, обяви кметът. Той
подчерта, че поради ограничения
брой места за разполагане, ще се
дават разрешителни или на порано подалите документи, или ще
се тегли жребий.

Общината да купи
„паяк” за справяне
с безразборното паркиране
предлага кметът
Общинското предприятие „Център за градска мобилност” да
предвиди и заложи средства в бюджета си за следващата 2017
г. за закупуването на техническо средство тип „Паяк” за принудително преместване на неправилно паркирани пътни превозни
средства на територията на Плевен. Това разпореди кметът Георг
Спартански на оперативното заседание на ръководството на общината. Той припомни, че обществена поръчка за извършване
на услугата беше обявявана два пъти, но кандидати не се явиха,
въпреки че имаше заявен интерес.
„До този момент никой не е заявил категорично желание, затова предвидете средства за покупка на „паяк” втора употреба,
но такъв, който да ви свърши работа. Нека сега да започнем с
един „паяк”, ще видим как ще тръгне и как със собствени сили и
средства ще се справим с този проблем. Виждате какво се случва в момента в града - всеки е паркирал, както си иска, особено
сериозен е проблемът в района на Община Плевен и Областна
администрация”, каза още Георг Спартански. Той уточни, че със
закупуването на „паяк” ще се търси превантивен ефект, а не печалба и се надява, че общинските съветници ще подкрепят идеята, която ще бъде полезна за Плевен.
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ба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество влизат в сила 7
дни след публикуването и на Интернет страницата
на Община Плевен.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.7 и т.23
от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал.2 от Закона за общинската
собственост, чл. 11, ал. 3, чл. 26 от Закона за нормативните актове, при спазване изискванията на
чл. 28 от Закона за нормативните актове и чл. 75,
76, 77 и 79 от Административнопроцесуалния коОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
декс, по предложение от Георг Спартански - Кмет
Р Е Ш И:
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0617/01.11.2016 г.,
І. Приема Наредба за изменение и допълнение на на заседание на Общински съвет - Плевен, провенормативни актове на Общински съвет - Плевен, дено на 24.11.2016 г., Протокол № 19, точка 2 от
със следното съдържание:
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат
§1. „В Глава пета, Административно - наказа- на Общински съвет - Плевен.
телни разпоредби, чл. 14, ал. 1 от Наредба № 6 Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
на Общински съвет Плевен за регистрация и отглеждане на кучета на територията на Община
Плевен (пр. Решение № 1075/30.09.2010г., изм. с
Р Е Ш Е Н И Е № 398/24.11.2016 г., гр. Плевен
Р-я № 1153/21.12.2010г., № 1282/ 27.11.2014г. на
ОТНОСНО:
Изменение на Наредба №15 на ОбОбС Плевен) досегашният текст „Нарушенията по
тази Наредба се установяват с актове, съставени от щински съвет - Плевен за реда и условията за поупълномощени от Кмета на Община Плевен длъж- ставяне на преместваеми съоръжения на теритоностни лица” се изменя и допълва, като придобива рията на Община Плевен
следния смисъл „Нарушенията по тази Наредба На основание чл. 28 от Закона за нормативните
се установяват с актове, съставени от длъжност- актове и чл. 75, 76, 77 и 79 от Административнони лица определени от Кмета на Община Плевен, процесуалния кодекс, на основание чл. 21, ал. 2 във
Началниците на Районни управления полиция при връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
ОД на МВР Плевен и Специализирано полицейско самоуправление и местната администрация, чл. 11,
управление към Дирекция „Специализирани поли- ал. 3, чл. 26 от Закона за нормативните актове
цейски сили”.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
§2. В глава VІ (шеста), Административно - наР Е Ш И:
казателни разпоредби, текстът на чл. 35, ал. 1 от
Наредба № 23 за изграждане и опазване на зеле- І. Приема Наредба за изменение на Наредба № 15
ната система на територията на Община Плевен на Общински съвет Плевен за реда и условията за
(пр. с Решение № 597/25.06.2009г., изм. с Р-е № поставяне на преместваеми съоръжения на терито1282/27.11.2014г. на ОбС Плевен) „Нарушенията рията на Община Плевен
по тази наредба се констатират с акт за установя- §1. глава ІІІ „Изисквания към преместваемите
ване на административно нарушение, съставен от обекти”, разпоредбата на чл.8, ал.3 се променя и
оправомощени от Кмета на общината длъжностни придобива следната редакция:
лица от общинската администрация” се изменя и „чл.8, ал.3. Върху територии и поземлени и имодопълва, като придобива следния смисъл „Наруше- ти с историческо значение и такива, попадащи под
нията по тази Наредба се установяват с актове, със- разпоредбите на Закона за културното наследство /
тавени от длъжностни лица определени от Кмета ЗКН/, преместваеми обекти и съоръжения се разпона Община Плевен, Началниците на Районни упра- лагат с изрично решение на Общинския съвет. Вървления полиция при ОД на МВР Плевен и Специа- ху имоти - недвижима културна ценност, в техните
лизирано полицейско управление към Дирекция граници и охранителни зони, разрешение за поставяне се издава след съгласуване по реда на чл.84,
„Специализирани полицейски сили”.
Мотиви: Настоящото решение е прието на ос- ал.1 и ал.2 от ЗКН”.
нование чл.28 от Закона за нормативните актове §2. Отменя чл.13, ал.3, предвид отменените с Реи чл.75, 76, 77 и 79 от Административнопроцесу- шение №456/25.10.2016 г. на АС Плевен разпоредалния кодекс, на основание чл.21, ал.2, във връзка би на ал.2 и ал.4 от чл.16.
с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоупра- §3. глава ІV, раздел първи, разпоредбата на чл.16,
вление и местната администрация, чл.11, ал.3 и ал.1 се променя и придобива следната редакция.
чл.26 от Закона за нормативните актове по предло- „чл.16, ал.1. Разрешения за поставяне на преместжение от Георг Спартански - Кмет на Община Пле- ваеми съоръжения за определен срок върху общинвен, с вх.№ ОбС-0624/03.11.2016 г., на заседание на ски имоти в Община Плевен пред кафе-аперитиви,
Общински съвет - Плевен, проведено на 24.11.2016 заведения за бързо хранене и други заведения за
г., Протокол № 19, точка 1 от дневния ред, и е по- отдих и развлечения, представляващи летни градидпечатано с официалния печат на Общински съвет ни /включващи маси, столове, саксии, цветарници
и др./, се издават на собственика или ползвателя на
- Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев търговския обект срещу документ за платена такса
за ползване по чл.15, ал.3 въз основа на одобрена
подробна схема за разполагане, определяща точР Е Ш Е Н И Е № 397/ 24.11.2016 г., гр. Плевен ното местоположение и ползвана площ. В летните
градини се допуска поставяне на леки слънцезаОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и щитни устройства /чадъри и конзолни сенници/.
допълнение на Наредба №7 за реда за придобиване, Заверено копие от схемата за разполагане е част от
управление и разпореждане с общинско имущество Разрешението за поставяне.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, §4. На мястото на отменените с Решение №
т.7 и т.23 от Закона за местното самоуправление и 456/25.10.2016г. на АС Плевен ал. 2 и ал. 4 от чл. 16
местната администрация, чл.8, ал.2 от Закона за об- приема текстове със следното съдържание:
щинската собственост, чл. 11, ал. 3, чл. 26 от Закона „ал. 2. На лице, различно от ползвателя на търговза нормативните актове, при спазване изискванията ския обект, разрешение за поставяне на машини
на чл. 28 от Закона за нормативните актове и чл. и съоръжения за топли и/или студени напитки, ав75, 76, 77 и 79 от Административнопроцесуалния томати за пакетирани закуски, сладолед, хладилни
кодекс,
витрини, фризери и др. подобни за съхранение на
Р Е Ш Е Н И Е № 396/24.11.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение
и допълнение на нормативни актове на Общински
съвет - Плевен
На основание чл.28 от Закона за нормативните
актове и чл.75, 76, 77 и 79 от Административнопроцесуалния кодекс, на основание чл.21, ал.2, във
връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.11,
ал.3 и чл.26 от Закона за нормативните актове

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
I. Приема Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, както следва:
§1. В глава трета „Управление на имоти и вещи,
общинска собственост”, чл.11 се променя, като
придобива следната редакция:
„Чл. 11. (1) Кметът на Общината или упълномощен от него заместник-кмет организира, ръководи
и контролира стопанисването на имотите - общинска собственост.
(2) Кметовете на кметства и кметските наместници организират и ръководят стопанисването на
имотите по ал.1, намиращи се на територията на
съответното кметство.
(3) При разпореждане или отдаване за възмездно
ползване на имоти, предоставени за управление на
кметовете на кметства /кметски наместничества/
от Общинския съвет, не по-малко от 30 на сто от
средствата, придобити от съответната сделка, се
предоставят по бюджета на кметството. Кметствата
без бюджет ползват така определените средства от
собствения бюджет на Община Плевен, по съответната бюджетна сметка на кметството.
II. Измененията на Наредба за изменение Наред-

хранителни стоки се издава след писмено съгласие
на ползвателя на търговския обект, пред който се
иска разполагането. Пред обектите -павилиони и
спирки на градския транспорт се позволява да се
разполагат до две машини и съоръжения. При изготвяне на схемата за поставяне на павилиони да
се предвижда и поставянето на разрешения брой
съоръжения с оглед издаване на едно разрешение.
Забранява се разполагането на артикули извън обема на преместваемия обект - павилион.”
„ал. 4. В случай, че лятната градина се разполага
пред съседен обществено обслужващ обект, е необходимо писмено съгласие от ползвателя на обекта.”
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 28 от Закона за нормативните актове и чл.
75, 76, 77 и 79 от Административно-процесуалния
кодекс, на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.
21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 3, чл. 26
от Закона за нормативните актове по предложение
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с
вх.№ ОбС-0516/03.11.2016г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 24.11.2016
г., Протокол № 19, точка 3 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет
- Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 399/24.11.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение
и допълнение на Наредба №1 на Общински съвет
- Плевен за обществения ред и опазването на общински и други имоти за общо ползване на територията на Община Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал.3, чл. 26 от Закона
за нормативните актове, при спазване изискванията
на чл. 28 от Закона за нормативните актове и чл.
75, 76, 77 и 79 от Административно-процесуалния
кодекс
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та, митингите и манифестациите.
(4) Забранява се извършването на религиозна пропаганда по домовете на гражданите, без изразено
от страна на последните изрично предварително
съгласие за това.
(5) Забранява се извършването на религиозна
агитация на обществени места на територията на
община Плевен посредством разпространението на
информационни материали.”
§7. В глава втора, раздел втори „Особени правила
за лицата, извършващи дейност в обекти за развлечения” разпоредбата на чл. 5 ал.2 се променя и придобива следната редакция:
„чл.5 (2) Постоянна охрана може да се извършва
от лицензиран охранител или регистрирано собствено звено за самоохрана по реда на ЗЧОД”.
§8. В глава втора, раздел втори „Особени правила
за лицата, извършващи дейност в обекти за развлечения” разпоредбата на чл. 6, ал.2, б.(г) се променя
и придобива следната редакция:
„чл.6 (2) (г) лица, носещи оръжие”.
§9. В глава втора, раздел трети „Опазване и поддържане на общинско и друго имущество, предназначено за общо ползване” разпоредбата на чл.8 се
променя, като досегашния текст става ал.1 и се създава нова ал.2 със следното съдържание:
„(2) Забраняват се действия и прояви, с които се
замърсяват или повреждат улици, тротоари, площади, паркове, градини, пазари, зелени площи,
осветителни тела, афишни места, декоративни елементи, пътни съоръжения и принадлежности на
уличната, пътната и алейна мрежа /знаци, табели,
ограждения, пейки и др./ или се ограничава достъпа до тях.”
§10. В глава втора, раздел четвърти „Опазване на
обществения ред и чистотата при провеждане на
събрания, митинги, манифестации и други масови прояви” разпоредбата на чл.17 се променя като
придобива следната редакция:
„чл.17. Разрешение за провеждане на образователни, културни, спортни, търговски и други обществени прояви на открити обществени площи
извън предназначените за целта места (салони,
зали, стадиони и др.), се дава от Кмета на Общината, кметовете на кметства и кметските наместници
в общината по реда и условията на тази глава”.
§11. В глава четвърта „Административно-наказателни разпоредби”, чл.25, ал.1 се променя и придобива следната редакция:
„(1) При нарушения на чл.3 се налагат следните
административни наказания:
1. По т.1 глоба в размер от 150 до 1000 лв. или
имуществена санкция от 1000 до 10 000 лв.
2. По т.2 глоба в размер от 150 до 1000 лв. или
имуществена санкция от 2000 до 10 000 лв.
3. По т.3 глоба в размер от 300 до 1500 лв. или
имуществена санкция от 2000 до 15 000 лв.
4. По т.4 глоба в размер от 300 до 1500 лв. или
имуществена санкция от 2000 до 15 000 лв.
5. По т.5 глоба в размер от 100 до 500 лв.
6. По т.6 глоба в размер от 300 до 1500 лв. или имуществена санкция от 2000 до 10 000 лв. Вещите, предмет на нарушението, се изземват по опис и предават
на органите на МВР. Ако деянието съставлява престъпление, незабавно се уведомяват органите на МВР.7.
По т.7 глоба в размер от 150 до 1000 лв.
8. По т.8 глоба в размер от 100 до 500 лв. или имуществена санкция в размер от 1000 до 5 000 лв.
9. По т.9 глоба в размер от 50 до 250 лв.
10. По т.10 глоба в размер от 50 до 250 лв.
11. По т.11 глоба в размер от 50 до 250 лв.
12. По т.12 глоба в размер от 50 до 250 лв.
13. По т.13 глоба в размер от 250 до 1000 лв. или
имуществена санкция от 1000 до 5 000 лв.
14. По т.14 глоба в размер от 100 до 500 лв.
15. По т.15 глоба в размер от 100 до 500 лв.
16. По т.16 глоба в размер от 150 до 1000 лв.
17. По т.17 глоба в размер от 150 до 1000 лв.
18. По т.18 глоба в размер от 300 до 1500 лв.
19. По т.19 глоба в размер от 2000 до 15 000 лв.
20. По т.20 глоба в размер от 150 до 1000 лв.
21. По т.21 глоба в размер от 300 до 1500 лв. или
имуществена санкция от 1000 до 5000 лв.
22. По т.22 глоба в размер от 300 до 1500 лв.
§12. В глава четвърта „Административно-наказателни разпоредби”, чл.25, ал.2 се променя и придобива следната редакция:
„(2) При повторно нарушение на т.1-22 от чл.3
глобата е в размер от 1000 до 5000 лв., а имуществената санкция от 10 000 до 50 000 лв.”
ІІ. Измененията на Наредбата влизат в сила 7 дни
след публикуването им в местен вестник и на интернет страницата на Общински съвет - Плевен.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23
от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 11, ал.3, чл. 26 от Закона за
нормативните актове, при спазване изискванията
на чл. 28 от Закона за нормативните актове и чл.
75, 76, 77 и 79 от Административно-процесуалния
кодекс по предложение от Мартин Митев - Председател на Общински съвет - Плевен, с вх.№ ОбС0067-3/26.10.2016 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 24.11.2016 г., Протокол
№ 19, точка 4 от дневния ред, и е подпечатано с
официалния печат на Общински съвет - Плевен.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
I. Приема Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 1 за обществения ред и опазването на
общинските и други имоти за общо ползване на територията на Община Плевен, както следва:
§1. В глава втора, раздел първи „Задължения за
лично поведение и спазване на обществения ред”
разпоредбата на чл. 3, се променя и придобива
следната редакция:
„чл.3. На територията на Община Плевен се забранява:”
§2. В глава втора, раздел първи „Задължения за
лично поведение и спазване на обществения ред”
разпоредбата на чл. 3, т.3 се променя и придобива
следната редакция:
„чл.3, т.3. Озвучаването с музика на помещения
и прилежащата им открита или закрита площ,
ползвани за ресторанти, барове, локали, клубове,
кафенета и др. подобни заведения по смисъла на
Наредбата за търговската дейност и празненства
по различен повод на открито на територията на
община Плевен от техните ползватели след 22:00
часа, ако звукът извън тях нарушава спокойствието
на живеещите в жилищните сгради.“
§3. В глава втора, раздел първи „Задължения за
лично поведение и спазване на обществения ред”
разпоредбата на чл. 3, т.6 се променя и придобива
следната редакция:
„чл.3, т.6. Търговия, разпространение и съхранение без надлежно издадено разрешение на взривни
вещества по смисъла на чл.3 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, както и стрелба с пневматични, газови и сигнални оръжия“
§4. В глава втора, раздел първи „Задължения за
лично поведение и спазване на обществения ред”
разпоредбата на чл.3, т.15 се променя и придобива
следната редакция:
”чл.3, т.15 употребата на пиротехнически изделия
с увеселителна цел и други запалителни материали, паленето на огън и хвърлянето на неугасени
предмети на обществени места, улици, паркове и
други.”
§5. В глава втора, раздел първи „Задължения за лично поведение и спазване на обществения ред” разпоредбата на чл.3 се допълва със следните точки:
„16. Носене или ползване на хладни оръжия на
обществени места, освен когато се касае за културни или спортни нужди или за военни цели.
Открито носене или ползване на всякакъв вид
пневматично оръжие в границите на населените
места, освен за нуждите на спортни стрелбища или
организирани спортни мероприятия.
Извършването на дейности, причиняващи шум,
отделяне на прах, вибрации, излъчвания, замърсявания и др., надвишаващи допустимите норми, съгласно действащото законодателство на Република
България.
Провеждането на сватбени, семейни и други
частни събирания на места, общинска собственост,
като тротоари, площади, улици, междуучилищни
пространства, градини, паркове и други територии.
Забраната важи и за открити частни имоти, с които
се нарушава обществения ред и спокойствието на
гражданите.
Късането и изкореняването на общински цветя и
декоративни храсти.
Допускането на деца до обществени места, в които се представят програми с еротично или порнографско съдържание, в игрални зали или игрални
казина.
Носенето на огнестрелно и газово оръжие в заведения, дискотеки, училища и други обществени
сгради - с изключение на охраната на изброените.”
§6. В глава втора, раздел втори „Особени правила
за лицата, извършващи дейност в обекти за развлечения” се създава нов чл. 4 със следното съдържание:
„чл. 4 (1) Забранява се публичното изразяване на
верски убеждения от представители на вероизповедания, които не са регистрирани по реда на Закона
за вероизповеданията.
(2) Публичното изразяване на верски убеждения
от представители на надлежно регистрирани вероизповедания в предвидените за богослужение или
религиозни събрания места е свободно, доколкото
не нарушава други разпоредби, свързани с опазването на обществения ред.
(3) Публичното изразяване на верски убеждения
от представители на надлежно регистрирани вероизповедания на открито се осъществява при спазване изискванията и по реда на Закона за събрания- Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

брой 10 (34),
7 декември 2016 г.
самоуправление и местната администрация, във
връзка с чл.10в, ал.1, т.5, чл.198м, ал.2 от Закона
за водите и чл.10, ал.4 от Закона за регулиране на
водоснабдителните и канализационните услуги по
предложение от Постоянна комисия по „Устройство на територията, екология и земеделие”, с вх.№
ОбС-0434/21.11.2016 г., на заседание на Общински
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
съвет - Плевен, проведено на 24.11.2016 г., ПротоР Е Ш И:
кол № 19, точка 9 от дневния ред, и е подпечатано
Отлага дебатите по т.6 от приетия дневен ред с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
относно предложение за приемане на Наредба за
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
финансово подпомагане на спортните клубове на
територията на Община Плевен, внесено от Йордан Грижов - Общински съветник от ПП „ГЕРБ”, с
Р Е Ш Е Н И Е № 404/24.11.2016 г., гр. Плевен
вх.№ОбС-0615/27.10.2016 г., за следващо заседание на Общински съвет - Плевен през м.12/2016 г.
ОТНОСНО: Извършване на вътрешни компенПредседател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев сирани промени между обектите от Инвестиционната програма на Община Плевен за 2016 г.
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1,
Р Е Ш Е Н И Е № 401/24.11.2016 г., гр. Плевен т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124, ал.2 и ал.4 от Закона
ОТНОСНО: Отлагане на дебати
На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, т.23 за публичните финанси, чл.41, ал.2 и ал.4 от Наредот Закона за местното самоуправление и местната ба №10 на Общински съвет - Плевен
администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Изменя обект „Основен ремонт на бул. “Русе” (от
Р Е Ш И:
Отлага дебатите по т.7 от приетия дневен ред ул. “Н. Рилски” до бул. “Хр. Ботев”)”, финансиран
относно предложение за приемане на Наредба със средства от преходен остатък от целева субсиза изграждане на елементите на техническата ин- дия за капиталови разходи: било 500 000 лева, става
фраструктура на територията на Община Плевен, 601 438 лева;
внесено от Георг Спартански - Кмет на Община - Изменя обект „Основен ремонт на ул. „Кара
Плевен, с вх.№ОбС-0625/04.11.2016 г., за след- Колю” (от ОК89 до ОК85А)”, финансиран със средващо заседание на Общински съвет - Плевен през ства от преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи: било 300 000 лева, става 350 000
м.12/2016 г.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев лева;
- Изменя обект „Основен ремонт на ул. „Успех”
(от ОК131А до ОК131)”, финансиран със средства
Р Е Ш Е Н И Е № 402/24.11.2016 г., гр. Плевен от преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи: било 110 000 лева, става 80 496 лева;
ОТНОСНО: Заявление за мотивирано предпи- - Изменя обект „Основен ремонт на ул. „Св. Кл.
сание за изменение на Подробен устройствен план
Охридски” (от ул. „Москва” до бул. „Европа”)”,
- План за регулация за урегулиран поземлен имот
финансиран със средства от преходен остатък от
ІІ-За производствени, складови, обслужващи дейцелева субсидия за капиталови разходи: било 240
ности и трафопост, кв.611 по плана на град Пле000 лева, става 239 958 лева;
вен и улица по ок 278, към ок 69 и към ок 11 по пла- Изменя обект „Основен ремонт на ул. „Петко
на на гр. Плевен
Каравелов” (от ул. „Др. Цанков” до бул. „Хр. БоНа основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1,
тев”)”, финансиран със средства от преходен ост.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и
татък от целева субсидия за капиталови разходи:
местната администрация, чл.134, ал.1, т.1 от Закона
било 200 000 лева, става 133 481 лева;
за устройство на територията и чл.2, ал.2 и ал.3 от
- Изменя обект „Основен ремонт на ул. „СтранНаредба №7 на Общински съвет - Плевен
джа” (от ул. „Хаджи Димитър” до ул. „Гургулят”)”,
финансиран със средства от преходен остатък от
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
целева субсидия за капиталови разходи: било 80
Р Е Ш И:
000 лева, става 69 670 лева;
Дава съгласие да се измени действащия Подробен
- Изменя обект „Основен ремонт на ул. „Драва”
устройствен план - План за регулация за урегули(от ул. „Добрич” до ул. „Вихър”)”, финансиран със
ран поземлен имот ІІ-За производствени, складови,
средства от преходен остатък от целева субсидия за
обслужващи дейности и трафопост, кв.611 по плакапиталови разходи: било 110 000 лева, става 102
на на гр. Плевен и улица по ок 69, към ок 11а по
541 лева;
плана на гр. Плевен .
- Изменя обект „Основен ремонт на улица до ОДЗ
Възлага на Кмета на Община Плевен да допусне с
№ 3 и бл.бл. 40, 41, 42 и 34 в жк „Сторгозия””, фимотивирано предписание на основание чл.135, ал.3
нансиран със средства от преходен остатък от цеот Закона за устройство на територията да се изралева субсидия за капиталови разходи: било 75 000
боти проект за изменение на действащия Подробен
лева, става 74 963 лева;
устройствен план - План за регулация за урегули- Изменя обект „Основен ремонт на ул. „Републиран поземлен имот ІІ-За производствени, складови,
канска” (от ул. „Св. Кл. Охридски” до ул. „Мособслужващи дейности и трафопост, кв.611 по плаква”)”, финансиран със средства от преходен осна на гр. Плевен и улица по ок 69, към ок 11а по
татък от целева субсидия за капиталови разходи:
плана на гр. Плевен.
било 105 000 лева, става 67 453 лева;
Възлага на Кмета на Община Плевен да издаде
- Изменя обект „Изграждане на улица до бл. 212А
заповед за одобряване на проекта за изменение на
в жк „Дружба”, финансиран със средства от целева
ПУП по т.1
субсидия за капиталови разходи: било 79 335 лева,
Мотиви: Настоящото решение е прието на ос- става 93 835 лева;
нование чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и - Изменя обект „Основен ремонт на НЧ „Кл. Брат.11 от Закона за местното самоуправление и мест- ницки” гр. Славяново”, финансиран със средства
ната администрация, чл.134, ал.1, т.1 от Закона за от целева субсидия за капиталови разходи: било 14
устройство на територията и чл.2, ал.2 и ал.3 от На- 500 лева, става 0 лева;
редба №7 на Общински съвет - Плевен по предло- - Изменя обект „Основен ремонт на НЧ „Кл. Бражение от Георг Спартански - Кмет на Община Пле- ницки” гр. Славяново”, финансиран със собствени
вен, с вх.№ ОбС-0646/16.11.2016 г., на заседание на бюджетни средства: било 0 лева, става 14 500 лева.
Общински съвет - Плевен, проведено на 24.11.2016 Намалява „Резерв за непредвидени и неотложни
г., Протокол № 19, точка 8 от дневния ред, и е по- разходи” с 14 500 лева.
дпечатано с официалния печат на Общински съвет Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши
- Плевен.
всички правни и фактически действия, продиктуваПредседател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев ни от настоящото решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6
Р Е Ш Е Н И Е № 403/24.11.2016 г., гр. Плевен от Закона за местното самоуправление и местната
ОТНОСНО: Приемане на становище на Общин- администрация, чл.124, ал.2 и ал.4 от Закона за
ски съвет - Плевен, относно бизнес план за разви- публичните финанси, чл.41, ал.2 и ал.4 от Наредба
тието на „ВиК” ЕООД - Плевен за периода 2017- №10 на Общински съвет - Плевен по предложение
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с
2021 г.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за мест- вх.№ ОбС-0111-7/15.11.2016 г., на заседание на Обното самоуправление и местната администрация, щински съвет - Плевен, проведено на 24.11.2016 г.,
във връзка с чл.10в, ал.1, т.5, чл.198м, ал.2 от Зако- Протокол № 19, точка 10 от дневния ред, и е пона за водите и чл.10, ал.4 от Закона за регулиране дпечатано с официалния печат на Общински съвет
на водоснабдителните и канализационните услуги - Плевен.
Р Е Ш Е Н И Е № 400/24.11.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отлагане на дебати
На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, т.23
от Закона за местното самоуправление и местната
администрация

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
Р Е Ш Е Н И Е № 405/24.11.2016 г., гр. Плевен
1. Дава положително становище по Бизнес плана
за развитието на „ВиК” ЕООД - Плевен за периода ОТНОСНО: Приемане на Анализ на потреб2017-2012 г.
ностите от подкрепа за личностно развитие на
Мотиви: Настоящото решение е прието на ос- децата и учениците със специални образователни
нование чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното потребности на територията на Община Плевен
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На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, циалния печат на Общински съвет - Плевен.
т.12 от Закона за местното самоуправление и мест- Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
ната администрация и чл.196, ал.3 от Закона за предучилищното и училищно образование
Р Е Ш Е Н И Е № 408/24.11.2016 г., гр. Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
ОТНОСНО: Прекратяване на наемен договор
Р Е Ш И:
между Община Плевен и Спортен клуб по борба
Приема Анализ на потребностите от подкрепа за „ИЗОБОР” и ново предоставяне на спортна зала
личностно развитие на децата и учениците със спе- за съвместно ползване от Спортен клуб по борба
циални образователни потребности на територията „ИЗОБОР” и спортен клуб по борба „Камен Лона Община Плевен.
занов”
Анализът е неразделна част от настоящото реше- На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1,
ние.
т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и
Мотиви: Настоящото решение е прието на ос- местната администрация, чл.49, чл.50а, ал.4 от Занование чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.12 кона за физическото възпитание и спорта
от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.196, ал.3 от Закона за предучиОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
лищното и училищно образование по предложение
Р Е Ш И:
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с 1. Прекратява на основание раздел V Прекратявавх.№ ОбС-0634/10.11.2016 г., на заседание на Об- не на договора, чл.31.2 от договора за наем между
щински съвет - Плевен, проведено на 24.11.2016 г., Община Плевен и Сдружение „Спортен клуб по
Протокол № 19, точка 11 от дневния ред, и е по- борба „ИЗОБОР”, наемните отношения с месечно
дпечатано с официалния печат на Общински съвет предизвестие.
- Плевен.
2. Предоставя за съвместно ползване, по утвърПредседател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 406/ 24.11.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Определяне на срок на валидност на
разрешение за извършване на таксиметров превоз
на пътници на територията на Община Плевен
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21,
т.7 и т.23 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл.24а, ал.3 от Закон
за автомобилните превози и §7 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за допълнение
на Закона за местните данъци и такси, изменен с
поправка ЗДЗМД, публ. ДВ бр.80 от 11.10.2016 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Отменя т.2 от Решение №1281/27.11.2014 г. на
Общински съвет - Плевен.
2. В останалата част Решение №1281/27.11.2014 г.
на Общински съвет - Плевен остава непроменено.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, т.7 и т.23
от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.24а, ал.3 от Закон за автомобилните превози и §7 от Преходни и заключителни
разпоредби на Закона за допълнение на Закона за
местните данъци и такси, изменен с поправка ЗДЗМД, публ. ДВ бр.80 от 11.10.2016 г. по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0633/10.11.2016 г., на заседание на
Общински съвет - Плевен, проведено на 24.11.2016
г., Протокол № 19, точка 12 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет
- Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 407/24.11.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Преместване на Дневен център за
деца с увреждания и Дневен център за възрастни
с увреждания от имот на ул.”Цар Самуил” №55 в
ж.к. „Сторгозия, в сградата на Дом за деца, лишени от родителска грижа „Детелина”
На основание чл.18а от Закона за социалното подпомагане, чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и
т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36в, ал.3, т.1 и т.2 и ал. 1,
т.1 от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
Премества социалните услуги „Дневен център за деца с увреждания” и Дневен център за
възрастни с увреждания” от имот, актуван с
АЧОС №37402/05.02.2012 г., находящ се на ул.
”Цар Самуил” №55, в имот актуван с АПОС
№35247/24.07.2008 г., находящ се в гр. Плевен, ж.к.
„Сторгозия”, идентификатор 56722.655.163, с обща
площ 6 349 кв.м., предназначен за детско заведение, състоящ се от пет сгради, както следва: сграда
56722.655.163.2, ЗП 152 кв.м., брой етажи 2; сграда
56722.655.163.1, ЗП 353 кв.м., брой етажи 2; сграда
56722.655.163.3, ЗП 131 кв.м., брой етажи 1; сграда
56722.655.163.4, ЗП 68 кв.м., брой етажи 1; сграда
56722.655.163.5, ЗП 200 кв.м., брой етажи 2.
Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши
всички необходими правни и фактически действия
във връзка с изпълнението на т.1.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.18а от Закона за социалното подпомагане, чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.23
от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.36в, ал.3, т.1 и т.2 и ал. 1, т.1
от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС0638/14.11.2016 г., на заседание на Общински съвет
- Плевен, проведено на 24.11.2016 г., Протокол №
19, точка 13 от дневния ред, и е подпечатано с офи-

ден график, от спортен клуб по борба „Камен Лозанов” - Плевен и Сдружение „Спортен клуб по
борба „ИЗОБОР”, спортна зала, находяща се на ул.
„Самуил” УПИ 3, кв.838, по плана на гр. Плевен,
общинска собственост.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши необходимите фактически действия по изпълнение на решението на Общински съвет - Плевен.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и
т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.49, чл.50а, ал.4 от Закона
за физическото възпитание и спорта по предложение от д-р Калин Поповски - Общински съветник,
с вх.№ ОбС-0594-1/15.11.2016 г., на заседание на
Общински съвет - Плевен, проведено на 24.11.2016
г., Протокол № 19, точка 14 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет
- Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 409/24.11.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот частна общинска собственост - незастроен УПИ
І с площ 595 кв.м., отреден за жилищно строителство, кв.7 по плана на с. Буковлък, чрез публичен
търг
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21,
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.41, ал.2 от Закона за
общинската собственост, чл.47, ал.1 и ал.2, чл.79,
ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински
съвет - Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
Допълва „Годишна програма за управление и
разпореждане с имотите - общинска собственост
в Община Плевен през 2016 г.” в раздел ІІІ, точка
Б. „Имоти, които Община Плевен има намерение
да продаде” с незастроен УПИ І с площ 595 кв.м.,
отреден за жилищно строителство, кв.7 по плана на
с. Буковлък, актуван с АОС №34526/14.04.2006 г.
Да се организира и проведе публичен търг чрез
предварително представяне на предложенията от
участниците в администрацията на Община Плевен за продажба на имота по т.1, при първоначална
цена 4 300 /четири хиляди и триста/ лева без ДДС
и депозит в размер на 10 % от първоначалната цена
за имота.
Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи
комисия, която да организира и проведе търг за
продажба на имота.
Упълномощава Кмета на Община Плевен да
сключи договор за продажба на имота по т.1, съгласно нормативните изисквания със спечелилия
участник.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.41, ал.2 от Закона за общинската
собственост, чл.47, ал.1 и ал.2, чл.79, ал.1 и чл.85,
ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен по предложение от Георг Спартански - Кмет на
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0631/08.11.2016 г., на
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено
на 24.11.2016 г., Протокол № 19, точка 15 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на
Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 410/24.11.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Закупуване на 1/4 ид.ч. от гараж с
идентификатор 56722.659.255.2, находящ се в гр.
Плевен, ул.”Бяло море”№42, построен в общински
поземлен имот с идентификатор 56722.659.255
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21,
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.33 от Закона за соб-
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ствеността, чл.34, ал.2 от Закона за общинската с идентификатори 56722.382.551 и 56722.382.552 в
собственост, чл.5, т.2, чл.6, т.1 от Наредба №7 на местността Кожухарска чешма в землището на гр.
Общински съвет - Плевен
Плевен, преминаващ със сервитут през следните
поземлени имоти: 157.6 - урбанизирана теритоОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
рия, частна собственост; 155.443 с начин на трайР Е Ш И:
но ползване - за селскостопански, горски, ведом1. Да не закупи 1/4 ид.ч. от недвижим имот, пред- ствен път - публична общинска собственост; 158.7
ставляващ гараж с идентификатор 56722.659.255.2 с начин на трайно ползване - за селскостопански,
със застроена площ 22 /двадесет и два/ кв.м., на- горски, ведомствен път - публична общинска собходящ се в гр. Плевен, ул. „Бяло море”№42, попа- ственост; 158.429 с начин на трайно ползване - за
дащ в общински поземлен имот с идентификатор селскостопански, горски, ведомствен път - публич56722.659.255 - УПИ ХVІІІ, отреден за жилищно на общинска собственост; 382.85 с начин на трайно
строителство и гаражи, кв.392а.
ползване - за селскостопански, горски, ведомствен
Мотиви: Настоящото решение е прието на осно- път - публична общинска собственост.
вание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от За- 2. Дава съгласие за прокарване на трасе на елеккона за местното самоуправление и местната адми- тропровод до поземлени имоти с идентификатори
нистрация, чл.33 от Закона за собствеността, чл.34, 56722.382.551 и 56722.382.552 в местността Кожуал.2 от Закона за общинската собственост, чл.5, т.2, харска чешма в землището на гр. Плевен, преминачл.6, т.1 от Наредба №7 на Общински съвет - Пле- ващ със сервитут през следните поземлени имоти:
вен по предложение от Георг Спартански - Кмет 155.443 с начин на трайно ползване - за селскостона Община Плевен, с вх.№ ОбС-0635/11.11.2016 г., пански, горски, ведомствен път - публична общинна заседание на Общински съвет - Плевен, прове- ска собственост; 158.7 с начин на трайно ползвадено на 24.11.2016 г., Протокол № 19, точка 16 от не - за селскостопански, горски, ведомствен път
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат - публична общинска собственост; 158.429 с начин
на Общински съвет - Плевен.
на трайно ползване - за селскостопански, горски,
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев ведомствен път - публична общинска собственост;
382.85 с начин на трайно ползване - за селскостопански, горски, ведомствен път - публична общинР Е Ш Е Н И Е № 411/24.11.2016 г., гр. Плевен ска собственост.
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на про- 3. Съгласието по т. 2 се дава за срок от 5 (пет) гоект за подробен устройствен план - план за за- дини.
строяване за поземлен имот с идентификатор 4. Одобрява заданието за изработване на Подро56722.29.6 в местността „Витска ялия” в зем- бен устройствен план по т. 1.
лището на гр. Плевен, парцеларни планове на 5. Възлага на Кмета на Община Плевен или опраелементите на техническата инфраструктура и вомощено лице да извърши необходимите правни и
одобряване на Задание за изработване на подробен фактически действия, в изпълнение на настоящото
Решение.
устройствен план
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. Решенията по чл. 124а от Закона за устройство на
територията не подлежат на оспорване, съгласно
1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и
чл. 124б, ал. 4.
местната администрация, чл.18 от Закона за опазМотиви: Настоящото решение е прието на осване на земеделските земи, на основание чл. 124а,
нование чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т.
ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за ус8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и
тройство на територията,
местната администрация, чл. 8 от Закона за общинската собственост, на основание чл. 124а, ал. 1, ал.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство
Р Е Ш И:
на територията, чл. 18 от Закона за опазване на зе1. Разрешава изработване на проект за Подробен меделските земи и чл. 30, ал. 3 от Правилника за
устройствен план - План за застрояване за позем- прилагане на закона за опазване на земеделските
лен имот с идентификатор 56722.29.6 в местността земи,по предложение от Георг Спартански - Кмет
„Витска ялия” в землището на гр. Плевен и парце- на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0644/15.11.2016 г.,
ларни планове на елементите на техническата ин- на заседание на Общински съвет - Плевен, провефраструктура.
дено на 24.11.2016 г., Протокол № 19, точка 18 от
2. Одобрява заданието за изработване на Подро- дневния ред, и е подпечатано с официалния печат
бен устройствен план - План за застрояване за по- на Общински съвет - Плевен.
землен имот с идентификатор 56722.29.6 в мест- Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
ността „Витска ялия” в землището на гр. Плевен и
парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура.
Р Е Ш Е Н И Е № 413/24.11.2016 г., гр. Плевен
3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да извърши необходимите правни ОТНОСНО: Заявление за разрешение за измеи фактически действия, съгласно разпоредбите на нение на Общия устройствен план на гр. Плевен
Закона за устройство на територията, свързани с за включване в строителните граници на поземлен
имот 56722.708.162 в м. Акчара в землището на
изпълнение на настоящото Решение.
Решенията по чл. 124а от Закона за устройство на гр. Плевен
територията не подлежат на оспорване, съгласно На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т. 8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и
чл. 124б, ал. 4.
Мотиви: Настоящото решение е прието на осно- местната администрация, на основание чл. 124, ал.
вание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 1 във връзка с чл.134, ал. 3 от Закона за устройство
от Закона за местното самоуправление и местната на територията и на основание чл.134, ал.1, т.1, ал.
администрация, чл.18 от Закона за опазване на зе- 2, т. 1 във връзка с чл.208 и ал.2, т.6 от Закона за
меделските земи, на основание чл. 124а, ал. 1, ал. устройство на територията,
5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
на територията, по предложение от Георг СпарР Е Ш И:
тански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС1.
Разрешава
да
се
измени действащия ОБЩ
0640/15.11.2016г., на заседание на Общински съвет
- Плевен, проведено на 24.11.2016 г., Протокол № УСТРОЙСТВЕН ПЛАН на гр. Плевен за включ19, точка 17 от дневния ред, и е подпечатано с офи- ване в строителните граници на поземлен имот
56722.708.162 в м. Акчара в землището на гр. Плециалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев вен.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т. 8 и
т.11 от Закона за местното самоуправление и местР Е Ш Е Н И Е № 412/24.11.2016 г., гр. Плевен
ната администрация, на основание чл. 124, ал. 1
ОТНОСНО: Проект за Подробен Устройствен във връзка с чл.134, ал. 3 от Закона за устройство
План - Парцеларен план на елементите на техни- на територията и на основание чл.134, ал.1, т.1, ал.
ческата инфраструктура за прокарване на трасе 2, т. 1 във връзка с чл.208 и ал.2, т.6 от Закона за
на електропровод до поземлени имоти с иденти- устройство на територията, по предложение от Гефикатори 56722.382.551 и 56722.382.552 в мест- орг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
ността Кожухарска чешма в землището на гр. ОбС-0642/15.11.2016 г., на заседание на Общински
Плевен
съвет - Плевен, проведено на 24.11.2016 г., ПротоНа основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. кол № 19, точка 19 от дневния ред, и е подпечатано
1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
и местната администрация, чл. 8 от Закона за об- Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
щинската собственост, на основание чл. 124а, ал.
1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 18 от Закона за опазване
Р Е Ш Е Н И Е № 414/24.11.2016 г., гр. Плевен
на земеделските земи и чл. 30, ал. 3 от Правилника
за прилагане на закона за опазване на земеделските ОТНОСНО: Проект за Подробен Устройствен
План - Парцеларен план на елементите на техниземи,
ческата инфраструктура за прокарване на трасета на водопровод и електропровод до поземлен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
имот с идентификатор 56722.701.3243, в мест1. Разрешава изработването на проект за Подро- ността Стража в землището на гр. Плевен
бен устройствен план - Парцеларен план на елемен- На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал.
тите на техническата инфраструктура за прокарва- 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление
не на трасе на електропровод до поземлени имоти и местната администрация, чл. 8 от Закона за об-

щинската собственост, на основание чл. 124а, ал.
1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 18 от Закона за опазване
на земеделските земи и чл. 30, ал. 3 от Правилника
за прилагане на закона за опазване на земеделските
земи
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасета на водопровод и електропровод
до поземлен имот с идентификатор 56722.701.3243,
в местността Стража в землището на гр. Плевен,
преминаващи със сервитут през следните поземлени имоти:
- водопровод - през поземлен имот 701.2429, с
начин на трайно ползване - за селскостопански,
горски, ведомствен път - публична общинска собственост.
- електропровод - през поземлени имоти 701.2429,
с начин на трайно ползване - за селскостопански,
горски, ведомствен път - публична общинска собственост и 701.73, с начин на трайно ползване - за
селскостопански, горски, ведомствен път - публична общинска собственост.
2. Дава съгласие за прокарване на трасета на
водопровод и електропровод до поземлен имот
56722.701.3243, в местността Стража в землището
на гр. Плевен, преминаващ със сервитут през следните поземлени имоти: 701.2429, с начин на трайно
ползване - за селскостопански, горски, ведомствен
път - публична общинска собственост и 701.73, с
начин на трайно ползване - за селскостопански,
горски, ведомствен път - публична общинска собственост.
3. Съгласието по т. 2 се дава за срок от 5 (пет) години.
4. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план по т. 1.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да извърши необходимите правни и
фактически действия, в изпълнение на настоящото
Решение.
Решенията по чл. 124а от Закона за устройство на
територията не подлежат на оспорване, съгласно
чл. 124б, ал. 4.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т.
8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 8 от Закона за общинската собственост, на основание чл. 124а, ал. 1, ал.
5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство
на територията, чл. 18 от Закона за опазване на земеделските земи и чл. 30, ал. 3 от Правилника за
прилагане на закона за опазване на земеделските
земи по предложение от Георг Спартански - Кмет
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0641/15.11.2016 г.,
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 24.11.2016 г., Протокол № 19, точка 20 от
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат
на Общински съвет - Плевен.
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трайно ползване - за друг вид трайни насаждения
- частна общинска собственост; 351.966 урбанизиран имот, частна собственост на Ваньо Михайлов;
351.5 с начин на трайно ползване - за движение и
транспорт - публична общинска собственост.
- ВЛ „Перла” - новото трасе преминава със сервитут през поземлени имоти 351.952 с начин на
трайно ползване - за друг вид трайни насаждения
- частна общинска собственост; 351.966 урбанизиран имот, частна собственост на Ваньо Михайлов.
- ВЛ „Дунавия” - новото трасе преминава със
сервитут през поземлени имоти 351.952 с начин на
трайно ползване - за друг вид трайни насаждения
- частна общинска собственост; 351.966 урбанизиран имот, частна собственост на Ваньо Михайлов.
2. Дава съгласие за изместване на четири трасета на електропровод ВЛ 20кV от поземлен имот
с идентификатор 56722.351.966 в местността „Текийски орман” в землището на гр. Плевен, преминаващ със сервитут през следните поземлени имоти: 351.952 с начин на трайно ползване - за друг
вид трайни насаждения - частна общинска собственост; 351.197 с начин на трайно ползване - за земеделски, горски, ведомствен път - публична общинска собственост; 351.5 с начин на трайно ползване
- за движение и транспорт - публична общинска
собственост.
3. Съгласието по т. 2 се дава за срок от 5 (пет) години.
4. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план по т. 1.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да извърши необходимите правни и
фактически действия, в изпълнение на настоящото
Решение.
Решенията по чл. 124а от Закона за устройство на
територията не подлежат на оспорване, съгласно
чл. 124б, ал. 4.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т.
8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 8 от Закона за общинската собственост, на основание чл. 124а, ал. 1, ал.
5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство
на територията, чл. 18 от Закона за опазване на земеделските земи и чл. 30, ал. 3 от Правилника за
прилагане на закона за опазване на земеделските
земи по предложение от Георг Спартански - Кмет
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0643/15.11.2016 г.,
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 24.11.2016 г., Протокол № 19, точка 21 от
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат
на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 416/24.11.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия
на Марина Цветанова Горняшка по реда на чл.7,
ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1,
т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.7, ал.4, т.3, чл.7, ал.2, т.1
Р Е Ш Е Н И Е № 415/24.11.2016 г., гр. Плевен от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и
чл.92 от Кодекса за социално осигуряване
ОТНОСНО: Проект за Подробен Устройствен
План - Парцеларен план на елементите на техОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
ническата инфраструктура за изместване на
Р Е Ш И:
четири трасета на електропроводи ВЛ 20кV от 1. Дава съгласие за внасяне на предложение в Мипоземлен имот с идентификатор 56722.351.966 в нистерския съвет на Република България за отпусместността „Текийски орман” в землището на гр. кане на персонална пенсия на Марина Цветанова
Плевен
Горняшка от гр. Плевен, по реда на чл.92 от КодеНа основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. кса за социално осигуряване.
1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление Мотиви: Настоящото решение е прието на оси местната администрация, чл. 8 от Закона за об- нование чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23
щинската собственост, на основание чл. 124а, ал. от Закона за местното самоуправление и местната
1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устрой- администрация, чл.7, ал.4, т.3, чл.7, ал.2, т.1 от Наство на територията, чл. 18 от Закона за опазване редбата за пенсиите и осигурителния стаж и чл.92
на земеделските земи и чл. 30, ал. 3 от Правилника от Кодекса за социално осигуряване по предложеза прилагане на закона за опазване на земеделските ние от Георг Спартански - Кмет на Община Плеземи
вен, с вх.№ ОбС-0629/07.11.2016 г., на заседание на
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за изместване на четири трасета на електропровод ВЛ 20кV от
поземлен имот с идентификатор 56722.351.966 в
местността „Текийски орман” в землището на гр.
Плевен, преминаващ със сервитут през следните
поземлени имоти:
- ВЛ „Бъркач” - новото трасе преминава със сервитут през поземлени имоти 351.952 с начин на
трайно ползване - за друг вид трайни насаждения
- частна общинска собственост; 351.197 с начин
на трайно ползване - за земеделски, горски, ведомствен път - публична общинска собственост;
351.966 урбанизиран имот, частна собственост на
Ваньо Михайлов; 351.5 с начин на трайно ползване - за движение и транспорт - публична общинска
собственост.
- ВЛ „Тракия” - новото трасе преминава със сервитут през поземлени имоти 351.952 с начин на

Общински съвет - Плевен, проведено на 24.11.2016
г., Протокол № 19, точка 22 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет
- Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 417/24.11.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонални пенсии
на Елена Бисерова Райкова, Бойко Бисеров Райков
и Сияна Бисерова Райкова по реда на чл.7, ал.2, т.1
от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1,
т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.7, ал.4, т.3, чл.7, ал.2, т.1
от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и
чл.92 от Кодекса за социално осигуряване
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Не дава съгласие за внасяне на предложение в

брой 10 (34),
7 декември 2016 г.
Министерския съвет на Република България за отпускане на персонални пенсии на Елена Бисерова
Райкова, Бойко Бисеров Райков и Сияна Бисерова
Райкова от гр. Плевен, по реда на чл.92 от Кодекса
за социално осигуряване.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23
от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.7, ал.4, т.3, чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и чл.92
от Кодекса за социално осигуряване по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0623/15.11.2016 г., на заседание на
Общински съвет - Плевен, проведено на 24.11.2016
г., Протокол № 19, точка 23 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет
- Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 418/24.11.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Опрощаване на публични държавни
вземания на Димитър Божинов Йорданов
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 не се опрощава задължението на Димитър Божинов
Йорданов, в размер на 1 197,47 лв. /хиляда сто деветдесет и седем лева и четиридесет и седем стотинки/.
Мотиви: Настоящото решение е прието 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 по предложение от Постоянна комисия по
„Здравеопазване и социална политика”, с вх.№
ОбС-0456/27.10.2016 г., на заседание на Общински
съвет - Плевен, проведено на 24.11.2016 г., Протокол № 19, точка 24 от дневния ред, и е подпечатано
с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 419/24.11.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изпълнение на задължения по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG06-233/Д03-365/25.07.2014г. финансиран
от Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство, Програма BG06 „Деца и
младежи в риск”, Компонент 2 „Деца в риск”
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1,
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т.6, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправле- за 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 г. да планира в „Резерв
за непредвидими и/или неотложни разходи” средства
ние и местната администрация
минимум 1% /един процент/ от общите допустими
разходи в размер на 4534,00 лева по проект BG06ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
233- „Подкрепа на подготовката за училище на децата
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Плевен да не променя в уязвимо положение във възрастовата група от 3 до
собствеността на сградите, обект на реконструкция 6 години, чрез подобряване на достъпа до качествено
за период от поне пет години след одобрението на предучилищно образование и социални услуги за беокончателния доклад по проекта и в рамките на този дни деца и деца в неравностойно положение на терипериод същите ще се използват за целите на проект. торията на Община Плевен”, финансиран по Договор
2. Дава съгласие Община Плевен да не променя за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
собствеността и предназначението на придобитото BG06-233/Д03-365/25.07.2014 г., Финансов механиоборудване по проекта за период от поне пет годи- зъм на европейското икономическо пространство,
Програма BG06 „Деца и младежи в риск”, Компонент
ни след одобрението на окончателния доклад по
2 „Деца в риск”.
проекта в рамките на този период, то ще се използ6. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши
ва за целите на проекта.
всички необходими правни и фактически действия
3. Дава съгласие Община Плевен да застрахова във връзка с изпълнението на настоящото решение.
придобитото по проекта оборудване срещу обичай- Мотиви: Настоящото решение е прието на осните застрахователни рискове /пожар, наводнение, нование чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6,
кражба и др./ за период от поне пет години, след т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление
одобрението на окончателния доклад по проекта. и местната администрация, по предложение от Ге4. Дава съгласие Община Плевен да застрахова сгра- орг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
дите, обект на финансиране по проекта срещу оби- ОбС-0653/21.11.2016 г., на заседание на Общински
чайните застрахователни рискове /пожар, наводне- съвет - Плевен, проведено на 24.11.2016 г., Протоние, кражба и др./ за период от поне пет години след кол № 19, точка 25 от дневния ред, и е подпечатано
одобрението на окончателния доклад по проекта.
с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
5. При приемане на бюджетите на Община Плевен Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Последната война
Битката за Плевен и пленяването на Осман паша
Руско-турската война от 18771878 г. е десетата и последна война между двете империи. С всеки
пореден военен конфликт границата на Осменската империя се
приближава до р. Дунав. Така навлизаме във “Века на историята”
- 19 в. През това столетие се водят
4 войни между Османската и Руската империя. Плевен не веднъж
е бил арена на военни действия.
През 1810 г., по време на Рускотурската война от 1806-1812, руската армия на три пъти влиза в
града. Но тази война, както и последвалите я от 1828-1829 и 18531856 не донасят на българите желания краен успех - появата върху
картата на Европа на държава с
името България.
Все пак тези военни конфликти, както и последвалите ги
дипломатически и политически
ходове, дават тласъка на българското Възраждане. Към руската
армия се сражават много българи доброволци. Останалият в историографията с най-известния
си псевдоним Георги Раковски,
с рождено име Съби Стойков
Попович, приема името Георги в чест на своя вуйчо Георги
Мамарчев - офицер към руската

армия във войната от 1828-1829
г. Резултат пък от следващата
война е, че Османската империя
въвежда реформи, с които българите законно провеждат своите
национални движения в границите й. Така стигаме до революционните 1875-1876 г., когато в
различни краища на Балканите
избухват въстания против османската власт. Руският император Александър II (1855-1881)
вече има повод да се намеси в
политиката на региона. На 24 април 1877 г. той издава манифест,
с който обявява война на Османската империя. Така започва
последната Руско-турска война,
която не трае дълго.
След многото военни грешки,
които допускат двете воюващи
страни, в крайна сметка се достига до подписването на договора от Сан Стефано на 3 март
1878 г., който променя картата на
Европа: върху нея вече се появява държава с името България. Но
като малка страна, както и често
пъти бидейки буфер между интересите на Великите сили, тя често променя своите граници.
Една от основните битки в
тази война е Битката за Плевен.

Капитулацията на Осман паша.

Дошлият със своя гарнизон от
Видин Осман паша пет месеца
се сражава с руски и румънски
войски. На 10 декември 1877 г.
той капитулира. Така на територията на Плевен се осъществяват срещи между известни военноначалници и аристократи.
Ето какво пише в своя репортаж английският журналист
Макгахан за капитулацията на
Осман паша при реката Вит, където на 10 декември се провежда
неуспешният опит за пробив на
блокадата на Плевен: “...Продължителен гръмогласен вик се раз-

Срещата на Велики княз Н. Николаевич
с Осман паша след падането на Плевен.

несе сред нашите войски, когато
се появи бялото знаме и беше
разбрано неговото значение
... излязоха двама конници,
като всеки от тях държеше в ръката си бяло знаме, преминаха
по моста и се приближиха към
офицерите начело с генерал Скобелев. Последва няколкоминутен
разговор с преводача на генерал
Скобелев. Те съобщиха, че е
тръгнал и самият Осман паша и
след това двамата конници препуснаха назад.
- Самият Осман иде! - възкликнаха всички с учудване.
Действително такова нещо не
бяха очаквали.
- Във всеки случай ние почтително ще го посрещнем - въз
кликна един офицер.
- Да, ние ще направим това
- каза друг, - ние всички ще му
отдадем чест, а войниците ще
вземат за почест.
...Изведнъж се чуваха викове:
„Осман”. Великият княз се приближи към каретата н няколко
секунди двамата главнокоман
дващи се гледаха очи в очи, без
да проронят нито дума. След
това великият княз протегна
ръка и като стисна здраво ръката
на Осман паша, каза:
- Поздравяваме Ви за отбраната на Плевен. Това е едно от
големите военни събития в историята.
Осман паша тъжно се усмихна, с мъка се изправи въпреки
раната си, каза нещо и отново
седна. Руските офицери няколко

пъти извикаха „браво”, „браво”
и всички отдадоха почтително
чест. Пристигналият княз Карол
също се приближи, повтори почти всяка дума на великия княз и
по същия начин му стисна ръката.
Осман паша отново се изправи и
се поклони, но този път навъсен
и мълчалив. Той беше облечен в
широк син шинел, без външни
отличителни знаци, по които можеше да се разбере неговият чин.
На главата си имаше червен фес.
Той е едър добре сложен човек,
долната част на лицето му е покрита с къса черна брадичка, без
следа от бели косми. Има голям
римски нос и черни очи. Лицето
му е мъжествено, всяка черта от
него изразява енергичност и ре
шителност, но в същото време
това е бледо, уморено лице, което едва ли е било толкова набраздено преди пет месеца; погледът
на черните му очи е тъжен, умен
и решителен...”
На следващия ден император
Александър II се среща лично
с Осман паша в къщата на плевенския търговец Иван Вацов.
Там след проведения разговор,
императорът разпорежда сабята,
която Осман паша предния ден
предава на ген. Ганецки, да бъде
върната обратно на турския командир. Така приключва битката
за Плевен в последната Рускотурска война, вследствие на която на картата на Европа се появява държава, с името България.
Военноисторически музеи Плевен

СПОРТ

Специална комисия определя
„Спортист на годината” на Община Плевен
И през 2016 г. Община Плевен ще връчи приз за „Спортист
на годината”. Номинациите са в
пет раздела. В първия спортните клубове правят предложения
за спортисти, завоювали призови места на Олимпийски игри,
Световни, Европейски, Балкански, Държавни първенства и Национална купа „България”. Във
втория раздел попадат младите
таланти. Те трябва да са призьори от Международни, Държавни първенства и Национална
купа „България”, във възрастов
диапазон до 14 години.
В категорията „Перспективен млад състезател” ще бъдат
отличени призьори от Международни, Държавни първенства
и Национална купа „България”,

във възраст до 18 години.
На церемонията ще бъде връчена награда за отбор и треньор
на годината.
Всеки спортен клуб имаше
право да предложи до 10 състезатели за всички категории, като
един спортист можеше да бъде
номиниран само в един раздел.
През 2016-а специална комисия ще определи носителите
на отличията. Преди това тя се
събра, за да изготви критериите за номиниране. В нея влизат
представители на Община Плевен и журналисти. Председател
е зам.-кметът с ресор „Младежки дейности, спорт и туризъм”
Иван Кюлджийски, а членове:
Таня Митранова - началник
отдел „МДСТ”, Тони Вашков -

главен специалист, Таня Иванчева - главен специалист, Венко
Николов - специалист, Атанас
Кършев - експерт на ММС - Плевенска област, Пламен Георгиев
- директор на Спортно училище
„Г. Бенковски” и журналистите
Николай Стоев, Радослав Христов, Николай Иванов и Димитър Стефанов.
По регламент комисията си
запазва правото да удостои с
допълнителен приз плевенски
спортисти и спортни деятели за
постигнати значителни успехи.
Церемонията по отличаване
на най-добрите в областта на
спорта ще се проведе на 16 декември 2016 година /петък/, от
11 часа в Актова зала на Община Плевен.

СПИСЪК НА СЪСТЕЗАТЕЛИ,
НОМИНИРАНИ
ЗА СПОРТИСТ НА 2016 г.

място ДП-скок височина-мъже)
Г. СКЛА „ФЕНИКС” - Ванеса Томева
Хаджийска, треньор Слави Топузов (ІІ място
ДП- троен ск. - дев. мл.в.-зала, ІІІ място ДПтроен ск. -дев.мл.в.-открито)
VI. ОРИЕНТИРАНЕ
СКО ”СЕВЕР” - Грета Данчева Борисова, треньор Милен Гургуров (ІІ място-ДП-коло
щафета-жени 21, ІІ място ДП-коло дълга-жени
21, ІІІ място ДП-коло спринт-жени 21, Х място
ДП-щафета -жени 21)
VII. ТАЕКУОН-ДО
СК ПО ТАЕКУОН - ДО ”АТИЛА” Иван Руменов Димитров, треньор Даниел
Цаков (ІІІ място ЕП- спаринг-мъже- Гърция-до
50 кг, І място-ДП-спаринг-мъже /кат. до 57кг)
VIII. ТРИАТЛОН
СК ПО ТРИАТЛОН „БОРИСЛАВ ДОКОВ” - Иво Ангелов Илиев, (І място ЕП триатлон -мъже, І място ДП - дуатлон - мъже)
IХ. ТЕНИС НА МАСА
СКТМ ”ТЕТРОН” - Владимир Валериев Петков (ІІІ място -ДИП- смесени двойки, V
място ДИП - двойки мъже)
Х. ФУТБОЛ
ОФК „СПАРТАК” - Тихомир Георгиев
Тодоров, треньор Бойко Цветков (Капитан на
представителния отбор на ОФК „Спартак Плевен”, участие в „Б” ПФГ,рожба на Плевенската
ДЮШ, с включване в професионалния футбол
на 17 г. възраст и участие в Национален отбор
за юноши)
ХI. ШАХМАТ	
СКШ „СПАРТАК ПЛЕВЕН ХХІ” - Николай Йорданов Милчев, треньор Михаил
Гигов (І място -мъже - ускорен шах) ; гросм.
Красимир Иванов Русев, треньор Михаил
Гигов (І място НК „ г. Тринков” - мъже, VІ
място ДИП -мъже- класически шах, участие в
Световно отборно п-во-мъже)

СП-шот.-шобу кумите-юноши, І място ДП-шотокан-ката-до 6 кю) ; ТодорТодоров Тодоров
-17 г., кат. до 68 кг (ІІ място СП-шот.-дисц.шобу
кумите-юн. 16-17 г., Натали Красимирова Йонкова - 15 г. (І място СК-шот., дисц. шобу кумите- девойки 14-15 г., ІІ място ДП-шот.-дисц. шобу
кумите, ІІ място ДП шот.-дисц. Шотокан ката-до
4 кю, девойки 14-15 г.
СКЛА „СПАРТАК” - Браян Николаев
Пейчев, треньор Георги Гетов (ІІ място ДПскок височина-открито-юн.мл.в.)
АК „ГЕОРГИ ДЪКОВ” - Яна Яворова Копчева, треньор Галя Николова (І място
ДП-тл.гюле-момичета до16 г.-зала и открито,
І място ДП-диск-дев.мл.в.-зима и открито,
ІІІ място ДП-чук, дев.мл.в.-зима, І място ДПдиск-открито- момичета, І място ДП-тл. гюле,
дев.мл.в.,открито) ; Геновева Венциславова
Иванова, треньор Галя Николова (VІ място
БП-копие-дев.ст.в., І място ДП-копие-дев.ст.в.зима, ІІІ място ДП-диск-дев.ст.в.-зима, ІІ място
ДП-копие-дев.ст.в.-лято, ІІІ място ДП-копиежени-лято, национална състезателка)
АК ”ПЛЕВЕН 2014” - Добромир Илиев
Николов, треньор Никола Николов (ІІ място
Европейски детски атлетически игри-100м.
препятствия -момчета, ІІ място Европейски
детски атлетически игри -щафета-момчета,
ІІІ място Европейски детски атлетически игри
-скок височина-момчета, І място ДП-100 м
препятствия-момчета -открито, ІІ място ДПщафета-момчета-зала и открито, ІІІ място ДП60м. препятствия -момчета - зала, ІІІ мястоДПск.в.-момчета-зала) ; Цветелин Мариянов
Кирилов, треньор Никола Николов (ІІ място
ДП-скок дължина-момчета -открито, ІІ място
ДП-щафета-момчета-зала и открито, ІІІ място
ДП-скок дължина-момчета, зала)
СКЛА ”ФЕНИКС” - Алина Георгиева
Грънчарова, треньор Светослав Топузов (ІІІ
място ДП-скок дължина, дев.мл.в.,зала, ІV
място ДП-скок дължина, дев.мл.в.-открито)
СКО „СЕВЕР”- ПЛЕВЕН - Лиляна
Пламенова Маринова, 17 г., треньор Милен
Гургуров (ІІ място ДП-щафета-жени 20, ІІІ
място ДП-коло щафета-жени18, ІV място ДПдълга дист., дев.до 18 г.)
КЛУБ ПО СКОКОВЕ НА БАТУТ „СПАРТАК” - Александър Тихомиров Стефанов, треньор Тони Русев (І място ДП-индинидуално-юн.
до 14 г.-І етап, ІІІ място ДП-индивидуално-юн.
до 14 г.- финал, ІІ място ДП-синхрон-юн. до 16
г. - І етап и финал) ; Кристиан Емилов Матеев, треньор Тони Русев (ІІ място ДП-синхрон
- юн.до 16 г. - І етап и финал)
СК ПО ТРИАТЛОН „Б. ДОКОВ” - Симеон Яворов Янев, треньор Иво Илиев (І място ЕП-триатлон- юн.ст.в., І място ДП-акватлон-юн.ст.в., ІІ място ДП-спринтова дистанция
-юн.ст.в., ІІІ мястоДП-основна дистанция-юн.
ст.в.)

I. АВТОМОБИЛИЗЪМ
АКСК ”ПЛЕВЕН РЕЙСИНГ ТИМ” Искрен Ивайлов Пондев (ІІ място ДП - „Планински шампионат” клас НС/5 до 1 400 куб.
см, І място ДП /в екипаж-навигатор/-„РалиСпринт” класНС/5 /до 1 400 куб.см); Росен
Славов Костов (І място ДП /в екипаж-пилот/„Рали-Спринт” клас НС/5 /до 1 400 куб.см.)
II. БОКС
А. БОКСОВ КЛУБ „МИЗИЯ 80” - Илина Иванова, треньор Ал. Владимиров (ІІ място „Купа България” - жени кат. 69 кг.) ; Ива
Василева, треньор Ал. Владимиров (ІІ място
ДП-ДЛШ - девойки, кат. 64 кг.); Александър
Георгиев, треньор Ал. Владимиров (І място
ДП-ДЛШ - мъже, кат. 91 кг.) ;
Б. БОКСОВ КЛУБ „СПАРТАК- ПЛЕВЕН” - Георги Златков Копалиев, треньор:
Георги Тончев (ІІ място ДП-ДЛШ - мъже, кат.
75 кг.) ;
III. БОРБА
СК ПО БОРБА”ИЗОБОР” - Иво Красимиров Илиев -16 г., кат. - 54 кг, треньор: Петър
Антов (ХІ място СП-кадети -Грузия, VІІІ място
ЕП - кадети - Швеция, І място Балк. лига- кадети - Хърватия, І място ДП - кадети, обявен и за
най-техничен състезател)
IV. КАРАТЕ
А. КБИ ”ПЕТРОМАКС” - Ивет Иванова Горанова, кат. 53 кг, треньор Десислава
Лачовска (І място СК- кумите- девойки -16-18
г., VІІ място ЕП- кумите -девойки -16 г., І място
НК-ката-дев.-индивидуално, отборно,жени отборно, І място НК-кумите-девойки); Ивайло
Павлинов Петков, треньор: Десислава Лачовска (ІІ място НП-кумите -мъже- инд., І място
НК-кумите -мъже- инд.) ;
Б. СКК ”СПАРТАК 14” - Бетина Стефанова Кисьова (ІІІ място СП-шотокан,
дисц. шобу кумите -девойки 20 г., кат. 58 кг,
ІІІ място ДП-шотокан, дисц. шобу кумите
-жени, кат. 60 кг)
V. ЛЕКА АТЛЕТИКА
А. СКЛА ”СПАРТАК” - Матилда Евгениева Ангелова, треньор Георги Гетов (І място ДП скок височина- дев. ст.в.-зала, І място
ДП скок височина- дев. ст.в.-открито) ; Михаил Ивайлов Иванов, треньор Георги Гетов (І
място ДП скок височ.- юн. ст.в.-зала, ІV място
ДП скок височ.- юн. ст.в.-открито) ;
Б. АК ”ГЕОРГИ ДЪКОВ” - Полина
Асенова Макаева, треньор Галя Николова
(ХХVмясто СП-диск-дев. ст.в.-Полша, VІІ
място БП-диск-дев.ст.в., ІІ място ДП- диск-жени - открито, І място ДП- диск-дев.ст.в. -лято,
І място ДП - диск-дев.ст.в. -зима) ; Димитър
Бойков Николов, треньор: Галя Николова (ІІ
място ДП-хв. копие-мъже-зима)
В. АК ”ПЛЕВЕН 2014” - Габриел Василев Владимиров, треньор Никола Николов
(VІ място БП-скок височина -юн.ст.в. -Турция,
ІІ място ДП -скок височина-юн.ст.в.-открито,
ІІІ място ДП-скок височина-юн.ст.в.-зала, VІ

СПИСЪК НА СЪСТЕЗАТЕЛИ,
НОМИНИРАНИ ЗА КАТЕГОРИЯ
ПЕРСПЕКТИВНИ СЪСТЕЗАТЕЛИ
/до 18 г. / ЗА 2016 г.

БОКСОВ КЛУБ „СПАРТАК - ПЛЕВЕН” - Наско Илков Николов - 16 г., кат.
75 кг, треньор Георги Тончев (І място ДЛОШкупа България-юн.мл.в., І място ДЛОШ-юн.
мл.в., национален състезател)
СК ПО БОРБА „ИЗОБОР”
Цветан Методиев Сирашки -15 г., кат. 54 кг,
треньор Петър Антов (ІІ място БП - момчета, І
място ДП -момчета)
КБИ ”ПЕТРОМАКС” - Габриела Иванова Горанова, треньор Десислава Лачовска
(І място НП- ката-жени-отборно, І място НК
-кумите-дев.ст.в., І място НК-ката-жени-отборно) ; Виктория Пламенова Росева, треньор
Десислава Лачовска (ІІІ място СК-кумите-дев.
мл.в., І място НК-ката-отборно - 14-17 г., І място НК-ката-жени-отборно)
СКК ”СПАРТАК 14” - Мирела Георгиева
Йолова-15 г., кат. над 53 кг (ІІ място СП-шотокан-дисц. шобу комите -дев. 14-15 г., ІІ мястоДПдисц. шот. ката-14-15г - над 3 кю); Станислав
Добромиров Добрев-15 г., кат. до 55кг (ІІ място

СПИСЪК НА СЪСТЕЗАТЕЛИ,
НОМИНИРАНИ ЗА КАТЕГОРИЯ МЛАДИ
ТАЛАНТИ, ВЪВ ВЪЗРАСТОВ ДИАПАЗОН ДО 14 ГОДИНИ ЗА 2016 г.

БК ”СПАРТАК-ПЛЕВЕН” - Никола
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Станчев -13 г., треньор Борислав Генков (участие в нац. отбор момчета до 14 г., включен в
разширения състав на мъжкия отбор на клуба)
БОКСОВ КЛУБ „СПАРТАК - ПЛЕВЕН” - Мартин Иванов Дебов - кат. 63 кг,
треньор Георги Тончев (ІІ място ДОШ- І кръгмомчета до 14 г., І място ДОШ -ІІ кръг-момчета, ІІ място ДЛШ -момчета, национален
състезател)
СК ПО БОРБА „ИЗОБОР” - Николай
Дзезов -14 г., кат. 47 кг, треньор Момчил Сирашки (ІІ място ДП - момчета, национален състезател) ; Кристиян Илиев Йоцов-кат.30кг,
треньор Момчил Сирашки (ІІІ място ДП- деца)
КБИ ”ПЕТРОМАКС” - Максим Венциславов Христов - кат.55 кг, треньор Десислава Лачовска (І място НП -кумите- деца- 12
г.) ; Христина Петрова Чинова - кат.47 кг,
треньор Десислава Лачовска
(ІІ място
НП-кумите - деца 12 г.)
СКК „СПАРТАК 14” - Гергана Атанасова Атанасова, кат. 50 кг (І място СК шотокан -дисц.шобу-кумите, дев. 12-13г, ІІІ място
ДП -шотокан- ката-дев. 12-13 г.); Стефани
Благовестова Ангелова - кат. 31 кг (І място
СК-шотокан-ката, момичета 9 г., 8 кю, ІІІ място СК-шотокан-санбон кумите, момичета 8-9
г., І място ДП-шотокан санбон кумите, момичета 8-9 г., 8 кю) ; Константин Петков Василев- кат. 26 кг (І място СК-шотокан-санбон
кумите,момчета-8-9 г., ІІ място СК-шот.-ката,
момчено 8-9 г., 8кю, І място ДП-шот.-санбон
кумите, момчета 6-7 г., 8 кю) ; Станислав Тихомиров Станчев (І място СК-шотокан-ката,
момчета 8-9 г., 8кю, ІІІ място ДП-шотокан-ката, момчета 7 г., 8кю, ІІІ място ДП-шотокансанбон кумите, момчета 7 г., 8 кю)
АК ”ГЕОРГИ ДЪКОВ” - Венелина
Цанкова Петкова -14 г., треньор Галя Николова (І място ДП- хвърляне копие, момичета до
16 г. и национален рекорд- лято, ІІ място ДПкопие, дев.мл.в.-лято)
СКО „СЕВЕР” - Цветелина Марианова
Цветанова -14 г., треньор Пламен Райков (ІІ
място ДП-щафета- ж. 20 г., ІІІ място ДП-щафета -ж. 12-18 г., ІV място НК „България”- ж.14
г., ІV място ДП-дълга дистанция-жени 12-18
г.) ; Цветелин Бойков Велков-14 г., треньор
Пламен Райков (ІІ място ДП-коло спринт- м.14 г.,
ІІІ място ДП-коло щафета -м.20 г., ІІІ място ДПспринт -м. 12-18 г., ІV място ДП-дълга дист.-м.
12-18 г., ІV място ДП-коло дълга- м.14 г.)
ПК ПО ПЛУВАНЕ ”ИНВИКТУС” Радо Стойчев-10, треньор Кирил Бъчваров (І
място ДЛОП-50м. бруст, деца 9-10 г.) ; Илия
Данов-12 г., треньор Кирил Бъчваров (ІV място ДЛОП-200м. гръб, деца 12 г.)
КСБАТУТ „СПАРТАК” - Владимир
Калинов Панталеев, треньор Тони Русев (ІІІ
място ДП- индивидуално-деца до 8 г.) ; Гергана Валериева Вутева, треньор Тони Русев
(ІІ място ДП-инд.-момичета13-14 г.-финал, ІІІ
място ДП-инд.- момичета 13-14 г., І етап)
СК Таекуон-до ”АТИЛА” - Евстати
Крумов Маринов, треньор: Даниел Цаков (І
място ДП-спаринг деца до 45 кг, ІІІ място ДП
- форма деца)
СКТМ ”ТЕТРОН” - Антоний Ивов
Стефанов-13 г., треньор Владимир Петков, V
място ДОП -деца до 14 г., V място НК „Млад
олимпиец”-индивидуално, деца)
ТК „ПЛЕВЕН-90” - Росица Мариева
Денчева-9 г., треньор Ангел Ангелов (ІІ място
ДОП-деца 10 г.-І ракета, ІV място ДОП-деца
12 г.- ІІ ракета, 9 първи места в турнирири от
Държавния календар на БФТ, 2 първи места
от международен турнир -деца 10 г. - инд. и
двойки)
СК ПО ТРИАТЛОН ”Б. ДОКОВ” - Валентин Ивов Илиев -6 г., треньор Иво Илиев
(ІІІ място ДП-дуатлон - деца до 9 г.); Мартин
Анатолиев Лазаров, треньор Иво Илиев (V
място ЕП-триатлон- момчета, ІІІ място ДПтриатлон-основна дистанция -момчета, ІІІ място ДП-триатлон-спринт)
СКШ „ПЛЕВЕН ХХІ” - Нора Пламенова Рашева, треньор Христинка Илиева (VІІІ
място СП-момичета до 8 г., ІІІ място ЕП на
страните от ЕС- момичета до 8 г., І място ДИПкласически шах, блиц-момичета -8 г., І мястоДОП -ускорен шах -момичета 12 г., ІІІ място
ДОП-класически шах момичета 12 г., ІІІ място
ДОП-блиц-момичета12 г., І място НК-момичета 8 г., национален състезател
СКШ ”СПАРТАК ПЛЕВЕН ХХІ” Белослава Людмилова Кръстева, треньор
Михаил Гигов (VІ място ЕП- до 12 г., ІІ място
ДИП-до 12 г., ІІ място ДИП -ускорен шах- до
12 г.) ; Калоян Куманов Попвасилев, треньор
Михаил Гигов (Участие ЕП- до 16 г., ІІ място
ДИП-до 14 г.) ; Кристиан Мирославов Милев, треньор Михаил Гигов (ІІ място ДИПблиц- до 12 г.) ; Владимир Димчев Върбанов,
треньор Михаил Гигов (Участие СП- юноши
до 14 г., І място Купа България -до 14 г., ІV
място ДИП-до 14 г.) ; Кристиан Александров
Георгиев, треньор Михаил Гигов (ІV място
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ДИП-ускорен шах-до 10 г., ІV място ДИПблиц-до 10 г., ІІІ място Купа България -до 10 г.)

СПИСЪК НА ОТБОРИ, НОМИНИРАНИ
ЗА КАТЕГОРИЯ ОТБОР ЗА 2016 г.

1. БК ”СПАРТАК-ПЛЕВЕН”, треньор:
Александър Дяковски - ІV място в НБЛ на БФБ
за сезон 2015/ 2016 г. ;
2. КБИ „ПЕТРОМАКС” - І място ЕПстил „годжу”- отб. Кумите, І място НП-жени,
мъже -ката-отбор, І място НК-ката-отборно 1417 г., І място НК-ката-отборно -жени, І място
НК-кумите-отбор жени
3. ЛСК „ВИА” - І място ДП скийт мъжефинал
4. ТЕНИС КЛУБ „ПЛЕВЕН -90” - ІІ
място ДОП-деца до 10 г.-отборно
5. СКТМ „ТЕТРОН” - VІ място ДОП мъже -„Б” РГ, VІІ място ДОП- жени -„А” РГ
6. СКШ „СПАРТАК ПЛЕВЕН ХХІ” ІІІ място ДОП - деца до 12 г., VІ място ДОП
- мъже, VІ място ДОП - жени

СПИСЪК С ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ЗА НОМИНАЦИЯ ТРЕНЬОР НА 2016 г.

Георги Тончев - БОКСОВ КЛУБ
„СПАРТАК - ПЛЕВЕН” - Спечелил 21 медала на Държавни лични и отборни първенства,
5 от които са златни, 6 сребърни и 10 бронзови.
Треньор в СУ ” г. Бенковски”
Десислава Лачовска - КБИ ”ПЕТРОМАКС” 2-ри дан карате-До Шотокан. Нейни
състезатели са спечелили 13 златни, 4 сребърни и 2 бронзови медала от национални и
международни първенства и купи. Има 5 национални състезатели. Треньор в СУ ” г. Бенковски”.
Галя Николова - АК ”ГЕОРГИ ДЪКОВ” - Треньор на всички състезатели в клуба, с които през настоящата година от ДП са
завоювани 26 медала: 10 златни, 6 сребърни, 10
бронзови. Има двама национални състезателиПолина Макаева и Геновева Иванова
Георги Гетов - СКЛА „СПАРТАК” Треньор на Тихомир Иванов, класирал се на Х
място на Олимпийски игри в Рио де Жанейро
-2016 г. на висок скок с резултат 229 см. Същият състезател през годината завоюва - V място
на Европейско първенство - мъже в Амстердам, І място на Балканско първенство за мъже
в Румъния, І място на Държавно първенство за
мъже в зала и на открито. Треньор е и на Матилда Ангелова, Михаил Иванов, Браян Пейчев- всички състезатели участват в класацията
„Спортист на годината” за 2016 г.
Никола Николов - АК „ПЛЕВЕН 2014”
- Състезателите му са завоювали през настоящата година общо 13 медала от Държавни
първенства- 1 златен, 8 сребърни, 4 бронзови.
3 медала от Европейски детски атлетически
игри - 2 сребърни, 1 бронзов. Състезателят му
Габриел Владимиров се класира на VІ място на
Балканско първенство за старша възраст в Турция, а Добромир Николов - ІІ място на 100м. с
препятствия, щафета 4х60м и ІІІ място - скок
височина на Европейски детски атлетически
игри в Чехия. Същият постигна и І място на
Държавно първенство на 100м с препятствия.
Илия Кирилов - ЛСК „ВИА” - През годината неговите състезатели са завоювали по едно
-І-во и ІІ-ро място -мъже - скийт, 3 - втори местамладежи-лично и отборно, едно -ІІІ-то място-кадети. В личен план -майстор на спорта по ловна
стрелба и състезател от националния отбор.
Кирил Бъчваров - ПК ”ИНВИКТУС”
- Треньор и основател на ПК „Инвиктус”. Негови състезатели са участвали на всички Държавни първенства, като спечелилиха призови
места, от които и златен медал на 50 м бруст.
Владимир Петков - СК ПО ТЕНИС НА
МАСА „ТЕТРОН” - Треньор и все още активен състезател в клуба. През годината мъжкият
отбор в ДОП зае VІ място в „Б” РГ, а женският
отбор зае VІІ място в „А” Р г. Лични постижения в СКТМ”Тетрон” - ІІІ място на смесени
двойки и V място - мъже в ДИП.
Христинка Илиева - СК ПО ШАХ
”ПЛЕВЕН ХХІ” - Майстор на спорта по шах.
През годината най-голям успех постига със
своята 8-годишна състезателка - Нора Рашева,
която участва на Световно първенство за момичета до 8 г. и завоюва VІІІ място. Същата
състезателка се класира на Европейско първенство на страните от ЕС - ІІІ място- до 8 г., три
първи места на ДП -на класически шах, блиц
/8 г./ и ускорен шах за 12 г. Отборно 12-годишните момичета завоюваха и 2 трети места на
класически шах и блиц, отново с участието на
Нора Рашева.
Михаил Гигов - СК ПО ШАХ „СПАРТАК ПЛЕВЕН ХХІ” - Международен майстор на спорта по шах. Седем от неговите
състезатели през годината се класираха в призовите шестици на ДП и Купа България, а отборът до 12 г. -момчета в ДОП се класира на
трето място.

