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На Празника на Плевен – 15 май

Честваме 50 години от
побратимяването на
Плевен с Ростов на Дон
На Празника на Плевен – 15
май, градът ни тържествено ще отпразнува половинвековен юбилей
от побратимяването си с Ростов на
Дон. 50-годишнината се изпълни
през 2013-та, когато за тържествата
по повод Празника на града бе плевенска делегация, водена от кмета
проф. д-р Димитър Стойков и председателя на Общинския съвет Дарин Ангелов. На 15 май за тържествата в Плевен пък се очаква делегация от едномилионния руски
град, разположен на река Дон.
Побратимените отношения между Плевен и Ростов на Дон са установени чрез съвместен документ за
сътрудничество, подписан от тогавашните ръководители на Плевен –
Пенко Герганов и на Ростов на Дон
– Иван Бондаренко, през 1973 година. Този договор дава насоките на
дружбата и сътрудничеството между двата града, характеризиращи се
с прилагането на съветския челен
опит, внедряването на научни достижения, на нова техника и технологии в производството. Десет години по-рано - на 12 ноември 1963
година, тогавашният Изпълнителен комитет на Окръжен народен
съвет - Плевен приема документ за
сътрудничество, полагайки основите на действителното сътрудничество между двата града. Сключват
се и така наречените „Договори за
лична дружба”, съревнование и взаимопомощ между предачки, тъкачки, шлайфисти, доячки, строители.
Движението на многомашинното
обслужване поставят тъкачките Албина Печенкина и Параскева Коцева. С подобни договори се съревновават шлайфистките Зинаида Ерьо-

менко от завод „Ростелмаш” и Лиляна Рачкова от Авторемонтен завод – Левски, предачките Люба Филатова от Шахты и Занка Любенова от ТК „Асен Халачев”, доячките
Галина Дюзба от софхоз „Гигант” и
Мария Ангелова от АПК „Г. Димитров”.
Продължава на стр.3

Уважаеми
плевенчани,
Поздравявам ви с
Празника на Плевен
15 май!
В такива дни би трябвало още
по-силно да осъзнаваме колко
много ни свързват богатото
историческо минало, съхра
нените традиции, мъдростта и
духът на предците ни.
Много са лицата на Плевен.
Той е белокаменната крепост
„Сторгозия”, камбанния звън
на храмовете, първия школски праг, бунтовната клетва
на Апостола, шепота на бойните полета, величието на
Скобелевия парк и Мавзолея,
зелените недра на „Кайлъка”,
божествените гласове на Катя
Попова и Гена Димитрова,
жизнерадостните ритми на
Северняшкия ансамбъл, платната на Илия Бешков, узрелите жита и гроздове, забързания ни делник, усмивките на
младите хора, игрите на наймалките...
Свързва ни и отговорността
за съдбата на нашия град,
усилията за неговото по-добро
настояще и бъдеще.
Новият Плевен вече се
ражда - с обновяващата се
централна пешеходна зона,
новите тролеи и тролейбусна мрежа, новото депо
за битови отпадъци, нова
детска градина, новия плувен
комплекс, новия блясък на
символите на града, с новите
търговски комплекси, новоизграждащите се модерни предприятия...
Новият Плевен се нуждае от
грижата, мисълта, таланта,
енергията, сърцето и обичта
на всички нас.
Нека му ги посветим!
Нашият Плевен заслужава!

Честит празник!
Проф. д-р Димитър Стойков дмн
Кмет на Община Плевен
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Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Договор BG161PO001/1.5-03/2011/004
Проект „Интегриран градски транспорт на Плевен”

Проектът включва следните
компоненти:
Компонент 1 - Система за управление на обществения транспорт
Този компонент ще въведе инова-

Компонент 2 – Изграждане на
ново тролейбусно депо
Изграждането на депо, с подходящи съоръжения за паркиране, както и за текущо и сервизно обслужване на тролейбусите, ще доведе до
намаляване на разходите за ремонт
и поддръжка на подвижния състав
и съответно до увеличаване на експлоатационния му срок.
Компонент 3 – Разширяване и
оптимизиране на тролейбусната
мрежа
Компонентът ще осигури инфраструктура на тролейбусния градски
транспорт в нови транспортни райони, което ще доведе до обезпечаване
на заявеното и очакваното нарастващо търсене на транспортни услуги
от населението.
Компонент 4 – Реконструкции
и подобрения на тролейбусната
мрежа
Този компонент ще реши един от
основните проблеми на тролейбусната инфраструктура, чрез увеличаване на средната скорост на градския транспорт, по-лесно и ефективно управление на превозните средства. Реконструкцията и подобренията на тролейбусната мрежа ще
доведат до спестяване на време за
пътуване, по-добро обслужване на
пътниците и повишаване на привлекателността на градския транспорт.
Компонент 6 – Интелигентна

тивен подход за подобряване ефективността на системата на обществен транспорт, както и информационно обезпечаване в реално време
за пътниците, чрез следните подсистеми:
• Системи за позициониране на
возилата и системи за информиране
на пътниците – светлинно и гласово на спирките, и в превозните средства;
• Диспечерски център събиращ
информацията и управляващ системата в реално време;
• Интерактивен портал –информационна система за гражданите.

система за управление на трафика
Интелигентната транспортна система (ИТС), дава възможност за поефективно регулиране на трафика
на светофарно регулираните кръстовища, като спомага за оптимизиране движението, въз основа на отчитане на трафика в реално време.
Въвеждането на системата ще облекчи движението за превозните средства на градския транспорт, като им
предоставя приоритет на тези кръстовища.
Ползите от ИТС са подобрена мобилност, безопасност и ограничава-

Проект „Интегриран градски транспорт на Плевен” финансиран по Оперативна Програма „Регионално развитие” 2007-

лосипеден и ходене пеша;
-Намаляване замърсяването и увеличаване капацитета на транспортната система;

2013 г. Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.5: „Системи за устойчив градски транспорт ”Договор BG161PO001/1.5-03/2011/004.
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт
в петте големи града”
Община Плевен изпълнява проект „Интегриран градски транспорт
на Плевен” в партньорство с Тролейбусен транспорт ЕООД – Плевен. Стойността на проекта е 23 322
246,41 лева, от които 17 335 761,37
лева са съфинансиране от ЕФРР и
3 059 252,01 лева съфинансиране
от националния бюджет. Продължителност на проекта е 36 месеца, считано от 10.07.2012 година до
09.07.2015 година.
Основна цел на проекта:
Ускоряване на икономическото
развитие и повишаване на инвестиционната атрактивност на Общината, чрез подобряване на достъпността, осигуряване на услуги с адекватно качество и запазване на екологичния потенциал.
Обща социално - икономическа
цел на проекта:
Развитие на устойчива интегрирана система за градски транспорт
в Плевен, посредством която да се
подобрят жизнените и екологичните условия за живот.
Конкретни цели на проекта:
-Повишаване привлекателността
на обществения транспорт, чрез повишено качество на услугата;
-Подобряване достъпа на хората
с увреждания до системата на градския транспорт
-Подобрена урбанистична функционалност на града;
-Повишаване мобилността на
общността, давайки предимство на
щадящи околната среда видове превоз, като обществен транспорт, ве-

-Подобряване на околната среда
с намаляване на вредните емисиите, чрез развитие на тролейбусната
система;
-Подобряване на пътната безопасност.

не на вредните въздействия върху
околната среда.
Компонент 7 – Облагородяване на спирките на обществения
транспорт
Важна част от мрежата на масовия градски транспорт са спирките, които са елемент и на градската
среда. Основен недостатък на градския транспорт в Плевен е липсата
на подходяща инфраструктура на
спирките, която възпрепятства безопасното спиране на превозните
средства, както и достъпа на пътниците (включително на хората с увреждания) до тях. На много от спирките липсва подходяща информация
за пътниците.
Компонентът ще подобри състоянието на спирките на обществения
транспорт, посредством поставянето на нови:
• знаци - 84 бр.
• информационни табели с разписания - 41 бр.
• уширения за спиране („джобове“) – 30 бр.
• пешеходни пътеки – 40 бр.
Компонент 8 – Велоалеи
Стимулиране използването на устойчиви видове транспорт, като карането на велосипед, се счита за важна инвестиция и именно заради
това, този компонент е разработен
под формата на цялостна стратегия
за развитие на велосипедния транс-

порт в града. Осигуряването на подходяща инфраструктура и съоръжения, ще увеличи броя на ползвателите на велосипед и ще подобри
сигурността на велосипедистите на
пътя.
В настоящия проект се предвижда изграждането на 8 Маршрута от
първостепенната велоалейна мрежа
с обща дължина 9 489 м.
Компонент 12 – Програма за устойчиво развитие и внедряване
на иновативни решения
Поддържането на ефективна и устойчива система на градския транспорт изисква стратегическо планиране на мерките за нейното развитие.
Компонентът включва комплекс
от мерки свързани с разработването на стратегии, задания, модели и
планове:
• Изработване на стратегическа
рамка за дългосрочно планиране и
прогнозиране на МГОТ;
• Създаване на единен финансов
модел на градския транспорт;
• Изработване на единна политика
и модел на управление на транспорта и инфраструктурата;
• Изработване на Генерален план
за организация на движението
(ГПОД);
• Изработване на стратегия и план
за организиране и контрол на паркирането.

Новите тролеи тръгват
за Празника на Плевен

П

ървите четири нови тролея с марка „Шкода Соларис”
пристигнаха на 26 април и бяха разтоварени на гара Ясен.
След едноседмично обучение на водачите, тест драйв по улиците на Плевен и настройки на информационните им системи се очаква за Празника на града да тръгнат по редовни линии. В началото те ще се движат в участъците, където ще
се извършва реконструкция на съществуващата контактна
мрежа. Тролейбусите са снабдени с двигатели с вътрешно горене, които ще им позволяват да пътуват без да ползват електричество в ремонтиращите се участъци.
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Честваме 50 години...КУЛТУРЕН АФИШ
КУЛТУРЕН
АФИШ
ОБЩИНА ПЛЕВЕН
П Р О Г РА М А

Продължение от стр. 1
С кадри и техническа помощ от
Ростов се решават проблеми по реконструкцията, модернизацията и
производствените фондове на плевенските предприятия.
Ползотворни са отношенията и в

селското стопанство, където известни руски учени помагат за развитието на този отрасъл в тогавашния
Плевенски окръг, превръщайки го в
Център за комплексна механизация
в страната. Оказва се и помощ със
селскостопанска техника. Донските комбайни „Колос”, „СК-4” и „Нива”, тракторите „К-700” обработват
земята в Плевенско. Според историческата справка, предоставена ни от
Регионалния исторически музей в
Плевен, на 20 април 1974 г. в завод
„Ростелмаш” на ленински съботник
са сглобени 20 комбайна „Нива”, които са подарени на Плевен.
Постепенно сътрудничеството с
Ростовска област се разраства и през
годините се побратимяват и Никопол с Шахты, Левски с Новочеркаск,
Червен бряг с Таганрог, Долна Митрополия с Азов и Долни Дъбник с
Волгодонск.
Израз на дружбата и нов момент
в сътрудничеството е откриването на
два Съветски технически центъра –
за селскостопанска техника в Левски (1976 г.), и пътнотранспортен в
Плевен (1977г.). В тях специалисти
от Ростов на Дон обучават български специалисти за повишаване на
квалификацията. Ежегодно се уреждат и „Влакове на дружбата”, в които пътуват групи от побратимени селища, заводи, кооперации, културни
и научни институти и други организации. В двете области обменят опит
плевенският и ростовският театър,
художници, писатели, поети, различни ансамбли, както и представители
на научните среди от Институтите
по фуражите и по лозарство и винарство, както и медици от плевенския
Медицински университет и Педагогически институт.
През 1974 г. на площад „Плевен”
в Ростов на Дон се открива монументът „Дружба”, дело на плевенския

скулптор Димитър Цонков и на ростовския архитект Борис Белченко.
Израз на дружбата е и монументът
„Донски казаци” в Плевен, чийто автор е скулпторът Кирил Мескин.
По повод 100 години от Освобождението, в нашия град отваря врати

ПРАЗНИК НА ПЛЕВЕН - 15 МАЙ 2014

Панорама „Плевенска епопея 187713 МАЙ
78 година”, чието платно е реализирано от художници от Ростовска об- Откриване на фотоизложба „Духът на Плевен” на Георги Великов-Чарли
ласт и Плевен под ръководството на 16:00 ч. – фоайе зала „Катя Попова”
н.х. Николай Овечкин.
През 1993 г. двата града подпис- Представяне на филма „Живи легенди”, гости - Ники Илиев и Саня Борисова
ват безсрочен договор за развитие на 20:00 ч. – Регионален исторически музей /при лошо време зала „Катя Попова”/
1314МАЙ
културните и икономически връзки,
МАЙ
допълнен впоследствие Откриване
със сътруд- на
Майсторски
клас – акордеон
на Александър
Поелуевна
– Ростов
на Дон
фотоизложба
„Духът
на Плевен”
Георги
Великов-Чар
ничество в областта на търговско- 11:00 ч. – НУИ „Панайот Пипков”
ч. – фоайе зала „Катя Попова”
икономическата дейност.16:00
През 2005
г. е подписан договор и за сътрудни- Концерт на участници в майсторския клас по акордеон на Александър Поелуев
ч. – зала „Божко
- НУИ гости
„Панайот
Пипков”Илиев и Саня Борис
чество в областта на спорта,
туризма 18:00
Представяне
на филма
„ЖивиШойков”
легенди”,
- Ники
и обществения живот.
Нощ на литературата
ч. – Регионален
исторически музей /при лошо време зала „Катя Попова
През 2008 г. в Алеята 20:00
на дружбата
18:00 – 21:00 ч. – РБ „Христо Смирненски”
в Ростов е открит каменен макет на
14Концерт
МАЙна Общински духов оркестър
символа на града ни – Параклис мав- „Музикална визитка ... Плевен”,
золей „Св. Георги Победоносец”,
де19:00
ч.
Регионален
исторически
музей
Майсторски клас – акордеон на Александър
Поелуев – Ростов на Дон
ло на плевенския скулптор проф. КиКонцерт
на
джаз
квартет
„New
Centropezn”
–
Ростов
на Дон
11:00
ч. – НУИ „Панайот Пипков”
рил Мескин. Същата година
е подпи20:00
ч.
–
Регионален
исторически
музей
сано и споразумение за реализация
15 МАЙ - ПРАЗНИК
на основните направления
в обласКонцерт
на участници в майсторския
клас НА
по ПЛЕВЕН
акордеон на Александър Поелу
тта на образованието.
ТЪРЖЕСТВЕНА ЦЕРЕМОНИЯ
18:00година
ч. – зала
„Божко Шойков” - НУИ „Панайот Пипков”
През септември миналата
11:00 ч. - пл. „Стефан Стамболов”
делегация, водена от кмета на ОбщиКонцерт на Северняшки ансамбъл „Иван Вълев” и ансамбъл „Дон” – Ростов на Дон
Нощ Стойна литературата
на Плевен проф. д-р Димитър
12:00 ч. – ДКТ „Иван Радоев”
ков, посети Ростов на Дон
по повод
18:00
– 21:00
ч. – РБ „Христо Смирненски”
264 години от създаването на гра- Изложба – 50 години сътрудничество Плевен - Ростов на Дон
да и 50 години от установяване на 16:00 ч. – Регионален исторически музей
визитка ... Плевен”, Концерт на Общински духов оркестъ
партньорски отношения.„Музикална
Резултатът
Концерт
на камерен
състав „Капричио”
– Ростов на Дон
от визитата бе възобновяване
на
до19:00 ч. - Регионален
исторически
музей
брите отношения между Медицин- 16:30 ч. – Регионален исторически музей
ския университет в Ростов на Дон
ПЛЕВЕН” „New Centropezn” – Ростов на Дон
Концерт
джаз квартет
и Медицинския университет
в Пле-на „МОЯТ
Празничен
концерт с участието на Любо Киров, Криста и бенд
вен, които са били прекъснати
20:00близо
ч. – Регионален
исторически музей
20:00 ч. – Регионален исторически музей /при лошо време ДКТ „Иван Радоев”/
30 години.
На официалния прием плевен16 МАЙ НА ПЛЕВЕН
15 МАЙ - ПРАЗНИК
ската делегация подари на кмета на Национален турнир по плажен волейбол за жени и мъже /16-18 май/
ЦЕРЕМОНИЯ
Ростов на Дон МихаилТЪРЖЕСТВЕНА
Чернишев, 9:00 ч. – до
тенис кортовете - парк „Кайлъка”
специално рисувана за 11:00
случая ч.
кар- пл.Концерт
„Стефан
Стамболов”
на Плевенска филхармония със солист Александър Поелуев
тина „Плевенчанка” на акад. Свет11:00 ч. – Панорама „Плевенска епопея 1878”
лин Русев. Домакинът дари
плевенКонцерт
на Северняшки
ансамбъл „Иван Вълев” и ансамбъл „Дон” – Ростов на Д
ския кмет с плакет „Дружба”, който е Изложение на коне, киноложка и животновъдна изложба
точно копие на едноименния
12:00паметч. – ДКТ
„Иван Радоев”
съорганизатори:
Национална асоциация по коневъдство и Община Плевен
ник в Ростов на Дон. Част от плевен- 12:00 ч. – паркинг пред зала „Балканстрой”
ската делегация бе и група
от Север- – 50 години сътрудничество Плевен - Ростов на Дон
Изложба
няшкия ансамбъл за народни песни „Децата и песента”, Концерт на млади поп - изпълнители
ч. – Регионален
исторически
музей
и танци, които участваха16:00
в празнич19:30 ч. - Регионален
исторически музей
/при лошо време ДКТ „Иван Радоев”/
ната програма и галаконцерта. С тяс които пораснахме“ - Концерт на ОХ „Гена Димитрова” със солисти Сихно изпълнение бе открита
и излож-на „Песни,
Концерт
камерен
състав „Капричио” – Ростов на Дон
меон
Маслов
и Лариса Гончарова - Ростов на Дон
бата на плевенския фотограф Георги
16:30
ч.на– Регионален
исторически
музей
20:30 ч. - Регионален
исторически музей
/при лошо време ДКТ „Иван Радоев”/
Великов – Чарли на тема
„Духът
Плевен”.
17 МАЙ
„МОЯТ
ПЛЕВЕН”
По-късно през месец
ноември
Благодарствен католически празник
2013 г., с решение на Общински съ- 11:00 ч. - Храм „Св. Дева Мария от Фатима”
Празничен
вет Плевен, кметът на Ростов
на Дон концерт с участието на Любо Киров, Криста и бенд
Национален песенен
празник „ЕЛАТЕ
ПЛЕВЕН”
Михаил Чернишев беше
удостоен
20:00 ч. – Регионален
исторически
музейВ/при
лошо време ДКТ „Иван Радое
със званието „Почетен гражданин на 16:00 ч. – Оркестрина Градска градина
Плевен”.
НОЩ В ГАЛЕРИЯТА 16 МАЙ

ИЗЛОЖБА

П Р О Г РА М А

ПРАЗНИК НА ПЛЕВЕН - 15 МАЙ 2014

ч. - Откриване
на изложба
„Абитуриенти”
на школа
керамика
и етюд-май/
Национален17:00
турнир
по плажен
волейбол
за жени
и помъже
/16-18
но рисуване с ръководител Вяра Савова - при ЦРД - Плевен
9:00 ч. – до 17:30
тенис
кортовете
- парк
„Кайлъка”
ч. - Юбилейна
изложба
100 години
от рождението на Дило Дилов
18:00 ч. - Откриване на изложбата на Марио Жеков (1898-1955) - колекция от

Концерт на фонда
Плевенска
филхармония
съскорпус
солист Александър Поелуев
на ХГ - Стара
Загора - фоайе, десен
18:30
ч.
Откриване
на
изложбата
„Моето
отечество”
11:00 ч. – Панорама
„Плевенска епопея
1878”- кафе галерия и подстъп
19:00 ч. - Рок концерт на плевенски музиканти и художници - пред сградата на ХГ

17:00 ч. – 24:00 ч. - ХГ „Илия Бешков”
Изложение на
коне, киноложка и животновъдна изложба
НОЩ В МУЗЕЯ
съорганизатори:
Национална
асоциация по коневъдство и Община Плев
„Нашият
музей”
Представяне
на изложбите:
„50 години сътрудничество Плевен – Ростов
12:00 ч. – паркинг
пред
зала „Балканстрой”
на Дон”,

„В мрака наКонцерт
далечните епохи”
и „Великденски
обредни хлябове и обичаи”
„Децата и песента”,
на млади
поп - изпълнители
Изложба на Арт - школа „Колорит”
19:30 ч. - Регионален
музей
/при
лошоПипков”
време ДКТ „Иван Радое
Музикално –исторически
сценичен спектакъл
на НУИ
„Панайот
19:00 – 24:00 ч. – Регионален исторически музей

„Песни, с които пораснахме“ - Концерт на ОХ „Гена Димитрова” със солисти
НОЩ В ПАНОРАМАТА
меон Маслов иПредставяне
Лариса Гончарова
- Ростов
на Дон
на хладно и огнестрелно
оръжие
от Руско-турската война 1877 г.
Концерт
на
солистите
от
Русенската
опера
Гиргинавреме
Гиргинова
20:30 ч. - Регионален исторически музей /при -лошо
ДКТи Вера
„Иван Радоев
Гиргинова
19:00 – 24:00 ч. - Панорама „Плевенска
епопея 1877 г.”
17 МАЙ
18
МАЙ
Благодарствен католически празник
8:30 ч. - Пешеходен поход от началото на парк „Кайлъка”
11:00 ч. - Храм „Св. Дева Мария от Фатима”

• 50 години сътрудничество Плевен – Ростов на Дон •

9:30 ч. - Велопоход - пл. „Освобождение” - жк „Мара Денчева”- парк-хотел
„Кайлъка” празник
- хижа „Среброструй”
По повод Празника на Плевен Регионалният исторически музей ще открие изложба с богат снимков, документален
Национален песенен
„ЕЛАТЕ В ПЛЕВЕН”
и веществен материал, който ще представи измеренията на дружбата и сътрудничеството между Плевенска и Ростов9:30
ч.
Алпиниада
„Кайлъка
2014”
16:00
ска области. Експозицията ще включва както първия документ – Постановление 508 на ИК на ОС на Ростов
на Донч.от– Оркестрина Градска градина
10:00 ч. - Спортно ориентиране - хижа „Среброструй”
12 ноември и Решение на ИК на ОНС – Плевен от 27 декември 1963 г., с който се поставя началото на икономически,
ГАЛЕРИЯТА
политически и културни връзки между двата окръга, така и снимка, запечатила подписването на първия договорНОЩ
за съ- В10:00
ч. - Воден слалом - язовир „Тотлебенов вал”
трудничество между Плевен и Ростов на Дон, афиши, поздравителни адреси, почетни грамоти, юбилейни 17:00
значки,ч.
ме-- Откриване на изложба „Абитуриенти” на школа по керамика и етю
11: 00 ч. - Плевен на скорост - Картинг писта парк „Кайлъка”
дали и флагчета, разменяли си побратимени градове от Плевенска и Ростовска области.

но рисуване с ръководител Вяра Савова - при ЦРД - Плевен
17:30 ч. - Юбилейна изложба 100 години от рождението на Дило Дилов
18:00 ч. - Откриване на изложбата на Марио Жеков (1898-1955) - колекция
фонда на ХГ - Стара Загора - фоайе, десен корпус

ОБЩИНА

Ремонтираме пътища и
поддържаме исторически обекти
чрез партньорски проекти

Община Плевен има готовност
да участва в партньорски проекти
съвместно с други общини – не само в Плевенска област, но и на територията на Северна България, в
следващия програмен период. Това каза за вестник „Плевен” кметът на Община Плевен проф. др Димитър Стойков. Той допълни, че възможностите са широки
и обхващат дори съвместни дейности по линия на трансграничното сътрудничество и включването
на града ни в проекти и като член
на сдружението на Крайдунавските общини. Преди всичко става дума за туристически проекти, уточни проф. Стойков.
Първият от тях е „Развитие на
нова трансгранична туристическа дестинация – Пътят на румънските войни на територията на България по времето на
Руско-турската освободителна
война 1877-1878 г.” с потенциални участници от българска страна общините Плевен и Пордим.
В този проект могат да се включат Румънският мавзолей и мемориален парк в с.Гривица, музеят
„Румънски войни 1877-1878 г.” в
Пордим, Регионалният исторически музей и Скобелевият парк-музей с Мемориален комплекс Панорама „Плевенска епопея 1877” в
Плевен. В момента се проектират
строително-монтажни работи. От
румънска страна предстои уточняване на обектите по този проект, в
който биха се включили общините Каракал и Корабия, окръг Олт.
Общият бюджет е около 5 млн. лв.
Следващият проект е за създаване на трансгранична туристическа дестинация „Римският път
на император Траян от Карпатите през териториите на днешна Румъния и България, до Константинопол”. Потенциални уча
стници, заедно с Община Плевен,
са общините Гулянци и Долна
Митрополия. Включените от българска страна обекти са римският
град, културна ценност от национално значение, Улпия Ескус в с.
Гиген, римската крайпътна станция в с. Рибен, както и късноантичната крепост „Сторгозия”. Потенциалните участници от румънска страна са в Община Слатина,
окръг Олт, предстои уточняване на
конкретните обекти. Бюджетът по
този проект е 25 млн. лв.
Община Плевен има готовност
през следващия програмен период за се включи с проект за регионално развитие на еко туризъм чрез подобряване състоянието на основните защитени територии и опазване на биоразнообразието от двете страни на река
Дунав. В дейностите са предвидени да бъдат включени Защитена местност „Кайлъка”, природна
забележителност „Чернелка”, основно в землищата на селата Горталово и Къртожабене, и Природен парк „Персина” на територията на общините Никопол и Белене.
Проф. Стойков уточни, че тук бихме могли да участваме съвместно
с румънските общини Слатина и

Александрия. Общата стойност на
проекта е около 5 млн. лв.
Също по линия на трансграничното сътрудничество има готовност през следващия програмен период Община Плевен да
се включи с проект за закриване и рекултивация на 6-те съществуващи общински сметища във връзка с изграждане на ново регионално депо за твърди битови отпадъци в Плевен. Участници от българска страна са об-

Плевен – с. Търнене, с. Дисевица
– с. Ясен, както и четвъртокласния път с. Бохот – с. Тученица –
с. Радишево – с. Пелишат. В този
проект е обхваната и сградата на
Автогарата в Плевен.
Местната администрация има
проектна готовност и за проектиране и изграждане на Индустриална зона с бизнес парк със съпътстваща
инфраструктура
съвместно с Община Долна Митрополия.

Бр.4, Май 2014 г.
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
Проектът се осъществява с подкрепата на ОП „Развитие на човешките
ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще!

“МАНЕВА-ТОМИК” ООД
и
“ФЕЙС БГ 2010” ООД

ПРОЕКТ: BG051PO001-2.2.03-0363
„С МОБИЛНОСТ КЪМ ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ”
за периода: от 01.03.2014 г. до 31.05.2015 г.
Схема: BG051PO001-2.2.03. „На път“
Договор: № ESF-2203-04-11004
Бюджет на проекта: 61 368, 05 лв.

Общата цел на проекта е свързана
със стратегическата цел на фирмата –
повишаване конкурентоспособността на „Манева-Томик” ООД на пазара за производство на връхно и горно облекло
Общата и специфичните цели на
проектното предложение са в пълно
съответствие с посочените конкретни цели на схема „На път”, тъй като е
насочена към предоставянето на възможност за организиране на транспорт на заети лица, които изпълняват
служебните си задължения в гр. Плевен и гр. Луковит, а са регистрирани
и живеят в различно населено място.
Пътуващите работници от „Манева-Томик” ООД са 17 човека, а на
„Фейс БГ 2010” ООД са 38 човека.
Организираният от работодателя транспорт ще бъде съобразен с работното време и местоживеенето на
обхванатите лица. По този начин се
предоставя възможност на лицата да
запазят своята заетост и доходи, а в
същото време ще бъдат стимулирани
и работодателите да предоставят социални придобивки под формата на
организиран транспорт.
Проектното предложение е в напълно съответствие с общата цел с
общата цел на схемата – да се насърчи географската мобилност на работната сила на Р. България, тъй като обхванатите лица са заети, които изпълнява своите трудови задължения в населено място различно от това, в което живеят.

Обхванатите лица нямат възможност да използват извънградския обществен транспорт, тъй като разписанието му нe съвпада с работното време на заетите във фирмите.
Работниците от фирма „Манева-Томик” ООД пътуват по следния
маршрут: гр. Луковит – с. Радомирци
– с. Телиш – гр. Д. Дъбник – с. Ясен
– гр. Плевен производствена сграда и
обратно.
Работниците от фирма „Фейс БГ
2010” ООД пътуват по следния маршрут: с. Български извор - с. Галата – с.
Градежница – с. Глогово – гр. Луковит производствена страда и обратно.
Реализирането на проекта ще повиши мотивацията на заети лица за
географска мобилност, тъй като ще
им позволят да запазят доходите си
от труд.
Предоставените стимули за организиран транспорт ще дадат възможност на работодателите да създадат
максимално ефективна организация
на производствените процеси и по
този начин да увеличат производителността и конкурентоспособността
на предприятията партньори - „Манева-Томик” ООД и „Фейс БГ 2010”
ООД.
Проектът е в унисон с първата
специфична цел на ОП „РЧР” подобряване на качеството на живот на
хората в България чрез подобряване
на човешкия капитал, постигане на
високи нива на заетост и повишаване
на производителността на труда.

Този документ е създаден в рамките на проект BG51PO001-2.2.03-0363
„С мобилност към висока производителност“ по договор за безвъзмездна финансова помощ ESF
2203-04-11004 на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г.
схема BG51PO001-2.2.03„На път”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. „Манева-Томик” ООД носи цялата отговорност
за съдържанието на проекта и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална
позиция на Европейския съюз и Европейски социален фонд

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН

На основание Решения № 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 ,1007 и 1008 от 27.03.2014 год. на Общински съвет – Плевен,

О б я вЯ В А

щините Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци. Изготвеният работен проект за закриване и рекултивация на съществуващото общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на Община
Плевен е на стойност по количествено-стойностна сметка 11 млн.
лв. От румънска страна партньор
е Община Слатина. Общата стойност е 25 млн. лв. само за българската страна, а румънската в момента се уточнява.
На 35 млн. лв. са оценени необходимите средства само от българска страна за реализиране на
следващата инициатива - „Подобряване на част от транспортната инфраструктура за повишаване достъпността до обекти от културно-историческото наследство и природните дадености в Дунавския регион
за насърчаване развитието на
трансгранично сътрудничество
между Област Плевен и Окръг
Олт”. Потенциални участници
са общините Плевен и Пордим.
Включени са ремонти на третокласните отсечки от пътя с. Гривица – с. Згалево – гр. Пордим, гр.

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
за продажба на следните общински имоти:

Най-мащабен от партньорските проекти без съмнение е вторият
етап на Интегрирания воден цикъл Плевен – Долна Митрополия, който включва реконструкция на водопреносната мрежа в
Плевен. В първия етап са предвидени 4,5 млн. лв. за проектиране. В момента водата идва по етернитови тръби, които са на възраст
между 30-50 години, някои и над
60 години, отчитат се високи загуби – над 50%, съоръженията не отговарят нито на хигиенните, нито
на европейските изисквания. „Ако
успеем да реализираме първата
част на проекта за Водния цикъл,
ще имаме готов работен проект и
веднага ще можем да кандидатстваме за реконструкция на цялата водопреносна мрежа в Плевен,
която в над 90% е изключително
амортизирана. Очакваме тази втора част на проекта да излезе за над
200 млн. лв. Сигурно ще се налоТръжни документации за участие се закупуват от център за административно обслужване на Община Плевен
жи пак да бъде одобряван от Евро- всеки работен ден до 16.30 ч., до посочените срокове за закупуване.
пейската комисия, но ние вече изДепозитите за участие се внасят по банкова сметка IBAN BG38 IORT 7380 3338 0000 01, BIC IORTBGSF, в “Инвървяхме този труден път и ако ус- вестбанк”
АД, клон – гр. Плевен.
пеем да реализираме първия проЗа справки: Община Плевен, стая № 9, тел. 064/881 327;
ект, смятаме, че ще имаме достаПълният текст на посочените решения са публикувани в “Държавен вестник” брой № 36 от 25.04.2014 год. и на
тъчно сили да реализираме и втосайта на Община – Плевен - www.pleven.bg.
рия”, каза още проф. Стойков.

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН

Бр.4, Май, 2014 г.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЯ ОТ АПРИЛСКАТА СЕСИЯ

Р Е Ш Е Н И Е № 1026 / гр. Плевен, 24.04.2014 г.
ОТНОСНО: Удостояване на Андрей Романов
Цветанов със званието “Почетен гражданин на
Плевен”
На основание чл.21, ал.1, т.22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
и чл.9 от Наредба № 11 за символите, празниците, почетните звания, почетните знаци и награди
на Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
Удостоява със званието “Почетен гражданин на
Плевен” Андрей Романов Цветанов, Кмет на Община Плевен 1971 – 1979 г.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1027 / гр. Плевен, 24.04.2014 г.
ОТНОСНО: Удостояване на арх. Христо Николов Ковачев със званието “Почетен гражданин на
Плевен”
На основание чл.21, ал.1, т.22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
и чл.9 от Наредба № 11 за символите, празниците, почетните звания, почетните знаци и награди
на Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
Удостоява със званието “Почетен гражданин на
Плевен” арх. Христо Николов Ковачев.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1028 / гр. Плевен, 24.04.2014 г.
ОТНОСНО: Изпълнение на решения от №
419/31.01.2013 г. до № 539/28.03.2013 г. на Общински съвет – Плевен, мандат 2011 – 2015 г.
На основание чл. 24, т.5 и чл.75 от Правилника
за организацията и дейността на Общински съвет
– Плевен, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация за мандата 20112015 година и чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема за изпълнени и снема от отчет решения
на Общински съвет – Плевен от № 419/31.01.2013
г. до № 539/28.03.2013 г.
2. Приема за сведение отчета на Постоянната комисия по “Контрол по изпълнение на решенията на
Общинския съвет, установяване и предотвратяване
на конфликт на интереси и законосъобразност” по
изпълнение на решенията от № 419/31.01.2013 г.
до № 539/28.03.2013 г., неразделна част от настоящото решение.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1029 / гр. Плевен, 24.04.2014 г.
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 1025/27.03.2014 г.
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. Изменя и допълва Решение № 1025 от
29.03.2014 година на Общински съвет – Плевен,
както следва:
1. Създава се нова точка І. със следното съдържание:
“І. Увеличава капитала на “Тролейбусен транспорт” ЕООД – Плевен с 11 753 366 /единадесет милиона седемстотин петдесет и три хиляди триста
шестдесет и шест/лв., чрез записване на нови 11
753 366 /единадесет милиона седемстотин петдесет и три хиляди триста шестдесет и шест/ дяла по
1 /един/ лев всеки един.”
2. Досегашната точка І. става точка ІІ и решението придобива следната редакция:
“І. Увеличава капитала на “Тролейбусен транспорт” ЕООД – Плевен с 11 753 366 /единадесет милиона седемстотин петдесет и три хиляди триста
шестдесет и шест/лв., чрез записване на нови 11
753 366 /единадесет милиона седемстотин петдесет и три хиляди триста шестдесет и шест/ дяла по
1 /един/ лев всеки един.
ІІ. Приема промени в учредителния акт на “Тролейбусен транспорт” ЕООД - Плевен, приет с Решение № 54/29.01.2004 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 ми-

лиона 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

Р Е Ш Е Н И Е № 1030 / гр. Плевен, 24.04.2014 г.

от два месеца след отваряне на оперативните програми на Европейския съюз за следващия програмен период да внесе в Общински съвет – Плевен
доклад извършено проучване на възможностите за
кандидатстване с проект за възстановяване на Летен театър в парк “Кайлъка” като фестивален комплекс и младежки център за провеждане на музикални празници, фолклорни конкурси, концерти и
прожекции.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1032 / гр. Плевен, 24.04.2014 г.

ОТНОСНО: Приемане на първоначална наемна
цена за отдаване под наем чрез търг на общински
недвижим имот – обект за обществено обслужване, представляващ плувен комплекс, находящ се в
двора на СОУ “Иван Вазов” – гр. Плевен, ул. “Иван
Вазов” № 46
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 и чл.14, ал.1 от Закона за общинската собственост
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема първоначална месечна наемна цена за
отдаване под наем на общински недвижим имот –
частна общинска собственост – обект за обществено обслужване, представляващ плувен комплекс,
находящ се в двора на СОУ “Иван Вазов” в кв.141,
УПИ ІХ по плана на гр. Плевен, ул. “Иван Вазов”
№ 46, с идентификатор № 56722.660.651.9, актуван
с АОС № 39817/09.12.2013 г. в размер на 2200 лв./
месец без ДДС.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да организира и проведе публично оповестен конкурс за
отдаване под наем на имота по т.1 по реда на Глава V на Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
Общински съвет – Плевен.

ОТНОСНО: Утвърждаване на програми за
развитие на търговските дружества с общинско
участие за 2014 г.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.17,
ал.1, т.1, т.15 и чл.24, ал.1, т.12 от Наредба № 8 за
условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Плевен върху общинската част
от капитала на търговските дружества на ОбСПлевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Утвърждава програмите за развитие на търговските дружества с общинско участие за 2014 г.:
- “Дентален център І-Плевен”ЕООД, град Плевен;
- “Паркстрой”ЕООД - град Плевен;
- “Тибор”ЕАД – град Плевен;
- “Медицински център за рехабилитация и
спортна медицина І”ЕООД – град Плевен.
2. Програмите по т.1 са неразделна част от договорите за възлагане на дружествата по т.1.
3. Допълва бизнес-програмата на “ДКЦ
ІІ”ЕООД, град Плевен за 2014 г., утвърдена с Решение № 988/27.03.2014 г. на Общински съвет –
Плевен, както следва:
“Автоклав за операционен блок – 1 бр. Инвестицията да бъде направена със собствени средства в
размер на 14 000 лв. без ДДС.”

Р Е Ш Е Н И Е № 1031 / гр. Плевен, 24.04.2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 1033 / гр. Плевен, 24.04.2014 г.

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.
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21,
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл.14, ал.7 от ЗОС,
чл.79, ал.1 и чл.98 от Наредба № 7 на Общински
съвет - Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се отдаде под наем за срок до одобряване на проект за възстановяване на Летен театър в
парк “Кайлъка” като фестивален комплекс и младежки център за провеждане на музикални празници, фолклорни конкурси, концерти и прожекции, но не повече от 5 (пет) години, имот – публична общинска собственост, представляващ “Летен театър” със застроена площ от 1938 кв.м., в т.ч.
гримьорна на два етажа с площ 128 кв.м., сладкарница с площ 70 кв.м. и кинокабина с площ 42
кв.м., с предназначение: сграда за култура и изкуство, разположена в парк “Кайлъка”, имот с идентификатор: 56722.621.24.4 и актуван с АОС №
37553/11.06.2012 г.
2. Отдаването под наем на общинския имот по
т.2 да се извърши чрез публично оповестен конкурс при първоначална месечна наемна цена от
340 лв. без ДДС.
3. До участие в конкурса се допускат кандидати,
които отговарят на следните изисквания:
- да са физически или юридически лица, учредени или регистрирани в съответствие с действащото българско или приложимо чуждестранно законодателство като търговци или регистрирани по
друг закон с право да извършват стопанска дейност;
- чуждестранните лица да са със седалище или
гражданство от държава – членка на Европейския
съюз;
- да не са обявени в несъстоятелност и да не са
в производство по ликвидация, съобразно съответното законодателство;
- да нямат задължения към Община Плевен;
- да не са неизправна страна по договори, сключени с Община Плевен.
4. Публично оповестеният конкурс да се проведе
при следните конкурсни критерии за отдаване под
наем със следните тежести:
4.1. Наемна цена – 40%;
4.2. Размер на инвестицията – 60%.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от него лице да организира и проведе конкурса и сключи договор за наем със спечелилия участник, съгласно протокола на конкурсната комисия.
6. Възлага на Кмета на Община Плевен в срок

ОТНОСНО: Договорно споразумение между
Община Плевен и Община Долна Митрополия и
Министерството на околната среда и водите, във
връзка с реализацията на проектно предложение
с наименование „Интегриран воден цикъл Плевен
- Долна Митрополия”, подадено по процедура за
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/11/1.12/02/25, Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води и подобряване качеството на атмосферния въздух” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 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. Отменя Решение № 876/19.12.2013 г. на Общински съвет – Плевен.
2. Приема текста на Споразумение за партньорство между Община Плевен, Община Долна Митрополия и Министерството на околната среда и водите, във връзка с реализацията на
проект „Интегриран воден цикъл Плевен - Долна
Митрополия”, по Схема “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни
води в агломерации между 2000 и 10 000 екв.ж.”
BG161PO005/11/1.12/02/25, Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води и подобряване качеството
на атмосферния въздух” на Оперативна програма
„Околна среда 2007-2013 г.”.
3. Дава съгласие, Община Плевен да подпише
с Община Долна Митрополия и Министерството
на околната среда и водите Споразумение за партньорско изпълнение на проект “Интегриран воден
цикъл Плевен – Долна Митрополия”, по т.2.
4. Споразумението по т.2 да стане неразделна
част от настоящото решение.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши всички необходими правни и фактически
действия по т.3 и т.4 от настоящото Решение.

Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие, Община Плевен да кандидатства с Проект “Пречиствателна станция за отпадъчни води от Регионален център за управление
на отпадъци гр. Плевен” за привличане на външно
финансиране от Предприятието за управление на
дейностите по опазване на околната среда.
2. Дава съгласие, Кметът на Община Плевен да
подпише договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на Проект “Пречиствателна станция за отпадъчни води от Регионален център за управление на отпадъци гр. Плевен”, след
одобряването на проектното предложение от страна на Предприятието за управление на дейностите
по опазване на околната среда.
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 № 1035 / гр. Плевен, 24.04.2014 г.
ОТНОСНО: Изработване на проект на Общ устройствен план за територията на Община Плевен и одобряване на задание по чл.125 от Закона за
устройство на територията
На основание чл.124, ал.1 от ЗУТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се изработи Общ устройствен план по
чл.105, ал.1 от ЗУТ за територията в границите на
Община Плевен, въз основа на заданието по чл.125
от ЗУТ.
2. Дава съгласие на Община Плевен да кандидатства пред Министерството на инвестиционното
проектиране за безвъзмездно финансиране за изработването на Общ устройствен план за територията на Община Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1036 / гр. Плевен, 24.04.2014 г.

ОТНОСНО: Допълнителни мерки с цел улесняване на гражданите при спазване на чл.9, т.6 от
Наредба № 1 на Общински съвет – Плевен, чл.27
(2), т.7 от Наредба № 23 на Общински съвет –
Плевен и чл.15, т.15 от Наредба № 2 на Общински
съвет – Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.13 и т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Възлага на Кмета на Община Плевен да се изработи проектна схема с подходящи места в града
(църкви, домове на покойника, обществено оживени места, спирки на обществения транспорт и др.),
където да се монтират определен брой табла (минимум двадесет) за поставяне на некролози. Таблата да се монтират на местата, съгласно схемата, до
края на м.юли 2014 г.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да се организира провеждането на разяснителна кампания,
целяща да убеди нашите съграждани в необходимостта и всеобщата полза от спазване на посочените членове на трите наредби на Община Плевен
- чл.9, т.6 от Наредба № 1; чл.27 (2), т.7 от Наредба
№ 23 и чл.15, т.15 от Наредба № 2.
Кампанията да се проведе посредством:
- електронните и печатни медии;
- изготвяне и разпространение на подходяща
брошура;
- помощта на пенсионерски клубове и организации;
- неправителствени организации;
- други начини и методи.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да се организира кратък курс на обучение (инструктаж) за
екипи от лица (инспектори, временно наети лица,
доброволци и др.), които ще бъдат определени да
премахват забранените от трите наредби на Община Плевен материали след 01.09.2014 г.
4. Премахването на забранените от трите наредби материали да започне от 01.09.2014 г. и да
се осъществява периодично и последователно, до
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов прекратяване на нарушенията.

Р Е Ш Е Н И Е № 1034 / гр. Плевен, 24.04.2014 г.
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Плевен с Проект “Пречиствателна станция за отпадъчни води от Регионален център за управление
на отпадъци гр. Плевен” за привличане на външно финансиране от Предприятието за управление
на дейностите по опазване на околната среда към
Министерството на околната среда и водите
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1037 / гр. Плевен, 24.04.2014 г.
ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 7 за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество
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.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 Административно-процесуалния

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
кодекс

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
I. Приема Наредба за изменение 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”, Раздел ІІ „Управление
и отдаване под наем на имоти - частна общинска
собственост”, чл.16, ал.3, изречение второ се променя и същата придобива следното съдържание:
„чл.16, ал.3. Въз основа на заповедта, се сключва
договор за наем с Кмета на Общината или оправомощено от него длъжностно лице. Наемните правоотношения се учредяват за срок до свикване на
следващото Народно събрание.”
§2. В глава четвърта „Разпореждане с общински недвижими имоти и движими вещи - частна
общинска собственост”, раздел II „Разпореждане
с общински недвижими имоти чрез правни сделки”, чл.58 се променя, като досегашния текст става ал.1, допълва се т.1 и се добавя ал.2, като нормата придобива следното съдържание:
„Чл.58, ал.1. Право на строеж за гаражи в УПИ,
се учредява от Кмета на Общината след решение
на Общинския съвет и след провеждане на публични търгове в следната последователност:
1. за притежаващите собственост в УПИ за средно и високо жилищно или комплексно застрояване,
като до участие в публичния търг се допускат само
лица, които не притежават гаражи и не са придобивали такива чрез отстъпено право на строеж върху
общинска земя.
2. при липса на кандидати за някои от гаражите
при посочените условия в т.1, се обявява нов търг,
до който за участие се допускат всички желаещи.
ал.2 Право на строеж за постройки на допълващо застрояване в застроени УПИ, частна общинска собственост за ниско жилищно застрояване, се
учредява от Кмета на общината след решение на
общински съвет, без публичен търг или публичнооповестен конкурс, на всички собственици на жилищната сграда в имота или на част от тях, след
представяне на декларация-съгласие с нотариална
заверка на подписите.”
§3. В глава четвърта „Разпореждане с общински недвижими имоти и движими вещи - частна
общинска собственост”, раздел II „Разпореждане
с общински недвижими имоти чрез правни сделки”, чл.59 се променя и придобива следното съдържание:
„чл. 59, ал.1. Право на надстрояване и/или на
пристрояване на сграда, построена върху имот
– частна общинска собственост, в случаите когато, чрез надстрояването или пристрояването не се
обособява самостоятелен обект, се учредява със заповед на Кмета на Общината, по определена цена
от Общинския съвет, без публичен търг или публично оповестен конкурс, на собственика на сградата или на собствениците на жилища в сгради –
етажна собственост или на техни сдружения.
ал.2. Право на надстрояване и/или на пристрояване на сграда, построена върху имот – частна общинска собственост, в случаите когато чрез надстрояването или пристрояването се обособява самостоятелен обект, се учредява след решение на
Общински съвет със Заповед на Кмета на Общината без публичен търг или публично оповестен конкурс на собственика на сградата или на собственици на жилища в сгради – етажна собственост или
техни сдружения.
ал.3. В случаите по ал.1 и ал.2, когато собствениците на сградата са повече от един, правото на надстрояване или пристрояване се учредява на всички собственици или на някои от тях, след представяне на декларация - съгласие с нотариална заверка на подписите от всички собственици в етажната собственост.
ал.4. Когато Общината е собственик на имот в
сграда – етажна собственост, съгласието е в писмена форма, като декларацията - съгласие се подписва от Кмета на Общината.
ал.5. Лицата, желаещи да им бъде учредено право на пристрояване и/или надстрояване подават
молба (заявление) до Кмета на Общината. В случаите по ал.2 Кметът на Общината внася предложение в Общинския съвет.
ал.6. Кметът на Общината издава заповед за
учредяване правото на пристрояване и/или надстрояване.
ал.7. Кметът на Общината сключва договор след
заплащане на цената, дължимите данъци, такси и
режийни разноски.
ал.8 Безвъзмездно право на надстрояване и/или
на пристрояване може да се учреди при условията и по реда на чл.56, ал.4, ал.5, ал.6 и ал.7 от Наредбата.”.
§4. В глава пета „Условия и ред за провеждане
на публични търгове и публично оповестени конкурси”, раздел І „Общи разпоредби”, чл.79, ал. 4 се
променя и придобива следното съдържание:
„Чл.79, ал.4. „Депозитът за участие, когато такъв
се изисква, се представя под формата на парична
сума или банкова гаранция. Същият се определя
в размер от 10 до 20 на сто от размера на първоначалната цена – при продажба или учредяване на
ограничено вещно право, и в размер до 10 на сто от
първоначалната наемна цена, изчислена за целия
период на договора.”
§5. В глава пета „Условия и ред за провеждане на

публични търгове и публично оповестени конкурси”, раздел ІІ „Условия и ред за провеждане на публични търгове” чл. 83, ал.1 се променя и придобива следното съдържание:
„Чл. 83, ал.1. Участниците в публичния търг
представят на комисията за провеждане на съответната процедура поставени в запечатан, непрозрачен плик: заявление за участие; декларация за
оглед на обекта и запознаване с тръжните правила;
документ за внесен депозит или банкова гаранция,
когато такъв се изисква; удостоверение за актуална регистрация /за регистрираните търговци и други юридически лица/; нотариално заверено пълномощно в оригинал или нотариално заверен препис, когато участникът се представлява от пълномощник; други документи, посочени в правилата
за участие. След приключване на съответната процедура, документите остават на съхранение в Община Плевен.”
§6. В глава пета „Условия и ред за провеждане на
публични търгове и публично оповестени конкурси”, раздел ІІ „Условия и ред за провеждане на публични търгове” чл. 84, ал.5, се променя и придобива следното съдържание:
„Чл. 84, ал.5. В случай, че някой от участниците в публичния търг, след изрична покана от председателя, не потвърди първоначалната тръжна цена, както и ако всички участници не предложат цена по-висока поне с една стъпка над първоначалната, внесените от тях депозити или банкови гаранции, когато такива се изискват, не се възстановяват, а банковите гаранции се предявяват за удовлетворяване.”
§7. В глава пета „Условия и ред за провеждане на
публични търгове и публично оповестени конкурси”, раздел ІІ „Условия и ред за провеждане на публични търгове” в чл. 92, се добавя ал.3 със следното съдържание:
„Чл.92, ал.3. Ако депозитът е под формата на банкова гаранция, същата трябва да е със срок един
месец след крайния срок на договора за наем.”
§8. В глава пета „Условия и ред за провеждане на
публични търгове и публично оповестени конкурси”, раздел ІІ „Условия и ред за провеждане на публични търгове” чл. 95, ал.4 се променя и придобива следното съдържание:
„Чл. 95, ал.4. Ако спечелилият не внесе дължимите суми до изтичане на определения срок, той
губи правата си за сключване на сделката /договора/, както и внесения депозит. Ако депозитът е под
формата на банкова гаранция, същата се предявява
за удовлетворяване.”
ІІ. Измененията на Наредбата влизат в сила 7
дни след публикуването им в местен вестник и на
интернет страницата на Общински съвет – Плевен.

с. Ясен; НТП: нива; категория на земята: трета,
при първоначална цена за продажба на имота 5200
лв. без ДДС, депозит за участие в размер на 10 %
от първоначалната цена.
- ПИ №127018 с площ 1 049 кв.м, актуван с АОС
№39903/31.01.2014 г., находящ се в землището на
с. Ясен, НТП: използв. ливада, категория на земята: трета, при първоначална цена за продажба на
имота 900 лв. без ДДС, 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 публичен търг за гореописаните имоти.
3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да
сключи договор за продажба на имотите по т.1, съгласно нормативните изисквания, със спечелилите
участници.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1041 / гр. Плевен, 24.04.2014 г.
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за част от ПИ 557005 в землището на
с.Буковлък, Община Плевен и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план
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, 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 част
от ПИ 557005 в землище на с. Буковлък, Община
Плевен с начин на трайно ползване – горска територия, общинска собственост.
2. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване за
част от ПИ 557005 в землището на с. Буковлък, Община Плевен.
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 № 1042 / гр. Плевен, 24.04.2014 г.
ОТНОСНО: Подробен устройствен план – Пар-

Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов целарен план на елементите на техническата ин-

Р Е Ш Е Н И Е № 1038 / гр. Плевен, 24.04.2014 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. 14 от приетия дневен ред:
“Предложение относно Наредба за изменение на
Наредба № 15 за реда и условията за поставяне на
преместваеми съоръжения на територията на Община Плевен” с вх.№ ОбС-1671-1/17.03.2014 г.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1039 / гр. Плевен, 24.04.2014 г.
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за управление на общинските пътища
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21,
ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.23 от Закона за пътищата, чл.26 и 28 от Закона за нормативните актове,
при спазване изискванията на чл.75, 76, 77 и 79 от
Административно-процесуалния кодекс
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема Наредба за управление на общинските пътища.
2. Наредбата влиза в сила 7 дни след публикуването и в местен вестник и на интернет страницата
на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1040 / гр. Плевен, 24.04.2014 г.
ОТНОСНО: Продажба на земеделски земи –
частна общинска собственост, представляващи
поземлени имоти № 000098 и № 127018, находящи се в землището на с.Ясен, чрез публичен търг
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС,
чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба
№7 на ОбС - Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се продадат земеделски земи – частна общинска собственост, находящи се в землището на
с. Ясен, чрез публичен търг с предварително представяне на предложенията в администрацията на
Община Плевен, представляващи поземлени имоти, както следва:
- ПИ № 000098 с площ 6 263 кв.м, актуван с АОС
№ 39922/11.02.2014 г., находящ се в землището на

фраструктура за прокарване на трасе на канал за
отвеждане на отпадни води от обект “Регионално депо за твърди битови отпадъци – гр. Плевен и
гр. Долна Митрополия, в землищата на с. Опанец и
с.Буковлък” до съществуващия канализационен колектор на с.Буковлък
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, чл.25, ал. 5, във връзка с ал.
4 от Закона за собствеността и ползуването на земеделски земи, чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за прокарване на трасе на канал
за отвеждане на отпадни води от обект „Регионално депо за твърди битови отпадъци - гр. Плевен и
гр. Долна Митрополия, в землищата на с. Опанец
и с. Буковлък” до съществуващия канализационен
колектор на с. Буковлък, преминаващо със сервитут през поземлени имоти, представляващи частна
и публична общинска собственост:
- ПИ 06999.0190 – „полски път” – публична общинска собственост;
- ПИ 06999.468 – „изоставен терен за трайни насаждения” – частна общинска собственост;
- ПИ 06999.467 – „пасище с храсти” – публична
общинска собственост;
- ПИ 06999.244 –„местен път” - публична общинска собственост
в землището на с. Буковлък.
2. Съгласието по т. 1 се дава за срок от 5 (пет)
години.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да извърши необходимите правни и фактически действия, в изпълнение на настоящото Решение.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1043 / гр. Плевен, 24.04.2014 г.
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ 404138 в местността “Около
града” в землището на гр. Славяново, 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.8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, на основание чл. 124а,
ал. 1 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устрой-

Бр.4, Май, 2014 г.
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ство на територията
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ
404138 в местността „Около града” в землището
на гр. Славяново и парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура, собственост
на Кирил Лазаров Лазаров.
2. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ
404138 в местността „Около града” в землището
на гр. Славяново и парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура, собственост
на Кирил Лазаров Лазаров.
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 № 1044 / гр. Плевен, 24.04.2014 г.
ОТНОСНО: Подробен устройствен план –
План за застрояване за поземлен имот 158012 в
м. “Съдовете”, землище с.Брестовец и Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на електропровод 20 кV до имота
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, чл.25, ал. 5, във връзка с ал. 4 от Закона за собствеността и ползуването на земеделски земи, чл.18 от Закона за опазване
на земеделските земи, чл. 30, ал. 3 от Правилника
за прилагане на 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 поземлен имот 158012 в м. „Съдовете”, землище с.
Брестовец, собственост на „Вектор инвест” ЕООД
и Парцеларен план на елементите на техническата
инфраструктура за трасе на електропровод 20 кV
до поземлен имот 158012, преминаващо със сервитут през следните поземлени имоти: ПИ 103027
– „нива”, собственост на „Вектор инвест” ЕООД;
ПИ 271 – „полски път” – публична общинска собственост; ПИ 505 – „пасище, мера” - публична общинска собственост в землището на с. Брестовец.
2. Дава предварително съгласие на „Вектор инвест” ЕООД за прокарване на трасе на електропровод 20 кV до поземлен имот 158012, преминаващо
със сервитут през следните поземлени имоти: ПИ
271 – „полски път” – публична общинска собственост; ПИ 505 – „пасище, мера” - публична общинска собственост в землището на с. Брестовец.
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 и т.2.
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.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1045 / гр. Плевен, 24.04.2014 г.
ОТНОСНО: Проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за терен, заключен между ок
23-ок22-ок 117 и УПИ І – “За магазин – хранителни стоки, сладкарница, ресторант и дискотека”
в кв.44 по плана на с. Брестовец, Община Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.134, ал.1, т.1 и т.2 и
ал.2, т.6, във връзка с чл. 62а, ал. 4 от Закона за устройство на територията, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема: Проект за изменение на действащия
ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА
РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за терен, заключен между ок 23 – ок 22 – ок 117 и УПИ І – „За магазин-хранителни стоки, сладкарница, ресторант и
дискотека в кв. 44 по плана на с. Брестовец.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен преди
одобряване на проекта за изменение на ПУП да
сключи предварителен договор за доброволна делба с ПК „Орач”, като след завършване на процедурите по реда на Закона за устройство на територията да одобри приетия от Общински съвет:
ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН
ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за терен, заключен между ок 23 – ок 22 – ок 117 и УПИ І – „За
магазин-хранителни стоки, сладкарница, ресто-

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
рант и дискотека в кв. 44 по плана на с. Брестовец. но чл. 124б, ал. 4.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1049 / гр. Плевен, 24.04.2014 г.

ОТНОСНО: Проект за подробен устройствен
план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе
на електропровод НН до поземлен имот 083114 в
местността “Каменна могила” в землището на с.
Опанец
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 електропровод
НН със сервитут до поземлен имот 083114 в местността „Каменна могила” в землището на с. Опанец.
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”.

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на
проект за подробен устройствен план – план за
застрояване за поземлени имоти 001007, 404128,
404129, 404130 и 404234 в местността “Припека”
в землището на гр. Славяново, 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.8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, 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 поземлени имоти 001007, 404128, 404129, 404130 и
404234 в местността „Припека” в землището на гр.
Славяново и парцеларни планове на елементите
на техническата инфраструктура, собственост на
„Брумо” ЕООД. 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 поземлени имоти 001007, 404128, 404129, 404130 и
404234 в местността „Припека” в землището на гр.
Славяново и парцеларни планове на елементите
на техническата инфраструктура, собственост на
„Брумо” ЕООД.
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.

Р Е Ш Е Н И Е № 1047 / гр. Плевен, 24.04.2014 г.
ОТНОСНО: Подробен устройствен план –
Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за трасе на Водопровод Ф90
мм до поземлен имот 000069 в местността “Барата” в землището на с.Къртожабене
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
мм със сервитут до поземлен имот 000069 в местността „Барата” в землището на с. Къртожабене,
собственост на Ирена Тодорова Живкова-Митева.
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 № 1048 / гр. Плевен, 24.04.2014 г.
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 000046 в местността “Барата” в землището на с.Къртожабене, 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
000046 в местността „Барата” в землището на с.
Къртожабене и парцеларни планове на елементите
на техническата инфраструктура, собственост на
Стоян Иванов. 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 000046 в местността „Барата” в землището на
с. Къртожабене и парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура, собственост
на Стоян Иванов.
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, съглас-
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г. на Общински съвет - Плевен се променя по след-

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и

нието на проекта по т.1, Община Плевен да разкрие
шест центъра за настаняване от семеен тип за деца
и младежи, изведени от специализирани институции, съгласно Националната карта на резидентните услуги, в изградената социална инфраструктура
по Схема BG161PO001/1.1 – 12/2011 “Подкрепа за
деинституционализация на социални институции,
предлагащи услуги за деца в риск” на Оперативна
програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г.”.
3. Текстът на точка 4 от Решение №
597/30.05.2013 г. на Общински съвет - Плевен се
променя по следния начин: “Дава съгласие, Кметът на Община Плевен да подпише Договор за безвъзмездна финансова помощ по
изпълнението на Проект “Предоставяне на социални услуги в общността в 6 центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи, изведени от специализирани институции”, след неговото
одобряване от Управляващия орган на Оперативна
програма “Развитие на човешките ресурси” 2007
– 2013 г.”.
4. В останалата си част, Решение №
597/30.05.2013 г. на Общински съвет – Плевен се
запазва непроменено.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема Отчет за изпълнението на Програмата за развитие на туризма през 2013 година в Община Плевен.
2. Отчетът е неразделна част от настоящето решение.

Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов ния начин: “Дава съгласие, в рамките на изпълне- чл.12, т.1 от Закона за туризма

Р Е Ш Е Н И Е № 1046 / гр. Плевен, 24.04.2014 г.

Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Бр.4, Май, 2014 г.

Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1050 / гр. Плевен, 24.04.2014 г.
ОТНОСНО: Изменение и допълване на Решение
№ 996 от 27.03.2014 г. на Общински съвет – 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.4, ал.4, чл.5, ал.2,
чл.26, ал.1 и 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Изменя и допълва Решение № 996 от
27.03.2014 г. на Общински съвет – Плевен в частта
на т.2, която придобива следния вид:
“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,
информационен меморандум и приватизационна
оценка на общинското участие в “Мизия 2000”АД,
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 № 1051 / гр. Плевен, 24.04.2014 г.

Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1052 / гр. Плевен, 24.04.2014 г.
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 984/27.03.2014 г. на Общински съвет – Плевен, във връзка с кандидатстване на Община Плевен 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” по 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. Текстът на точка 1 от Решение № 984/27.03.2014
г. на Общински съвет – Плевен се променя по следния начин: “Дава съгласие, Община Плевен да кандидатства с Проект “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. Текстът на точка 3 от Решение №
984/27.03.2014 г. на Общински съвет – Плевен се
променя по следния начин: “Дава съгласие, предназначението на обекта на интервенция, в обхвата
на проекта по т.1, да бъде запазено, както и той да
бъде експлоатиран, най-малко 10 години след приключване на проекта и приемане на финалния доклад по неговото изпълнение.”
3. В останалата си част, Решение №
984/27.03.2014 г. на Общински съвет – Плевен се
запазва непроменено.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1053 / гр. Плевен, 24.04.2014 г.
ОТНОСНО: Подписване на Анекс към Договор
№ BG161РО002-3.3.02-00023-С0001 за продължаване финансирането на Проект “Изграждане на
Областен информационен център Плевен” по Оперативна програма “Техническа помощ” 2007 –
2014 г.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие, Община Плевен да преработи
съдържанието и депозира за разглеждане и оценка
в Оперативна програма “Техническа помощ” 2007
– 2014 г. Проект “Изграждане на Областен информационен център Плевен”.
2. Дава съгласие, Кметът на Община Плевен
да подпише Анекс към Договор № BG161РО0023.3.02-00023-С0001 за продължаване финансирането и изпълнението на Проект “Изграждане на
Областен информационен център Плевен” по Оперативна програма “Техническа помощ” 2007 –
2014 г., ако Управляващият орган одобри направените промени в проектната документация.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши всички необходими правни и фактически
действия, във връзка с изпълнението на т.1 и т.2 от
настоящото Решение.

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 597/30.05.2013 г. на Общински съвет – Плевен, във връзка с кандидатстване на Община Плевен с Проект “Предоставяне на социални услуги в
общността в 6 центъра за настаняване от семеен
тип за деца, навършили 3 г., изведени от специализирани институции” за привличане на външно финансиране по Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси” 2007 – 2013 г.
На основание чл.21, ал.2 и 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. Текстът на точка 1 от Решение № 597/30.05.2013
г. на Общински съвет - Плевен се променя по следния начин: “Дава съгласие, Община Плевен да кандидатства с Проект “Предоставяне на социални услуги в общността в 6 центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи, изведени от специализирани институции” по Схема BG051PO001-5.2.12
“Да не изоставяме нито едно дете” – Компонент
2 “Разкриване на социални услуги в общността”,
Област на интервенция 5.2. “Социални услуги за
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов
превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици”, Приоритетна ос 5
“Социално включване и насърчаване на социална- Р Е Ш Е Н И Е № 1054 / гр. Плевен, 24.04.2014 г.
та икономика” на Оперативна програма “Развитие
ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнение
на човешките ресурси 2007 – 2013 г.”.
на
Програма за развитие на туризма през 2013 го2. Текстът на точка 2 от Решение № 597/30.05.2013
дина в Община Плевен

Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1055 / гр. Плевен, 24.04.2014 г.
ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнение
на План за развитие на социалните услуги в Община Плевен през 2013 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. Приема Отчет за изпълнение на План за развитие на социалните услуги в Община Плевен през
2013 г.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1056 / гр. Плевен, 24.04.2014 г.
ОТНОСНО: Приемане на План за развитие на
социалните услуги в Община Плевен през 2014 г.
На основание чл.36б, ал.4, във връзка с чл.36б,
ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане 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 План за развитие на социалните услуги в Община Плевен през 2014 г.
2. Планът за развитие на социалните услуги през
2014 г. да бъде неразделна част от Стратегията за
развитие на социалните услуги в Община Плевен
през периода 2011 – 2015 г.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1057 / гр. Плевен, 24.04.2014 г.
ОТНОСНО: Приемане на План за развитие на
социалните услуги в Община Плевен през 2015 г.
На основание чл.36б, ал.4, във връзка с чл.36б,
ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане 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 План за развитие на социалните услуги в Община Плевен през 2015 г.
2. Планът за развитие на социалните услуги през
2015 г. да бъде неразделна част от Стратегията за
развитие на социалните услуги в Община Плевен
през периода 2011 – 2015 г.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1058 / гр. Плевен, 24.04.2014 г.
ОТНОСНО: Приемане на План за дейността
на Обществения съвет за сътрудничество с НПО
през 2014 г. и отчет за дейността през 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
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема отчет за дейността на Обществения
съвет за сътрудничество между местната власт и
НПО за 2013 г.
2. Приема План за дейността на Обществения
съвет за сътрудничество между местната власт и
НПО през 2014 г.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1059 / гр. Плевен, 24.04.2014 г.
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим
имот с идентификатор 56722.661.20 – УПИ ІІ,
кв.14, ул. “Клисура” № 11, град 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
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се продаде недвижим имот - частна общинска собственост, актуван с акт за общинска
собственост № 39219/31.07.2013 г., находящ се в
град Плевен, ул. “Клисура” № 11, поземлен имот с
идентификатор 56722.661.20 с площ 225 кв.м., урбанизирана територия с начин на трайно ползване:
ниско застрояване, а по план за регулация на града
– урегулиран поземлен имот УПИ ІІ, кв.14, отреден за жилищно строителство, заедно със съществуващите в имота две полуразрушени сгради, които не са елемент на плана и са оценени като материали, чрез публичен търг с тайно наддаване, с
предварително представяне на предложенията от

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
участниците в администрацията на Община Плевен, при първоначална цена 22 000 лева без ДДС
и депозит за участие в размер на 10 % от първоначалната цена.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия, която да организира и проведе публичния търг.
3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да
сключи договор за продажба на имота по т. 1, съгласно нормативните изисквания, със спечелилия
участник.

фонд “Под наем”;
1.2. Общинско жилище с адрес: ж.к. “Сторгозия”, бл.1, вх.В, ап.16 да премине от фонд “Ведомствен” във фонд “Под наем”;
1.3. Общинско жилище с адрес: хотел “Сторгозия”, сектор “Г”, ап.28 да премине от фонд “Резервен” във фонд “Под наем”;
1.4. Общинско жилище с адрес: ж.к. “Сторгозия”
бл.1, вх.В, ап.15 да премине от фонд “Под наем”
във фонд “Продажба”.
2. В останалата си част Решение № 766/26.09.2013
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов г. на Общински съвет – Плевен остава непроменено.
Р Е Ш Е Н И Е № 1060 / гр. Плевен, 24.04.2014 г.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

ОТНОСНО: Продажба на общински гараж, находящ се в жилищен блок с адрес: град Плевен, бул.
“Георги Кочев” № 13, вх.”А”, 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.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
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се продаде недвижим имот - частна общинска собственост, актуван с АОС № 38406 от
05.02.2013 г., представляващ гараж № 12, разположен на приземния етаж във вх.”А” на жилищен блок на бул. “Георги Кочев” № 13, град Плевен, срещу магазин “Технополис” - самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 56722.661.9.10.34
със застроена площ 19.52 кв.м, чрез публичен търг
с тайно наддаване, с предварително представяне
на предложенията от участниците в администрацията на Община Плевен, при първоначална цена
9230 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 нормативните изисквания, със спечелилия
участник.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1061 / гр. Плевен, 24.04.2014 г.
ОТНОСНО: Безвъзмездно придобиване право
на собственост върху недвижим имот, представляващ 330 кв.м.ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 56722.652.306, съставляващ УПИ VІ,
кв.615 по плана на гр. Плевен
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.34, ал.1 от Закона за
общинската собственост във връзка с чл. 5, т.2 и
чл.50, ал.1 от Наредба №7/2005 г. на Общински съвет – Плевен, във връзка с чл. 15, ал.3 от Закона за
устройство на територията
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи със собствениците на УПИ VІ, кв.615 по плана на гр.Плевен предварителен договор за безвъзмездно прехвърляне на собственост в полза на Община Плевен на част от собствен поземлен имот с
идентификатор 56722.652.306, представляващ новообразуван тупик, определен от новосъздадени
ок 119д – ок 119е и осова линия между тях - поземлен имот с проектен идентификатор 56722.652.661
и проектна площ 330 кв.м по проекта за изменение
на ПУП-ПРЗ за УПИ VІ, кв.615.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен, в едномесечен срок след влизане в сила на изменението на ПУП-ПРЗ за УПИ VІ, кв.615 да сключи със собствениците на УПИ VІ, кв.615 по плана
на гр.Плевен окончателен договор за безвъзмездно прехвърляне на собственост в полза на Община Плевен на част от поземлен имот с идентификатор 56722.652.306, представляващ новообразуван тупик, определен от новосъздадени ок 119д –
ок 119е и осова линия между тях - поземлен имот с
проектен идентификатор 56722.652.661 и проектна
площ 330 кв.м по скица-проект от Службата по геодезия, картография и кадастър –Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1062 / гр. Плевен, 24.04.2014 г.
ОТНОСНО: Изменение на Решение №
766/26.09.2013 г. на Общински съвет – Плевен за
определяне броя, предназначението и местонахождението на отделните видове общински жилища
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.42, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.3, ал.2 от Наредба № 18
на Общински съвет - Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Изменя Решение № 766/26.09.2013 г. на Общински съвет – Плевен в частта на приложените
списъци, както следва:
1.1. Общинско жилище с адрес: “ул. “П.Волов”
№ 12, ап.21 да премине от фонд “Ведомствен” във

Р Е Ш Е Н И Е № 1063 / гр. Плевен, 24.04.2014 г.
ОТНОСНО: Промяна в състава на специализирана комисия на Общински съвет - Плевен
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21,
ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Изменя Решение № 40/26.01.2012 г. на Общински съвет – Плевен, като вместо Янко Симеонов Начовски избира за СЕКРЕТАР на Местната
комисия по чл.8, ал.2 от ЗУЖВГМЖСВ за работа с
гражданите с многогодишни жилищно-спестовни
влогове Драгомир Стойчев – гл. юрисконсулт в отдел “ПНО” на Община Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1064 / гр. Плевен, 24.04.2014 г.
ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление на Регионална здравна инспекция – Плевен, недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ административни помещения № 333 и № 334, находящи се в административната сграда на ул. “Димитър Константинов” № 23, гр. Плевен, актуван с АОС №
39762/25.11.2013 год.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.3 и ал.4 от ЗОС и
чл.13, ал.2 от Наредба 7/2005 год. на Общински съвет – Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се предостави безвъзмездно за управление на Регионална здравна инспекция - Плевен
за срок от 5 (пет) години, недвижим нежилищен
имот – частна общинска собственост, находящ се в
гр.Плевен, ул. ”Димитър Константинов” №23, актуван с АОС № 39762/25.11.2013 год., представляващ част от самостоятелен обект с идентификатор
56722.660.765.2.7 – офиси №№ 333 и 334 с обща
площ 32 кв.м., находящи се на четвъртия етаж от
административната сграда.
Консумативните разходи свързани с текущото
обслужване и поддръжка на имота, както и такса
смет и данък сгради са за сметка на Регионална
здравна инспекция (РЗИ) - гр.Плевен.
2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да
сключи договор за безвъзмездно управление на
имота по т.1, съгласно действащите разпоредби и
условията по предходната точка.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1065 / гр. Плевен, 24.04.2014 г.
ОТНОСНО: Допълнение на проект за план-схема за разполагане на преместваеми обекти на територията на градска градина, разположена в
УПИ І, кв.24б и УПИ І и УПИ ІІ, кв.381а по плана
на гр. Плевен, по реда на чл.62, ал.9 от ЗУТ
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.62, ал.9 от Закона за
устройство на територията, чл.8, ал.1 и чл. 14, ал.
7 от Закона за общинската собственост, чл.76, ал.2,
чл.79, ал.1 и чл. 85, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7 на Общински съвет – Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1.Одобрява: Допълнителни позиции към плансхема за разполагане на преместваеми обекти на
територията на градска градина, разположена в
УПИ І, кв. 24б и УПИ І и УПИ ІІ, кв. 381а по плана на гр. Плевен.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да проведе търг за отдаване под
наем на части от имоти - публична общинска собственост на територията на градската градина, за
разполагане на преместваеми обекти, съгласно
одобрената план-схема по т. 1, за обособените допълнителни позиции, находящи се в първа търговска зона на територията на Община Плевен, регламентирана в чл.17, ал. 3 от Наредба № 17 на Общински съвет – Плевен, както следва:
• позиция 10 – атракционно съоръжение „бънджи” – 12 м²;
• позиция 11 - атракционно съоръжение „мини
голф”;
• позиция 12 – детски кът.
3. Отдаването под наем на части от имоти по т.
2 да се извърши в съответствие с базисните наемни цени, определени в Наредба № 17 на Общински

съвет – Плевен, както следва:
• позиция 10 – атракционно съоръжение „бънджи” - 20,00 лв/кв.м. на месец без ДДС за площ до
10 кв. м., а за площта от 11 до 50 кв.м. се заплаща
посочената такса от 20, 00 лв./кв.м. и за всеки кв.м.
над 10 кв.м. се заплаща такса в размер на 60% от
посочената такса от 20,00 лв./кв.м.;
• позиция 11 - атракционно съоръжение „мини
голф” - 20,00 лв./кв. м. на месец без ДДС за площ
до 10 кв. м., а за площта от 11 до 50 кв.м. се заплаща посочената такса от 20, 00 лв./кв.м. и за всеки
кв.м. над 10 кв.м. се заплаща такса в размер на 60%
от посочената такса от 20,00 лв./кв. м;
• позиция 12 – детски кът –
а). 20,00 лв./кв. м. на месец без ДДС за площ до
10 кв.м.;
б). за площ от 11 до 50 кв.м. се заплаща дължимата такса по буква „а” и за всеки кв.м. над 10 кв.м.
се заплаща такса в размер на 60% от посочената
такса по буква „а”;
в). За площ от 51 кв.м. до 100 кв.м. се заплаща
такса по буква „б” и за всеки кв.м. над 50 кв. м се
заплаща такса в размер на 50% от таксата по буква „а”.
4. Отдаването под наем на части от имоти – публична общинска собственост на територията на
градската градина по т. 2 е за срок от 30.04.2014
год. до 30.10.2014 год.
5. Отдаването под наем на части от имоти – публична общинска собственост на територията на
градската градина по т. 2 да се извърши по реда на
Наредба № 7 на Общински съвет – Плевен, чрез
публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията на участниците в администрацията на Община Плевен и начални месечни наемни цени, съгласно т. 3.
6. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от него лице да определи депозитите
за участие, както и да назначи комисия , която да
организира и проведе търга.
7. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от него лице да сключи договори за
наем със спечелилите участници.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1066 / гр. Плевен, 24.04.2014 г.
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор
56722.701.2651 в местността “Стража” 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 поземлен имот с идентификатор 56722.701.2651 в местността „Стража” в землището на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура, собственост на Венелин Георгиев. 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
поземлен имот с идентификатор 56722.701.2651 в
местността „Стража” в землището на гр. Плевен
и парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура, собственост на Венелин Георгиев.
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.

Бр.4, Май, 2014 г.

8

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ
56722.158.2 в местността „Габровец” в землището
на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите
на техническата инфраструктура, собственост на
Боян Георгиев. 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
56722.158.2 в местността „Габровец” в землището на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура, собственост
на Боян Георгиев.
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 № 1068 / гр. Плевен, 24.04.2014 г.
ОТНОСНО: Внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане персонална пенсия на
Георги Младенов Младенов
На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.23
от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл.7, ал.4, т.3 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж и чл.92 от
Кодекса за социалното осигуряване
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Внася предложение в Министерски съвет на
Република България за отпускане на персонална
пенсия на Георги Младенов Младенов, по реда на
чл.92 от КСО.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1069 / гр. Плевен, 24.04.2014 г.
ОТНОСНО: Приемане на годишни отчет и баланс за 2013 г. на “Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – Плевен”ЕООД,
град Плевен и определяне размер на дивидента,
дължим на община Плевен от Дружеството за
2013 г.
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
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема годишния отчет и баланс за 2013 г. на
“Медицински център за рехабилитация и спортна
медицина І Плевен”ЕООД, гр. Плевен.
2. Освобождава от отговорност за 2013 г. управителните органи на търговското дружество, както следва:
2.1. Управителя на “МЦРСМ І – Плевен”ЕООД
д-р Нина Червенкова за периода от 01.01.2013 г. до
16.04.2013 г. и д-р Маруся Величкова за периода от
17.04.2013 г. до 31.12.2013 г.
3. Определя размер на дивидента, дължим на
Община Плевен от Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І Плевен”ЕООД, гр.
Плевен в размер на 50%.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1070 / гр. Плевен, 24.04.2014 г.

ОТНОСНО: Отлагане на дебати
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.23 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Отлага дебатите по т.48 от приетия дневен
ред: “Предложение относно отмяна на Правилник
за условията, реда и критериите за предоставяне
на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Плевен,
приет с Решение № 964/27.02.2014 г. на ОбС – ПлеПредседател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов вен и приемане на нов” за следващото заседание на
Общинския съвет.
Р Е Ш Е Н И Е № 1067 / гр. Плевен, 24.04.2014 г.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ 56722.158.2 в местността “Габровец” 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:

Р Е Ш Е Н И Е № 1071 / гр. Плевен, 24.04.2014 г.
ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна финансова помощ на Красимир Илиянов Красимиров
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
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 Миглена Димчева Иванова за лечението на сина й Красимир Илиянов Красимиров.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

В ОБЩИНАТА
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Славяново – 40-годишен град, ориентиран
към земеделието и животновъдството

Христо Таренгов е кмет втори мандат на Славяново. Роден е през 1968
година. Живее в родния си град. Завършил е ветеринарния техникум в Ловеч, а властите не му разрешават да
следва висше образование. След завършването не успява да си намери работа в птицезавода, тъй като по това време той е в лошо финансово състояние и в последствие фалира. Занимава се със земеделие в една от кооперациите, където е бил началник-база. Работил е и в плевенския „Паркстрой” като контрольор. През 2007
година е избран за кмет с листата на
коалиция от десни партии. Този мандат е представител на БНД.
Според последното преброява- територията на града всички жине в град Славяново живеят 4 800 тели определят като „Паметник
човека. Повечето от тях са в рабо- на отминалата власт”. В момента
тоспособна възраст. Безработица- много малка част от бившия комта в селището е около 10%, но по бинат е закупен от частни произдумите на кмета Христо Тарен- водители, които отглеждат ограгов, има и така наречените „скри- ничени количества птици, но като
ти безработни”, които не са се ре- цяло съоръженията се рушат, тъй
гистрирали на трудовата борса. като комбината не работи. „Този
Основен поминък за местните е птицекомбинат е един от най-гоземеделието и животновъдство- лемите проблеми в Славяново. Зато. Славяново разполага с около щото, когато работеше, осигуря90 000 дка обработваема земя, ко- ваше заетост на близо 2 000 чоято се обработва от арендатори и века”, споделя г-н Таренгов. И
от около 100 по-малки земедел- допълва, че днес на градчето му
ски производители. Заради близ- липсва крупния инвеститор, койкото разстояние до Плевен, мно- то да създаде предприятие, което
го от младите хора пътуват до об- да осигури работни места за поне
ластния град, за да работят. Транс- 1 000 човека. Подобен инвеститор
портът е редовен и позволява то- отдавна хората чакат, но той така
ва. Самото градче отстои на 25 км и не идва. И много от живеещите
от общинския център, а автобус в Славяново емигрират. Процесът
има на всеки час.
е необратим и най-сериозно се заНа територията на Славяново белязва в местната гимназия, осима млекопреработвателно пред- новно училище и детска градиприятие, което произвежда си- на. Записаните там деца ежегодрене и млечни продукти. По ду- но се отписват, отпътувайки с ромите на кмета, наличието на по- дителите си за чужбина, споделят
добно предприятие не стимулира всички в града. И лека полека наразрастването на животновъдния селението и тук застарява.
сектор, тъй като за него влияние
„Напоследък зачестиха среоказват и други фактори. Бивши- щите с кметове, на които разговаят Птицекомбинат, намиращ се на ряме с различни органи на влас-

Детската градина в очакване за
саниране по европейски проект

Детската градина в Славяново
е в очакване за получаване на съгласие за саниране на основната
сграда, подмяна на дограма, мивки
и ремонт на санитарните възли по
европейски проект. По думите на
директора на ЦДГ „Девети май” в
Славяново – Жени Ботева, детската градина е одобрена сред пет подобни институции и предстои скоро да научи ще се получат ли средства за основен ремонт. Сградата е
строена през 80-те години на вече
миналия век и оттогава на два пъти й е правен ремонт на покрива,
но оборудването е старо, а дограмата е морално остаряла. Самата
директорка е сред първите, назначени в учебното заведение и е живата негова история. През 2012 година единственото по-голямо подобрение отново идва със съдействието на местното кметство и
Община Плевен. Тогава се подменя котела за отопление с по-нов,

тъй като старият е бил вече непригоден
за използване.
Макар и подновен, и новият котел е на
дизелово гориво, защото
така е направена системата, обяснява директорката Ботева.
В момента в детската градина
се обучават 74 деца. Те са разделени в две групи и предучилищна
група, като в учебното заведение
функционира и детска ясла. През
тази година, заради намалението
на децата в подготвителната група, се е наложило едната от групите да „падне”. 10 от децата предпочитат да се запишат в подготвителна група в местното основно училище, а други емигрират с родителите си в чужбина.

тта за борбата с организираната престъпност и за намаляване
на миграцията. За мен този процес ще се нормализира ако се създадат работни места за хората. И
да се направи нещо в малките селища, където хората изнемогват.
Ако има трудова заетост и човек
може да даде 2 лв. на детето си за
училище, няма да има емиграция
на младите и ще намалеят кражбите. Защото доста от хората, като няма какво да ядат, посягат на
имуществото на ближния”, обяснява Христо Таренгов. И допълва,
че в Славяново, както навсякъде,
има битова престъпност. Не както е в съседните Мечка, Коиловци
и Бръшляница, но я има. „Може
би, защото повечето от крадците
влязоха в затвора или заминаха в
чужбина. А и имаме Полицейски
участък на наша територия. Повечето от посегателствата са на земеделска продукция през лятото.

Но в Славяново имаме охранителна фирма, която през летните месеци прави обиколки из землището и поставя постове в четирите
му краища. И това даде ефект. А
като говорим за безработица искам да изкажа и една благодарност. Тя е към кмета на Община
Плевен, който осигури по програми за временна заетост миналата
година на 65 човека. Тези програми бяха много полезни. В Славяново имаме двайсетина парка, които бяха много добре поддържани от тези хора. Същевременно
те поддържаха и улиците. И града
изглеждаше доста добре ”, допълва г-н Таренгов.
Две придобивки от миналата
година има градът. Благодарение
на основно ремонтирания път
от първокласния Плевен – Бяла
до селището, до Славяново вече се стига много по-бързо и лесно. Трасето е с дължина от 5 км и

е от третокласната пътна инфраструктура. Рехабилитацията приключи през 2013 г.
С подкрепата на Община
Плевен и отпуснатите 35 000
лв. е направен основен ремонт на
Здравната служба , където работят трима общопрактикуващи лекари и двама зъболекари. Сградата е 100-годишна и не й е правен
основен ремонт от построяването.
А за проблемите? Кметът Таренгов не крие, че има много неща, които трябва да се подобрят
в градчето. Освен лошата инфраструктура и нуждаещите се от рехабилитация улици, сред основните проблеми е охраната на домовете на хората, както и поддържането на парковете и градините, в иначе малкото спретнато селище. А то на 4 септември тази
година ще навърши 40 години от
обявяването си за град.

Д-р Марийка Гарева, общопрактикуващ лекар:

В обновена здравна
служба лекуваме
нашите пациенти
По-възрастните боледуват, когато са разделени от най-близките си

Първоначалната ни идея за среща с д-р Марийка Гарева беше да
разговаряме за ремонта и новите
условия в Здравната служба в Славяново. Безспорен е фактът, че условията за работа на лекарите и медицинските сестри пряко рефлектират върху пациентите. Пък и в
21-ви век не е без значение и при
какви условия чакат за преглед самите пациенти. Оказва се обаче, че
д-р Гарева е далеч по-любопитен
наш събеседник. Защото е и найдълго практикувалият в селището
лекар в цялата му история. Родом е
от търновския край, но се омъжва
още като студентка в Медицинския
университет, а съпругът й е от Славяново. Така тя започва разпределението си като лекар в града през
ноември 1986 година, за да остане
в него досега. По думите на краеведа Недьо Василков, който е правил обстойно проучване на историята на града и има издадени няколко книги по тази тема, д-р Гарева се
оказва, че е лекарят, който най-дълго е пребивавал в Славяново. Разговорът ни започва за първоначалните стъпки на д-р Гарева като лекар-педиатър, а след това за специализацията по „вътрешни болести”
и „обща медицина”, както и за хомеопатията, която учи и в момента.
Но поредният спешен случай слага първата точка на разговора ни.
А ние оставаме в очакване на завръщането на лекаря от домашното посещение. След час и това се
случва, а пациентката вече е „в стабилно състояние”. Така ние продължаваме от там, откъдето бяхме
приключили.
-Д-р Гарева, какво ви задържа толкова години в Славяново?

-Моето семейство. Направихме
си къща тук. Отгледахме си децата.
И тук е цялата ми трудова кариера.
-Колко лекари обслужват града?
-Общопрактикуващите лекари
сме трима – аз, д-р Тилов и д-р Кирилова. Другите ми двама колеги не
живеят в Славяново. Затова понякога лекувам и техни пациенти. Особено, когато се оказва, че те не са в града. Няма как да откажа, като идват
вкъщи. И през нощта тръгвам. Така е било от години. Стига да съм в
Славяново и да имам възможност да
отида, не отказвам на болен.
-Нека поговорим за основно
ремонтираната здравна служба.
-Преди ремонта сградата бе наистина много зле. Тя е на 100 години.
Няколко пъти бяхме писали до кмета да се вземат мерки. Имали сме и
предписания от РЗИ за подобряване
на условията. Сградата се нуждаеше
от основен ремонт. Всяка зима тръбите замръзваха, след което се появяваха течове. Така ВиК-инсталацията стана за основен ремонт. Стените се лющеха. Сградата е голяма и
не всички кабинети се ползват. Затова чест прави на настоящия кмет на
Плевен проф. д-р Димитър Стойков,
че взе нещата присърце. Към средствата, предвидени за ремонт на дограмата и саниране на сградата, отпусна допълнително средства, за да
се направи и ремонт на водопроводната инсталация. Сега сградата вече
има далеч по-приветлив вид.
-От години сте в Славяново и
познавате всички почти поименно. По-болни ли са хората тук сега, отколкото отпреди години?
-Не знам дали има разлика между малкия град като Славяново и го-

лемия град като Плевен. Мисля,
че е мит това, че хората по селата
ядат по-здравословни храни. Но е
факт, че сърцата на хората от малките населени места са по-калени. Нищо, че и в тях има хора със
сърдечни проблеми. Кардиоложката д-р Попноева прави периодично
прегледи на мои пациенти в Славяново. Имам около 500 човека диспансерно болни. Тя идва с мобилен
ехокардиограф за прегледи и споделя, че в Славяново хората са с поздрави сърца. Сърдечният мускул е
здрав заради активната и интензивна работа. Работата в градинката за
по-възрастните хора е много по-добра отколкото спортът из парковете
в Плевен или фитнес залите. И това се доказва от апаратурата. Другият фактор пък накланя везните
към града. Хората от малките населени места и селата емоционално са по-зле, отколкото тези в градовете. Защото децата им не са при
тях. Българинът, и особено хората
от по-възрастното поколение, когато са разделени от най-близките си,
започват да боледуват. За здравето
на един пациент имат значение не
само умствените и физически заболявания, но и духа. И аз мисля, че
хората на село боледуват по-скоро
емоционално. Хората тук са самотни. И самотата им е нещо страшно. В последните няколко години възрастните хора започнаха все
по-често да страдат от психически
разстройства. И това води и до други, вече физически, заболявания.
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Гимназията по лозарство и винарство

може да стане основа на Център за аграрно образование
През следващата година наследникът на Лозаро-винарския техникум в Плевен – Професионалната гимназия по лозарство и винарство „Александър Стамболийски”,
ще навърши 125 години от своето създаване. Училището е третото земеделско, открито в страната.
През всички превратности в историята, то е оцеляло и се е превърнало в център на земеделското образование и обучение. През 20-те години на миналия век в училището
дори е имало курс за придобиване
на висше образование. Историята
на училището е много богата. В него са работили видни представители на земеделските науки и винопроизводството, дали на аграрната
наука в световен мащаб много научни открития и постижения.
„По настоящем училището преодолява редица трудности, свързани
с демографската криза и развитието на различни икономически отрасли, но най-важното е, че в кризисните моменти то съхранява своя облик. Тук са концентрирани агрономически специалности и тези, свързани с производството на вино и със
суровината му. Училището разполага със собствена изба, чрез която се
поддържа на добро ниво производствената и учебна практика на учениците. Като средство се използват
и учебни екскурзии, в които учениците се запознават отблизо с изучаваните от тях специалности и придобиват опит в различни фирми”,
обясни директорът на ПГЛВ Бисерка Илиева.
Училището е конгломерат от образование и учебни практики. Разполага със собствено земеделско
стопанство от 450 дка обработва-

ема площ и 45 дка лозя, има и сериозен материален фонд. Това пък
е стимул за учители и ученици да
търсят нови начини за осъвременяване на образованието. Работи се по
затварянето на цикъла образование
- продължаващо обучение - работа
на реални работни места, за да могат специалистите да намерят своята правилна посока за по-нататъшно развитие, било в аграрните университети, било в рамките на собствен бизнес и стопанства.
Към тези специалности проявяват интерес ученици, завършили
училища в селата, но и градски училища. Това означава, че хората вече
виждат бъдеще в агрономията, земеделието и биопроизводството. А
оттам и надеждата България да се
върне към основното си производство отпреди години – земеделието.
„Училището ни разполага с всички
условия за изучаване на земеделие. В
него има 6 специалности, свързани с
растениевъдството, растителната защита, агроекологията, лозарството,
винарството и трайните насаждения.
Работи се по учебни програми, голя-

ма част от които са разработени от
специалисти в училището, и са одобрени от Министерство на образованието. Собственото стопанство пък
допринася за евтино столово хранете на учениците. Училището разполага с общежитие да юношите, идващи от селата” допълни Бисерка Илиева. Във връзка със специалностите, учениците получават и Свидетелство за управление на лек автомобил и на трактор, което е включено
в учебния план. От началото на тази
година в ПГЛВ заработи и Кабинет с
терминални решения, като училището е кандидатствало с проект за втори подобен кабинет.
„Делегираните бюджети помагат на училищата с много ученици, но в сферата на земеделието и
хранително-вкусовата
промишленост няма нужда от множество,
а от добри специалисти. В голямо земеделско стопанство, например, са нужни двама-трима агрономи и средни специалисти. Затова и поддържам тезата, че земеделските професии трябва да влязат в
списъка на защитените професии в

България. Т.е. да имат по-висока издръжка, а нормативът да бъде снижен. Защото, за да има реализация,
трябва да се произвеждат толкова
специалисти, от колкото има нужда
икономиката ни. Не да изпълняваме
нормативи на МОН, които не са съобразени с икономическото развитие”, категоричен е директорът на
ПГЛВ. И допълва, че днес учениците са 211 и това е реално число, което при сегашните стандарти обрича
училището на постоянни финансови затруднения, свързани с обновяване на материалната база. Промяна
в системата на образованието трябва да има, а от училището обещават
да са достатъчно мотивирани в подготвящия се списък на защитените
професии да влязат поне три техни
специалности. Цикълът в училището е затворен и то може да бъде образец за създаването на един модерен кампус. Особено сега, когато се

правят стъпки за създаване на филиал към Аграрния университет.
В ПГЛВ се трудят висококвалифицирани преподаватели, бюджетът му е от 450 000 лв., осигурени
от Министерството на земеделието
и храните. Училището работи и по
различни национални и международни проекти.
През миналата година приключи първия етап на ремонта на сградата на ПГ по лозарство и винарство, по него бе подменена дограмата на учебното заведение. За тази година се предвижда приключване на третия етаж, а по българошвейцарски проект ще се кандидатства за ремонт на общежитието, което пък ще е стъпка за създаване на
консорциум за изграждане на Център за аграрно образование. Той пък
ще е първа стъпка към създаването
на филиал на пловдивския Аграрен
университет в Плевен.

Л Ю Б О П И Т Н О
„По гънките на времето – история на плевенското лозаро-винарско, овощарско и градинарско
училище” е историята на ПГЛВ,
събрана от Борис Рангелов, дългогодишен директор. Химнът на
училището е написан през 1965 година от Константин Шопов по
текст на Таня Георгиева. И двамата по това време са били преподаватели в училището. Първият
държавен етикет на вино е създаден в училището от Руси Вълчев,
баща на акад. Светлин Русев.

Доц. Иван Пачев, директор на Института по лозарство и винарство в Плевен:

Три нови сорта грозде за изпитване предлага ИЛВ през 2014 година
Доцент Иван Пачев е директор на Института по лозарство и винарство в Плевен от 20 май 2013 г. Завършил е почвознание и агрохимия в Харков, Украйна. Работил е по въпросите за плодородието на
почвите. Една от най-важните му разработки е включването на най-новия показател за почвено плодородие – детрит.
Работил е и в областта на агрохимията,
свързана с торенето на различни растения, както в Института по фуражни култури, така и в Института по лозарство и
винарство в Плевен.

- Доцент Пачев, Институтът по
лозарство и винарство е единственият в България. Какво е наложило неговото основаване преди век?
- Институтът по лозарство и винарство в Плевен е създаден през 1902 г.
и развива научна дейност вече 112 години. Има разработени над 100 сорта
грозде. През това време е направено
много за лозарството в България. Имаме много големи успехи, като най-големият е бил през 1965 г., когато България е световен износител на десертно грозде, с около 2 млн. тона. Оттогава започва лек спад, а през последните
20 години се отчита леко повишаване
на производството, както на десертно,
така и на винено грозде. Това ни нарежда в ЕС до страни като Италия и
Испания, с около 4.3 до 4.6% повишаване на продукцията от десертно грозде, а виненото продължава да е около 90-95% от общото производство в

България. Основната причина за създаването на института като научна организация е борбата против филоксерата, която е навлязла в България през
Видин. Една от основните наши дейности е създаването на технологии за
отглеждане на лозата и създаването на
нови сортове лози, целта ни е те да са
по-студоустойчиви и да издържат на
повече болести. Работи се и по посадъчния материал, търсят се начини за
по-голям процент на вкореняване на
лозичките като се облагородят подложките. Работи се и по фитопатологични болести по лозата - рак, който е
вирусно заболяване, хербология - борба с плевелите в лозовите насаждения;
обработка на почвата, различните резитби на лозата, тъй като всяка една
резитба оказва влияние върху качеството на полученото грозде. Институтът по лозарство и винарство в Плевен е единственият подобен институт

в България, който отговаря за цялата
територия на страната. Специалност
„Лозарство” има и в Аграрния университет, както и в Аграрния факултет на
Лесотехническия университет и преподавателските кадри са от там, но те
ползват от плевенския институт нови-

те научни разработки и подобрения.
- Какъв персонал работи в ИЛВ?
- В различните направления работят 18 специалисти – четирима доценти, трима главни асистенти доктори, останалите са асистенти и главни
асистенти.

- Има ли в съседните ни държави
подобни институти, занимаващи се
с аклиматизация и нови сортове лози?
- Има, да. Такива са факултетът към
аграрния университет в сръбския град
Нови Сад, в Ялта, където имаме договор за сътрудничество, подобен имаме и с института по лозарство и винарство в Одеса. Преди време имахме предложения за сътрудничество
с института по лозарство и винарство
в Краснодар, Русия. С Македония също се поддържат контакти. От турска
страна също има заявен интерес за сътрудничество. През септември ще има
научен конгрес по земеделие в Одрин,
за който нашият институт има специална покана. Още обмисляме с колко
човека да участваме.
- Каква бе миналогодишната реколта и какви са очакванията ви за
тази година?
- Реколтата през 2013 г. беше много добра. Тази година зимата не беше
много сурова и се очаква висок добив
на грозде с добро качество. За 2014-та
е заложихме повече посадъчен материал от сорта „Кайлъшки рубин”, тъй
като миналата година той бе изкупен
още през есента. В следствие на интензивната ни работа в продължение на
няколко години предложихме на Изпълнителната агенция по сортоизпитване ще три нови сорта грозде - два десертни и един винен. За следващата година разработваме още 3 нови сорта.
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Антон Георгиев, бизнесмен, собственик на фирма „Полюс ТМ” и общински съветник:

Фирмата ми започна с ремонти на битова

техника, а сега печелим призове за иновации
Антон Георгиев е роден през 1967 година в Плевен.
Женен. Има две деца – дъщеря, студент втора година
в УНСС София и син на 16 години, който е ученик в СОУ
„Иван Вазов”. С частен бизнес се занимава от февруари
1990 година. В края на миналата година е удостоен с грамота за иновация на традиционното тържество „Бизнесмен на годината”. Затова и започваме от началото за да запознаем читателите с първите години на прехода, когато всеки предприемчив българин имаше възможността да направи фирма и да започне собствен бизнес.

- Г-н Георгиев, разкажете ни
за началото на Вашия бизнес.
Фирмата Ви е специализирана в продажба и сервиз на климатична техника. Как започнахте?
- Преди 24 години започнахме
двама човека. Направихме фирмата „Полюс ТМ”. За годините от
1990-та до днес фирмата ми извървя всички стъпки на развитието си, без да прескачаме нищо. Започнахме с ремонт на бяла техника – печки, перални, хладилници.
През 1994 г. се заехме с поставяне на домашни климатици и техния ремонт, а от 1997 г. работим
по-големи инсталации. Година
по-късно започнахме да се занимаваме с големи вентилационни
инсталации. Работихме и на малки, и на по-големи обекти. През
2007 година направихме вентилация, климатизация и отоплението на няколко големи обекта, като продължаваме да работим с този темп. Така беше и със сградния
ни фонд. Започнахме с помещение под наем, което беше на колопистата. След това се пренесохме на бул. „Христо Ботев”, на
други места, като през 2004 година закупихме сграда, където сега
работим. В момента във фирмата
ми намират препитание 60 човека, но през 2009 година работниците ни бяха 112 човека. За съжаление, кризата намали персонала,
тъй като и обемът на работата ни
намаля за един период от време.
След това пък търсих работници.
Но така е в бизнеса. Днес имаме
обекти в цялата страна. Фирмата
ми е работила в Румъния, а сега
водим преговори за изграждане
на отоплението и климатизацията
на клиника в Македония. Но и в
България има много работа. Сега
започваме хотелска част към Рилския манастир. В бивш хотел на
„Балкантурист” ще се прави пълно реновиране на инсталациите
и отоплението и ние сме една от
фирмите, които ще работи по този обект.
- Много от Вашите колеги
имат и други занимания, които
подпомагат основната им дейност.
- Така е. Аз имам дялове и в
други фирми – автотранспортна,
авиация и други дейности.
- Основния Ви бизнес е кли-

матизацията. По-икономично
ли е отоплението с климатици
и обръщат ли се все повече хора към него?
- В момента най-ефективно
отопление може да се постигне с
пелети и термопомпи. Разбира се,
където няма природен газ. Клиентите предпочитат термопомпените инсталации, това е най-неангажиращото човека отопление. И
газа, доколкото и докогато го има.
Но нашата фирма е специализирана в по-индустриалните разработки. Макар че работим и в еднофамилни къщи.
- Вашата фирма има и производствена дейност.
- Да. Фирмата ни произвежда въздуховоди, вентилационни
решетки, клапи, филтри и климатични камери, рекуперативни
блокове и вентилаторни боксове.
- Вие изпълнихте и климатизацията и отоплението на новооткрития МОЛ.
- Това е един от големите ни
обекти. Започнахме го преди пет
години, но работата беше спряна.
Сега доизградихме инсталацията
и тя работи без проблеми.
- През годините фирмата
Ви финансираше спортни дейности. Дори бяхте президент на
хандбален клуб. Продължавате
ли да помагате и какво се случи
с хандбалния Ви клуб?
- В продължение на четири години бях президент на ХК „Полюс ТМ”, в който играеха жени.
През 2006 година клубът ни влезе

в „А” група, което не се бе случвало от 1990-та. Проблемът в хандбала тогава, а и днес, е това, че няма зала за хандбал в Плевен. Затова и се отказах. Бях единствен
спомоществовател и липсата на
зала не позволяваше да се привлекат спонсори за отбора. А като израснаха момичетата, те искаха и
съответното заплащане за играта
си в „А” група, а някои се отказаха, защото не искаха да тренират
в маломерни зали. Имаше доста
проблеми, което ме отказа от основно подпомагане на спорт. Иначе продължавам да участвам със
средства за всякакви състезания.
Не съм отказвал помощ на закъсали клубове. Но сумите са много
по-дребни от тези, които давах за
издръжката на клуб. И като говорим за клубове, моята фирма подпомага и футболни клубове. Единият от тях е в Опанец, където заедно с моя колега в ОбС и бизнесмен Христомир Христов отделяхме суми за издръжка, а другия е в
Ясен. Помагали сме и на клуба в
Пелишат.
- Разкажете ни за страстта си към летенето. Доколкото
знам, тя е много отдавна. Кога
започнахте?
- Любовта ми към авиацията е
от ранна детска възраст. През 90те години успях да започна реализацията на мечтите си. Първо си
купих мотоделтапланер. Изкарах
необходимите курсове за пилотирането му. През 2005 година изкарах курс за пилотиране на само-

Издава ОП ”Общински медиен център”

лети, а през 2007-ма си закупих
4-местен френски самолет. Сега вече имам два. Но тогава, заедно с моя приятел Валери Илиев, който вече беше закупил летището в село Бохот, започнахме да
изграждаме база за ремонт и поддръжка на самолети. Вече имаме и база за обучение. Вложихме
доста сериозни средства в това си
начинание.
- Не изисква ли много усилие и време да си „частен” пилот. Доколкото знаем, се изискват множество лицензи, записи, навигация и т.н.
- Когато имаш желание, всич-

в нашето училище и да изкарат
курсовете. В нашето летище имаме база за техническо обслужване
на самолети, а с това темпо и паркинг за самолети ще направим.
Но от авиация не се прави сериозен бизнес.
- Тази година спечелихте
приза за иновация в традиционното издание „Бизнесмен на
годината”. За какво беше отличието?
- Отличието за иновация беше
заради производството ни на рекуперативни блокове.
- Какво представлява тази
иновация?

ко се прави. Никой не изпитва
трудност от това, че трябва да води дневник, например. Не се губи
и време. Стига да имаш желание,
докато подгрееш самолета, в рамките на 10 минути си подготвяш
полета, пишеш си дневника и излиташ. Това е рутина. А летенето
е удоволствие. То може да те разтовари в доста висока степен.
- Имате ли много Ваши колеги, пилоти от любителската авиация? Вие сте и член на
сдружение „Криле” и имате поглед върху тази материя.
- Член съм на Управителния
съвет на сдружение „Криле”.
През последната година частните самолети бяха около стотина,
но вече може да са и повече. Любителите-пилоти пък са два пъти
повече. И напоследък се забелязва подем в желанието на хората
да се обучават за любител-пилоти. Виждаме го и в желанието на
много повече хора да се запишат

- Това са вентилационни блокове, през които преминава топъл въздух от сградата, който се
обменя със студения, идващ отвън и отдава топлината си, за да
не се хаби енергия. Например затоплен въздух в заведение, в което се пуши. Въздухът от заведението се изхвърля навън, а влизащият „пресен” се затопля от излизащия навън топъл и не се губи енергия.
- Имате две деца. За сина Ви
се чу, че върви по вашите стъпки с летенето. А има ли интерес
към бизнеса Ви?
- Има интерес. Има афинитет
и към летенето. Като започне лятната ваканция, започва и курсовете за пилот. Дъщеря ми е студентка в УНСС специалност „Управление и администрация”. Надявам се да продължат бизнеса.
И се надявам също децата ми да
останат в България и да ходят в
чужбина само на почивка.
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ГАЛЕРИЯ „ИЛИЯ БЕШКОВ” Е СРЕД ПЪРВИТЕ,
ДИГИТАЛИЗИРАЛИ СВОЯ ФОНД
Голяма част от произведенията вече са на сайта на
европейска галерия за популяризиране на изкуството
Художествена галерия „Илия
Бешков” е една от най-големите галерии в страната с повече от
50-годишна история. Културният
институт е създаден през 1958 година по инициатива на плевенски
художници, обясни директорът
Мирослав Минчев. По това време
творците създават свое дружество
и решават да се направи галерия с
постоянна сбирка, за тази цел те

фонда - живопис, графика, приложно изкуство, скулптура, пленери, икони, Ангел Спасов, Илия
Бешков и още няколко по-малки
колекциии, свързани с отделни автори или колекционери. Специално внимание е отделено на патрона на галерията. Серията великолепни композиции дават възможност да бъде видяно най-типичното, най-яркото и характерно от

циален софтуер, който е закупен
от галерията. Чрез него 5 000 творби са дигитализирани, по-голяма
част от тях вече са на сайта на Галерия за популяризиране на изкуството в Европа.
Само три галерии в България
са включени първоначално в тази програма, една от тях е плевенската. „Това е много добра реклама
за галерията, града ни и за културните постижения в него”, категоричен е Минчев. Той обясни още,
че ХГ „Илия Бешков” се стреми
да развива активна дейност на базата на постоянната колекция, която притежава. Целта е произведенията да бъдат показвани, а не да
стоят в хранилището.
Ръководството си е поставило за цел да разшири постоянната експозиция, тъй като има необходимата площ - идеята е през
следващата година на втория етаж
на галерията да бъдат изложени
и произведения на съвременното изкуство. Към тях могат да бъдат включени графика и скулптура
от 80-те години на миналия век. В
момента на първия етаж е показана само класическата част от произведенията.

Галерията представя
тематични и мобилни
изложби

даряват свои творби и колекции.
През 1978 г. в Плевен е построена
специална сграда за изложбена галерия и единодушно е решено тя
да носи името на бележития плевенски художник Илия Бешков. С
решение на Община Плевен от 9
май 1988 година Художествена галерия „Илия Бешков” е самостоятелен културен институт.

Колекцията е една от
най-богатите в България

Колекцията, която се съхранява в галерията, е една от най-големите в страната и разполага с
фонд от близо 7 000 произведения. Събирането им е заслуга на
художниците и ръководителите,
работили до края на 80-те години.
По думите на Мирослав Минчев,
когато се правят ретроспективни
изложби, плевенската галерия се
представя с най-впечатляващите
произведения от този период на
българското изкуство. „Опитваме се отново да организираме художествения живот, не само с изложби, но и с национални изяви,
като Биенале на малките форми
и Биенале на фотографията. Все
пак сме далеч от възможностите и обема, с който се е работило
преди години. Това, което имаме
в момента, никак не е малко, защото експозицията ни е основното богатство на галерията”, обяснява Минчев.
Колекцията е разделена в 10

творчеството на Илия Бешков.

Фондът е дигитализиран със
специален софтуер

Благодарение на инициативите, проектите и програмите, през
последните две години всичко
от фонда е дигитализирано. Това е сериозна и обемна работа, но
Минчев припомни, че такова изискване е имало и от страна на Министерство на културата. Специалисти от БАН са разработили спе-

Другите направления, по които
работи ръководството на галерията, са тематичните и мобилните
изложби. През последните години галерията организира ежегодно по една мобилна експозиция,
благодарение на проекти и доброто сътрудничество с Община Плевен и Министерство на културата. Обикновено тези изложби са за
някаква годишнина. Такава беше
изложбата за 100-годишнината от
рождението на Илия Бешков, като
експозицията гостува на 11 галерии. „По този начин хората преоткриват един автор, други се запоз-

нават с него”, обясни Минчев. Той
разказа още, че подобна колекция
е организирана на тема „Богомилите”, като тя е дарение от Виолета Гривишка - Танева. Повече от
20 години ХГ „Илия Бешков” не е
гостувала в чужбина, а тази експозицията е показана в пет европейски столици.
Благодарение на Община Плевен, миналата година е осъществена изложба на Сидония Атанасова. Галерията притежава 45
нейни творби, с помощта на роднини на художничката, експозицията е обогатена с още 15 дървогравюри. За тази година се подготвя проект, посветен на 100-годишнината от рождението на плевенския художник Дило Дилов.
Инициативата ще се реализира съвместно с Община Плевен,
Министерството на културата и
Международната фондация „Св.
Св. Кирил и Методий”. Дилов е
голяма фигура в изобразителното изкуство на Плевен и страната,
той е в основата на плевенската
група на художниците. Дълги години е бил председател на Съюза
на българските художници, има
множество изяви в културния живот на града ни и е почетен гражданин на Плевен. Експозицията
от творби на художника ще бъде
открита за празника на галериите
и музеите - 17 май.
Културният институт подготвя
и мобилна колекция на Ангел Спасов по повод 130 години от рождението му. Спасов е едно от големите имена в изобразителното
изкуство, бил е учител на известни плевенски художници. Работи в областта на скулптурата и на
живописта и редица паметници в
Плевен са създадени от него. Очаква се в началото на лятото мобилната изложба да бъде представена в града ни, а в края на годината - в София.
През октомври ще се проведе и Седмото издание на Биеналето на малките форми, което стана емблема на плевенската галерия. „Нощ на галериите и музеите” е подобна инициатива, в която плевенската изложбена зала се
включва. Идеята е да се представят по нетрадиционен и по-атрактивен начин различни видове изкуства.
ХГ „Илия Бешков” Плевен
продължава да работи с културните представителства в страната.
Традиционните й връзки са с унгарския, италианския и полския
културни институти. Всяка година

те правят в Плевен различни изложби - живопис, графика и фотография.

И малките творци се
представят в
ХГ „Илия Бешков”

Галерията работи и с младите
плевенски почитатели на изобразителното изкуство. Традиционно се провежда изложба на школите по рисуване и по керамика при
Центъра за работа с деца. „В тези школи работят много талантливи плевенски деца и ние им даваме възможност да представят своите достижения и произведения.
Те участват в много конкурси и печелят различни награди. Правим
също изложби на децата от школа
„Колорит”, често пъти галерията
работи и с паралелките по изобразително изкуство към Националното училище по изкуствата „Панайот Пипков”, обясни Мирослав
Минчев.
От 3,5 години галерията премина на самостоятелно финансиране и е второстепенен разпоредител на делигиран бюджет. Това дава свобода културният институт сам да разпределя средствата си, но изисква и повече отговорност. За съжаление парите,
които се отпускат от Министерство на финансите, не достигат.
Галерията трябва да има възможност да прави откупки от авторски или общи изложби, за да обогатява своя фонд. Проблем има и
с отопляването на сградата, търсят се алтернативни възможности
за това. Всяка година се отделя
скромна сума от собствения бюджет на институцията за извършване на козметични ремонти, както и за поддържане на постоянната експозиция. Ръководството на
ХГ „Илия Бешков” е решено да
продължи мисията си на културно средище не само в Плевен и
в България, но и да допринася за
популяризиране на изобразителното изкуство в Европа.

