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Бр.7, Год. I, август 2014 г., разпространява се безплатно

По-добри пътища и връзки между селищата,
оползотворяване на местните ресурси и потенциал
за социално-икономическо развитие на региона
предвижда Концепцията за пространствено развитие на Община Плевен

Концепцията за пространствено развитие (КПР) на Община Плевен за периода
2014-2025 г. е част от системата документи за стратегическо планиране на пространственото развитие и представлява документ с ясно обусловен пространствен
характер на предвижданите интервенции,
чрез които се цели балансирано и устойчиво оползотворяване на наличните ресурси и потенциали на Община Плевен, както по отношение на нейните вътрешнотериториални компоненти и интегритет, така
и по отношение нейното положение в рамките на националното пространство, Северозападен планов район и Област Плевен.
Концепцията за пространствено развитие определя стратегията за пространствено развитие на територията на Община Плевен и връзките със съседните общини. Също така определя средносрочните
перспективи и цели за пространствено развитие по отношение на мрежата от населени места, както и интегрирането на територията на общината в регионалната транспортна, енергийна и телекомуникационна
мрежа.
Разработването на Концепцията произтича от потребностите на системата на
програмиране и стратегическо планиране
за следващия програмен период от пространственото координиране на процесите,
протичащи в общинската територия чрез
създаване на пространствено-устройствена основа и регулатор за осъществяване
не само на общинското, но и на отделните социално-икономически секторни планирания на областно и регионално ниво, в
контекста на общоевропейското пространствено развитие, с цел постигане на комплексно, интегрирано планиране.
Продължава на стр.3

Обособени пространствено-функционални зони

Уважаеми съграждани,
Около 900 000 лв. ще бъдат
отпуснати допълнително по
проект „Обновяване и модернизация на физическата
среда, чрез реконструкция
на централната пешеходна
зона на град Плевен”, финансиран от Оперативна
програма „Регионално развитие”. Средствата са за ремонт на Пеещия фонтан в
Градската градина и трите
Водни огледа на Каскадата.
За закупуване на още 30
нови тролейбуси, влекач
и авариен автомобил ще
бъдат предоставени още
28 000 000 лв. по проект
„Интегриран градски транспорт на Плевен”.
Подготвя се втората фаза на тези проекти, за които
Община Плевен получи покана от Оперативна програма „Регионално развитие”
и започна изготвянето на
тръжни документи за провеждане на обществени поръчки за избор на фирми изпълнители.
Вече са факт и двата договора за финансиране на
проектите „Подпомагане
подготовката за училище
на деца в уязвимо положение, във възрастовата група от 3 до 6 години, чрез подобряване на достъпа до
качествени предучилищни
образователни и социални дейности за бедните деца и децата в неравностойно положение на територията на Община Плевен”
и Компетентна и ефективна администрация на община Плевен”. Първият е
по Програма „Деца в и младежи в риск” и е на стойност 489 000 лв., вторият - по Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос ІІ
„Управление на човешките
ресурси”, е за 170 000 лв.
Проф. д-р Димитър Стойков дмн
Кмет на Община Плевен
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Със 700 000 лв. повече са събраните за
полугодието местни данъци и такси
Само за месец са прибавени 10% към изпълнението на плана

Към 4 август постъпленията в
бюджета от всички видове данъци и такси, администрирани от
отдел „Приходи от местни данъци и такси” при Община Плевен,
възлизат на 12 750 000 лв. От тях
5 752 000 лв. са от данък „Недвижими имоти”, което е 83% изпълнение на годишния план, при
планувани 6 950 000 лв. Сумата,
събрана от такса „Битови отпадъци”, е 3 342 000 лева, или 68%
от разчетите за годината. За данък „Превозни средства” досега
са внесени 1 864 000 лева, където се отчита 68% изпълнение на
планираното.
Постъпленията от данък „Придобиване” са 1 350 000 лева или
47%, а от „Патентен данък” - 112
600 лева, което е 56% от предварително предвидените постъпления.
Следва да бъде отбелязан фактът, че при изчисляване на изпълнението участва и данъкът за придобиване на имущество по дарение и възмезден начин. „Този данък е специфичен,

не се администрира пряко от отдел „Приходи от местни данъци
и такси” и за него не се формира
облог, не подлежи на принудително събиране и зависи изцяло
от изповяданите сделки с имущество. Приходите от миналата
година са около 130 000 лева, но
това е свързано с икономическата ситуация в държавата и общината”, каза началникът на отдела
Маргарита Бахнева. Тя уточни,
че парите се събират от нотариусите при изповядване на сделката и се превеждат директно по
сметката на общината.
На 30 юни изтече срокът за
първа вноска на данъка върху
превозните средства, на данъка
за битовите отпадъци, както и
върху недвижимите имоти.
Планът за постъпления от
местни налози към първото полугодие е изпълнен на 73%. В
сравнение със същия период
на миналата година приходите
от местни данъци и такси през
2014 година са със 700 000 лева
повече. Това се дължи на предприетите действия по принудителното събиране на задълженията, както и впоследствие на добрата финансова дисциплина на
данъкоплатците.
Приходите от глоби по наказателни постановления за нарушения са 152 000 лв., а от такси
за извършени административни
услуги – 73 000 лв.
Към 4 август служителите от
сектор „Ревизии, проверки и събиране” са съставили 1 553 акта за неплатени в срок данъци,
чиято обща стойност е 2 130 000
лв. От издадените актове, по ко-

ито няма постъпили плащания,
668 са предадени за принудително събиране на Национална агенция за приходите. С останалите длъжници са подписани протоколи за издължаване
на вноски. При спазване на поетия ангажимент от страна на данъчно задължените лица, при-

даните с такси, които начисляват частните съдебни изпълнители, каквото беше и желанието на кмета на Община Плевен
проф. д-р Димитър Стойков,
преписките на отдела се предават за принудително събиране на публичните изпълнители
от Национална агенция за при-

нъчни оценки и 2 500 удостоверения за задължения. Спрямо 30
юни, само за един месец са прибавени 10% към изпълнението
на плана.
Твърде малко хора декларират домашните си любимци. Поради тази причина липсва база
данни за броя на кучетата в об-

нудителни действия няма да се
предприемат. За времето на погасяването на вноски се начислява наказателна лихва, съгласно нормативната уредба. В общата сума на постъпленията по
бюджета до момента приходите,
в резултат на принудително събиране, са 1 250 000 лв.
С цел да не се товарят граж-

ходите.
Данните показват, че от началото на годината в общинския
отдел „Приходи от местни данъци и такси” са приети и обработени 3 500 декларации за имоти, 5 000 са документите, с които са декларирани автомобили
и други превозни средства. За
периода са издадени 7 100 да-

щината. От началото на година
са приети 39 декларации за такса домашен любимец.
До края на годината отделът
ще продължи да работи за събиране на местните данъци и такси, като се очаква през последните месеци в плащането да се
активизират по-младите плевенчани.

„Инжстрой” подменя счупени плочки по
пешеходната зона с годни от площада
Община Плевен възложи изпълнението на текущ ремонт на
настилката и отточните решетки
в пешеходната зона на централната градска част. Ремонтните
дейности се извършват в рамките на сключен договор за текущ
ремонт на уличната инфраструктура на територията на Община Плевен. Договорът е за срок

от четири години и е по три обособени позиции. Изпълнител е
„Инжстрой” ЕООД - Плевен.
През настоящата година ще
се обновят най-компрометираните участъци от декоративната
настилка на пешеходната зона от
площад „Свободата” до площад
„Стефан Стамболов”, а участъкът от площада пред Драматич-

ния театър до края на пешеходната зона ще бъде включен в
строителната програма на Община Плевен за текущи ремонти през 2015 година.
При изпълнението на ремонтните работи се влагат материали, демонтирани от площад „Възраждане” при реализирането на Проекта „Обновяване и модернизация на физическата среда чрез реконструкция
на Централната пешеходна зона на град Плевен”, финансиран
по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, годни за повторна употреба. За поголяма стабилност на дъждоприемните решетки на места ще се
постави допълнително рамка от
стоманен огънат профил.
Демонтираните материали са
складирани на отговорно пазене
в складова база на „Паркстрой”
ЕООД и се предоставят на фирмата – изпълнител с двустранно
подписан протокол.

Община Плевен
ОБЯВЛЕНИЕ

Съгласно Решение № РД-10-879 от
30.06.2014 г. на Кмета на Община Плевен,
открива процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия:
1. Предмет на обществената поръчка:
„Обследване, даване на конструктивно становище и изготвяне на подробна количествено-стойностна сметка
(КСС) за необходимите видове строително-монтажни работи за ремонт и
възстановяване на мостовите съоръжения в населените места на Община
Плевен, както следва:
1.Мост в с.Тученица–по пътя на вход
от с. Радишево;
2. Пасарелка в с. Търнене в центъра;
3. Мост в с. Пелишат на ул. „Трифон
Гърчев”;
4. Мост в с. Ралево на ул. „Хаджи Димитър” и ул. „Браила”;
5.Мост в с. Беглеж на пътя към
с. Бежаново;
6. Мост в с. Горталово с плочо-греди;
7. Мост в с. Горталово - долния край;
8. Мост в с. Радишево - долният мост;
9. Мост в с. Тодорово в центъра ул.
„Петко Костов”;
10. Водосток в с. Тодорово при изход за
Плевен;
11. Мост в с. Бохот - ул. „Дунав” (Тученица);
12. Мост в с. Николаево, местността
Търнето;

13. Въжен пешеходен мост в центъра
на с. Николаево;
14. Мост на ул. „Родопи” в с. Брестовец;
15. Мост в с. Брестовец, ул. „Митко
Палаузов”;
16. Мост в с. Опанец, местността Старо село - на изход към с. Биволаре;
17. Мост на ул. „Драган Цанков”, находящ се на територията на Община
Плевен
2. Вид на процедурата – ОТКРИТА
3. Място за получаване, срок, цена на документацията за участие в процедурата - документацията за участие в процедурата се получава в Център за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане № 4, до
16:00 часа на 18.08.2014 г. срещу документ за платена такса в размер на
6,00 лв. с ДДС от касата в същия център, лично от участника или упълномощен негов представител, срещу представяне на лична карта или пълномощно, или с платежно нареждане по сметка IBAN BG73 IORT 7380 8438 1000
00, BIC IORTBGSF, код вид на плащане 44 70 00 в ИНВЕСТБАНК АД.
4. Оферти се подават в запечатан, непрозрачен плик в Център за административно обслужване на Община Плевен,
пл. Възраждане № 4, до 17:00 часа на
28.08.2014 г.
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По-добри пътища и връзки между селищата...
Продължение от стр.1
Ролята на КПР пряко кореспондира със съвременните тенденции
и разбирания, че планирането и управлението на територията представлява непрекъснат процес, свързан с
установяването и експлоатацията на
единна система, чрез която да се постигне адекватно на нуждите, и съобразено с обективните дадености,
усвояване на територията и свързаните с нея ресурси и потенциали.
Разглеждано в този смисъл, усвояването по същество се припокрива
с понятието регионално развитие,
което от своя страна представлява
пространствено детерминиран динамичен процес, основаващ се от
една страна на природните и социално-икономически атрибути на територията, а от друга на желанията
и нуждите на обществото, изразени
чрез формулираната и прилагана регионална и местна политика.
В контекста на разработване на
КПР на Община Плевен, регионалното развитие се интерпретира като предметна област, което засяга
всички секторни и административни структури, и което оказва влияние върху устройството на територията и установяването на определени модели на земеползването.
Моделът на пространствено
развитие на Община Плевен има
силно изявен моноцентричен характер, изразяващ се в доминация на основния център - град
Плевен.
Този модел има няколко определящи аспекта:
1.Центрова система на Общината, представена като функционално-йерархичната структура на
мрежата от населени места в Общината и връзките с другите съседни
общини и градските центрове.
2.Оси на урбанистично развитие
на Плевен с общинско, с надобщинско (междуобщинско – съседни общини) и регионално значение.
Основните оси, които имат важно структуриращо значение за общинската територия, се развиват
по протежение на главните национални и международни транспортни коридори, по които мрежата от
населени места на общината се интегрира в националната.
Осите с регионален характер са
представени от транспортните направления, които формират своеобразна пространствено-комуникационна и функционално обвързана
структура по направления:
Изток – запад:
София – Плевен – Бяла – Русе/
Плевен – Варна;
Север – юг:
Сомовит/Никопол – Плевен – Ловеч – Троян – Кърнаре.
Град Плевен е опорно звено в урбанистичния коридор и фактор за
развитие както на Общината, така и
на област Плевен.
Осите с локален/местен характер са свързани с административния
център град Плевен и изградените
функционални връзки с останалите
населени места (вторични центрове) в общината и съседно прилежащите общинските центрове на граничните общини:
◘ Плевен – Гривица – Славяново
– Левски – Бяла;
◘ Плевен – Долни Дъбник –
Тръстеник;
◘ Плевен – Долна Митрополия –
Червен бряг/Луковит;
3.Агломерационният ареал.
Агломерационният ареал (обособено пространство с изразена неделимост на връзките между населените места) на Плевен включва

и съседно разположените общински градове – Долна Митрополия,
Долни Дъбник и Червен бряг, както и техните прилежащи територии. Между общинския център град
Плевен и другите горе изброени урбанизирани територии се проследява засилено взаимодействие и движение на населението предимно
от малките населени места към общинския център.
4.Обособени зони за пространствено-функционално развитие
на територията и перспективите за
тяхната пространствена конфигурация.
ЗОНА 1 – Агломерационен ареал (ядро и вътрешно-агломерационни центрове).
Населените места, които попадат в тази зона са: град Плевен - ядрото, и селата Буковлък, Опанец,
Ясен, Гривица, Брестовец, Тодорово, Бохот, Тученица, Върбица, Къшин, Дисевица и Търнене.
Периметърът на зоната обособява бизнес и индустриални зони с регионално и местно значение на територията на община Плевен, като
същевременно концентрира основните транспортно-логистични инфраструктури и дейности.

портни връзки между горе изброените населени места.
ЗОНА 3 – Периферия/Защитени територии и зони.
Зоната обхваща териториите в
югозападната част на общината –
селата Беглеж, Николаево, Ласкар,
Ралево, Горталово и Къртожабене,
характеризиращи се с ограничен демографски потенциал, недостатъчна достъпност до административния център, които обуславят сравнително ниско ниво икономическо
развитие на тази част от територията на Общината.
В периферията са разположени
голяма част от защитените територии и зони (птици и местообитания) на Община Плевен, като те се явяват основен ограничител
в стопанското развитие, но от друга страна са източник на доходи за
местното население в контекста на
балансираното и устойчиво териториално развитие и ресурс за развитие на различни форми на туризъм.
Концепцията за пространствено
развитие определя Визията и стратегическите цели на Община Плевен до 2025 г., като:
Визия - развиваща се, като устойчива териториална струк-

За нейната реализация е необходимо осъществяването на:
◘ Целенасочена политика за
балансирано и устойчиво развитие на територията, като същата трябва да бъде приета и съобразена със потребностите и желанията на местната общност.
◘ Адаптиране на териториалното развитие към общите тенденции в пространственото развитие на Областта и региона, и промените в настоящите териториални
и социално-икономически условия,
като се отчита мястото и ролята на
Общината в протичащите процеси.
◘ Разработването на необходимия инструментариум - основни документи, свързани с планирането и развитието на общинската територия, при прилагане на интегриран подход за планиране и управление на териториалната система.
◘ Разработване на Общ устройствен план на Община Плевен, който да изследва в дълбочина предвижданията на настоящата
КПР.
Стратегическа цел 2: Оползотворяване на местните сравнителни предимства - ресурси и потенциали за постигане на осезаем ръст в

Трансформация на зоните при АМ Хемус
Също така в тази зона са концентрирани основните обекти на здравеопазването и образованието в общината и областта.
ЗОНА 2 – Земеделски хинтерланд (прилежащо пространство).
Тази зона включва вторичния
център град Славяново и селата
Мечка, Пелишат, Коиловци, Върбица и Бръшляница, обект на интензивно земеделие.
Тя е формирана от спецификата на икономическия облик на тази
част от Общината и от локално формираните пространствено–функционални и комуникационно-транс-

тура, основана на историческите
закономерности и традиционните културни направления, интегрирани модели за пространствено планиране и модерна техническа инфраструктура, като същевременно са създадени предпоставки за ефективна експлоатация на териториалните ресурси
и използване на наличните сравнителни предимства.
Стратегическа цел 1: Балансирано и устойчиво развитие, чрез
прилагане на интегриран подход в
устройството и управлението на територията.

социално-икономическото развитие
на територията.
Постигането на тази цел налага:
◘ Разработване и прилагане на
политика за повишаване на инвестиционния капацитет и атрактивността на агломерационния
ареал.
◘ Изготвяне на концептуални
модели за усвояване потенциала на
Ядрото и на агломерационния ареал
- зоните на влияние на основите интеграционни оси, както и териториите на вторичните опорни центрове.
◘ Разработване на допълнителен концептуален модел, които да

изследва преминаването на новоизграждащата се транспортна ос Автомагистрала „Хемус“ в южната
част на Общината.
◘ Дефиниране на цели и мерки
за ефективно развитие на двете
обособени зони за икономическо
развитие - Зона 1 и Зона 2.
Първата, с интервенции, насочени към развитието на високотехнологични производства, модерна и
компактна индустрия с висока добавена стойност, а втората – интервенции, свързани с ефективното използване на значителния потенциал
на агробизнеса (разнообразяване на
производството и затваряне на цикъла).
◘ Усвояване на възможности за
възстановяване, отмора и почивка
– действия за развитие на териториите около основните туристически
ресурси, с цел реализиране на техния атракционен потенциал, както и
местата за рекреационен и познавателен туризъм в Зона 3.
Стратегическа цел 3: Подобряване на вътрешнообщинската интеграция между урбанистични структурни единици, и прилежащите им
територии, и смекчаване на различията, по отношение на стандарта и
условията на живот и бизнес.
Приоритетните области в пространственото развитие на Община Плевен са свързани с:
◘ Устройствено планиране на територията: постигане на балансирано и устойчиво пространствено развитие чрез прилагане на интегриран
подход и обща концепция за устройство.
◘
Техническа инфраструктура: подобряване на транспортната достъпност, вътрешната свързаност и интеграцията с останалите
части на Област Плевен.
◘ Социално развитие: намаляване на социално-икономическите
различия в рамките на Общината и
създаване на оптимални условия за
живот и бизнес в тях.
◘ Икономическо развитие: прилагане на целенасочените интегрирани териториални инвестиции в
ключовите за Общината зони и територии за стимулиране тяхното
развитие.
◘ Ефективно управление на териториалната структура: прилагане на единен подход за пространствена, времева и функционална координация и интеграция на политически и управленски действия, мобилизация на ресурси и инструментариум.
КПР на Община Плевен следва
основните принципи за постигане
на устойчиво и интегрирано пространствено развитие, заложени в
Регионалната схема за пространствено развитие на Област Плевен:
◘ Балансирано териториално развитие, чрез поддържане на йерархична система от населени места.
◘ Засилване на връзката между
ареала на град Плевен и земеделския хинтерланд.
◘ Повишена достъпност и свързаност на селищната структура в
Общината.
◘ Устойчиво развитие на населените места, чрез прилагане на интегриран подход.
◘ Териториална интеграция в
рамките на Общината и смекчаване на вътрешнообластните териториални различия.
◘ Опазване на природното и културно наследство и оползотворяването им, като потенциал за пространствено и социално-икономическо развитие.
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Пълна ревизия на горските територии и опазване на защитените
зони предвижда новият лесоустройствен план на Община Плевен
Стартира обществената поръчка за изработка на лесоустройствения план. Документът
трябва да бъде изготвен до края
на годината и ще регламентира
дейностите в горския фонд в периода 2015 – 2025 година. В плана са разписани подробно и всички видове ползвания за всяка гора
на територията на общината. За
това какво е свършено до момента и какви дейности предстоят
разговаряме с Десислава Ангелова,
началник на сектор „Земеделие и
гори” в Община Плевен.
- Какво включва заданието за изработване на Горскостопанския план на горите и земите, собственост на Община Плевен?
- Заданието за проектиране е
изготвено съгласно сключен договор от кмета на Община Плевен –
проф. д-р Димитър Стойков, и обхваща всичките 25 землища на територията на Община Плевен. Заданието предвижда изработване
на горскостопански карти, изработване на горскостопански план
и план за дейността по опазване от
пожари на горските територии. За
всички гори ще се извърши планиране в пълния си обем, като главна лесоустройствена ревизия. За
горските територии със стопански
функции ще се приложи комбинираният лесоустройствен метод, а
за горските територии със защитни и специални функции - методът
за стопанисване по насаждения. В
заданието за проектиране е направена характеристика на площта на
горските територии, собственост
на общината и е представено разпределението на залесената площ
по видове насаждения и бонитети. Дадени са основните насоки
за организация на общинските гори. Посочени са видът и обемът на
проучвателните работи, съдържанието на горскостопанския план
на горските територии – общинска собственост и сроковете за изпълнение.
- Каква е площта на горските
територии?
- При последната лесоустройствена ревизия, проведена през
2004 г., площта на горските територии, възстановени по ЗСПЗЗ и
ЗВСГЗГФ на община Плевен, възлиза на 2207,2 ха. Освен това, общината стопанисва и 798,3 ха гори – остатъчен фонд по чл. 19 от
ЗСПЗЗ, т. е. общата площ на горските територии, стопанисвани от
Община Плевен е 3005,5 ха. През
изминалия ревизионен период до
30.04.2014 г., допълнително на
Община Плевен е възстановено
право на собственост върху 833,6
ха горски територии. С тях общата площ на горите, собственост на
общината, възлиза на 3839,1 ха.
Тази площ включва посочените в
приложения към настоящото задание списък с имоти по картите на
възстановената собственост на гр.
Плевен и останалите селища в общината, изброени по землища, съгласно актовете за частна общинска собственост (АОС), издадени
от кмета на Община Плевен; реше-

нията по чл. 13 от ЗВСГЗГФ; протоколите по чл. 19 от ЗСПЗЗ, както
и решенията по чл. 18 и чл. 27 от
ППЗСПЗЗ. Актовете за общинска
собственост са издадени на основание решения за възстановяване
на собствеността на ОСЗГ. За част
от имотите текат процедури по издаване на АОС.

- Ще бъдат ли направени теренни проучвания?
- Да. Всички теренни проучвания, свързани с измерването и картирането на горските територии,
проучване на природните условия,
здравословното състояние на насажденията, биологичното разнообразие, идентифициране на типовете горски местообитания, както
и таксационните проучвания, необходими за определяне на количествената и качествена характеристика на залесената площ, ще
се извършат в рамките на предстоящата инвентаризация на горските територии в района на дейност
на ТП „ДГС Плевен”. Съгласно
чл. 16 от ЗГ, тази дейност се възлага от Изпълнителна агенция по горите и се финансира от държавния
бюджет. При изработване на горскостопанския план на горските територии, собственост на Община
Плевен, ще се използва информацията, събрана при тази инвентаризация.
- Какво е било досегашното
стопанисване на горите общинска собственост?
- Проучването на резултатите
от досегашното стопанисване ще
се извърши съгласно приложение
№9 на Наредба №6. Горскостопанският план на горските територии,
собственост на Община Плевен,

ще бъде втори по ред. Първият,
наричан тогава лесоустройствен
проект, е изработен през 2004/05
г. Ще се анализира изпълнението
на всички предвидени в него лесовъдски мероприятия и оцени стопанския ефект от възприетите организационни и проектни решения за горите – общинска собственост. Ще се направи сравнение на
проектираните и изведени през
ревизионния период възобновителни, отгледни, санитарни и други сечи по площ; на предвиденото
ползване и действително отсеченото през десетилетието по видове сечи и видове гори по обем; ще
се представи размера на годишното ползване и добитите материали
по основни групи сортименти. Ще
се изложат причините за отклоненията от предвиденото в предходния лесоустройствен проект ползване и ще се направи необходимата оценка за влиянието на изведените сечи върху общото състоя-

ние и продуктивността на гората.
Ще се анализира хода на естественото възобновяване и изпълнението на предвиденото залесяване. Ще се установи площта на невъзобновени сечища и разстроени
насаждения в резултат на неправилно изведени сечи или различни увреждания в горските терито-

рии. При изработване на горскостопанския план за горските територии – общинска собственост ще
се представят данни за фитосанитарното състояние на насажденията и опазване на горите от болести,
вредители и пожари. Ще се анализират проведените противопожарни мероприятия, ще се посочи наличието, размера и характера на
ползванията от недървесни горски
продукти. Ще се направи преглед
на предвидените и изведени мероприятия в защитните и специални горски територии и ще се направи преценка доколко те са способствали за запазването и увеличаването на водоохранните, противоерозионните и рекреационните им функции. Ще се направи
икономически анализ на направените за опазването, стопанисването и ползването на горските територии - общинска собственост разходи и ще се сравнят с получените от стопанската дейност приходи. При анализа на досегашното
стопанисване ще се дадат конкретни примери, които да послужат за
насоки при вземане на проектантските решения. В тази връзка Община Плевен се задължава да състави и предаде на изпълнителя в
определения на първо лесоустройствено съвещание срок всички необходими справки и данни.
- Как ще се планира горскостопанската дейност?
- Планиране на сечи и залесяване и определяне размера на главното ползване в горските територии – общинска собственост ще се
извърши съобразно тяхното състояние и функционална категория.
При планиране на горскостопанската дейност в защитени зони по
Директива 92/43/ЕЕС за типовете местообитания (хабитати), ще
се следват общите принципи и лесовъдски системи, формулирани с
„Режими за устойчиво управление
на горите в НАТУРА 2000”, както и системата от режими и мерки за стопанисване на горите, попадащи в горските типове природни местообитания, посочена в гл.
ІV от Наредба №8 от 05.08.2011 г.

за сечите в горите.
- Планират ли се други мероприятия?
- При планиране на ползвания от недървесни горски продукти в горските територии - общинска собственост, изпълнителят ще се съобрази с действителните възможности на екосистемите. Паша ще се допуска само в случаите, когато няма да окаже неблагоприятно влияние върху растежа или естественото възобновяване на насажденията, при спазване разпоредбите на чл. 124 от ЗГ.
Към горскостопанския план ще се
приложи списък на горските територии общинска собственост,
забранени за паша. Ще се посочат възможностите за добив на сено, горски плодове, гъби и билки.
За опазване и устойчиво ползване на лечебните растения, съгласно чл. 50, т. 4 от Закона за лечебните растения, към горскостопанския план ще се разработи раздел
„Лечебни растения”. Съдържанието на този раздел се определя от
чл. 55 на цитирания закон. Информация за лечебните растения може
да се получи от общинската програма за опазване на околната среда на Община Плевен или от РИОСВ - Плевен със съдействието
на общината. В резултат на анализа на здравословното състояние на насажденията ще се планират необходимите лесозащитни мероприятия съгласно Наредба №12/16.12.2011 г. за защита на
горските територии от болести,
вредители и други повреди. Ще се
проучат протичащите ерозионни
процеси в горските територии общинска собственост. При установяване на активна ерозия, необходимите противоерозионни мероприятия ще се планират съгласно
Наредба №4/19.02.2013 г. за защита на горските територии срещу
ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръжения. При необходимост, съвместно със структурите на ИАГ ще се предвидят мероприятия или изграждане на съоръжения, свързани с опазването
на горските територии.

Макс разширява своето 4G LTE покритие, включвайки Плевен

Телекомуникационният оператор Макс предлага вече своите услуги за супер бърз 4G LTE мобилен интернет и в Плевен. Включването на града към мрежата от
най-ново поколение е част от целите на оператора за постигане на
50% покритие на градското население на България до края на 2014
г., обхващайки големите градове
и туристическите дестинации, които хората посещават. Със старта
на 4G LTE плевенчани ще могат да
избират от абонаментни планове,
осигуряващи висококачествен интернет със скорост на сваляне до
75 Mbps.
„Пускането на 4G LTE в Плевен
е особено важна стъпка, която показва на практика реализирането
на плановете на Макс за стабилен
растеж. Нашата цел е постигане на
50% покритие на градското население в страната до края на годи-

ната. Вярваме, че 4G LTE е бъдещето на мобилния интернет в България и потребителите ще оценят
нашите модерни услуги”, каза Мария Тойчева, главен маркетинг директор.
Макс предлага на новите си клиенти иновативни услуги, които могат да се ползват на месечна база, както и абонаментни планове
за една или две години. До края
на август потребителите имат избор от промоционални планове с
отстъпка до 50% на цени между
9,90 лв. и 29.90 лв. на месец. Повече информация може да бъде намерена на уеб-сайта на компанията www.maxtelecom.bg.
Сред предложенията на Макс
са и редица устройства за 4G LTE
достъп – USB модем за лична употреба за лаптоп, мобилен WiFi рутер (бисквитка) за споделяне на
интернет едновременно с до 8 те-

лефона, таблети или компютри,
както и WiFi рутер за дома и офисa.
„Абонаментните ни планове са
съобразени с нуждите на съвременния потребител, който очаква бърза, изключително мобилна и гъвкава интернет връзка. Освен това, сме подготвили и специална изненада за първите 4G LTE
абонати в Плевен – един от първите 50, избрали 4G LTE услуга в
нашия магазин, ще спечели iPad с
3 месеца безплатен супербърз мобилен интернет”, каза Богдан Хартарски, главен търговски директор
на Макс.
4G LTE услугите на Макс може
да бъде заявена чрез уебсайта на
компанията, чрез обаждане на телефон 0999 111 или в центровете
за обслужване на клиенти на компанията.
PR материал
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Р Е Ш Е Н И Е № 1155 / гр. Плевен,
03.07.2014 г.
ОТНОСНО: Сключване на договор между Община Плевен и “Паркстрой”ЕООД
гр. Плевен, на основание чл.12, ал.1, т.13
от Закона за обществените поръчки
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.11, ал.1 от Закона
за общинската собственост, чл.15, ал.1, т.5
от Закона за опазване на околната среда и
във връзка с чл.12, ал.1, т.13 от Закона за
обществените поръчки и чл.22 от Учредителния акт на “Паркстрой” ЕООД
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие да се сключи договор между Община Плевен и
“Паркстрой”ЕООД гр. Плевен за “Поддържане на зелени площи – общинска собственост, дървесина и храстова растителност и паркоустройството на територията
на Община Плевен”.
2. Одобрява предложения проект
на договор между Община Плевен и
“Паркстрой”ЕООД – гр. Плевен, заедно с
приложения № 1 и №2, които са неразделна част от Договора.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен
да извърши правните и фактически действия във връзка с настоящето решение.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1156 / гр. Плевен,
31.07.2014 г.
ОТНОСНО: Избор на експерт-счетоводители за заверка на годишните финансови отчети за 2014 г. на
търговските дружества с общинско
участие: “Тибор”ЕАД, “Тролейбусен
транспорт”ЕООД и “Инжстрой”ЕООД
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.17, ал.1, т.11, чл.24, ал.1, т.9 от Наредба № 8 за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община
Плевен върху общинската част от капитала на търговските дружества на Общински
съвет – Плевен и чл.38, ал.1 от Закона за
счетоводството
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

851,77 лева /Един милион деветстотин седемдесет и осем хиляди осемстотин петдесет и един лева и 77 ст./;
- Валута по дълга – BGN /български лева/;
- Условия за погасяване на дълга:
- Срок на погасяване – до 25.12.2014 г., с
възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване;
- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Оперативна програма “Регионално развитие” и собствени
бюджетни средства;
- Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 5,078%;
- Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата
банка;
- Начин на обезпечаване на кредита:
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Плевен по Договор
за безвъзмездна финансова помощ №
BG161PO001/3.1-03/2010/035,
сключен
между Община Плевен и Министерство на
регионалното развитие и благоустройство;
- Учредяване на залог върху собствени
приходи на Общината по чл.6 от Закона за
общинския дълг.
2. Възлага и делегира права на Кмета
на Община Плевен да подготви писмо за
искане за анекс към договор за кредит №
474/23.09.2013 г. и да го подаде пред ФЛАГ,
да подпише анекс към договора за кредит,
както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за
изпълнение на решението по т.1.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1158 / гр. Плевен,
31.07.2014 г.
ОТНОСНО: Извършване на вътрешни
компенсирани промени между обектите
от поименния списък за капиталови разходи по сборния бюджет на Община Плевен за 2014 г.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с
чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
и чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, чл.41, ал.2 от Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община
Плевен

1. Избира за експерт-счетоводители за
заверка на годишния финансов отчет за
2014 година на едноличните търговски
дружества, чийто собственик на капитала
е Община Плевен, както следва:
1.1. “Тибор”ЕАД – Плевен – Маргарита
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Георгиева Тихова;
Р Е Ш И:
1.2. “Тролейбусен транспорт”ЕООД – 1. Изменя обект “Основен ремонт на
Плевен – Йорданка Николова Виткова;
улица “Индустриална” (от “Огнеупорни
1.3. “Инжстрой”ЕООД – Плевен – Диана глини” до “Циментов завод”), финансиран
Георгиева Иванчева.
от Целева субсидия за капиталови разходи
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов
в частта “местни дейности”, както следва: било: 200 000 лева, става: 280 000 леР Е Ш Е Н И Е № 1157 / гр. Плевен,
ва, от които 40 000 лева от приходен пара31.07.2014 г.
граф 40-00 “Приходи от продажбата на неОТНОСНО: Сключване на анекс към финансови активи”.
договор № 474 от 23.09.2013 г. за кредит 2. Изменя обект “Улица ОК 1042а до ОК
от “Фонд за органите на местното са- 2007 (до новата детска градина)”, финанмоуправление в България – ФЛАГ”ЕАД, с сиран от Целева субсидия за капиталови
цел удължаване на срока по договора
разходи в частта “местни дейности”, какНа основание чл.21, ал.2 във връзка то следва: било: 40 000 лева, става: 0 лева.
с чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.4, т.1, 3. Изменя обект “Изграждане на улично
чл.14, чл.15а и чл.17 от Закона за общин- осветление”, финансиран от приходен паския дълг
раграф 40-00 “Приходи от продажба на неОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
финансови активи” в частта “местни дейности”, както следва: било: 60 000 лева,
Р Е Ш И:
1. Община Плевен да сключи анекс към става: 20 000 лева.
договор № 474/23.09.2013 г. за кредит с 4. Възлага на Кмета на Община Плевен
“Фонд за органите на местното самоупра- да извърши всички правни и фактически
вление в България – ФЛАГ”ЕАД, по сила- действия, продиктувани от настоящото рета на който да поеме дългосрочен общин- шение.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов
ски дълг с цел реализация на проект №
BG161PO001/3.1-03/2010/035 “Комплексен
Р Е Ш Е Н И Е № 1159 / гр. Плевен,
проект за развитие на устойчив туризъм в
31.07.2014 г.
регион Плевен” при следните параметри:
- Максимален размер на дълга – 1 978 ОТНОСНО: Освобождаване от длъжност на управителя на “Инжстрой”ЕООД,

гр. Плевен и избиране на нов управител на
Дружеството
На основание чл.21, ал.2 във връзка с
чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон,
чл.17, ал.1, т.1, чл.18, ал.2, т.1, чл.43, ал.1,
т.2 от Наредба № 8 на Общински съвет –
Плевен за условията и реда за упражняване на правата на собственик от Община
Плевен върху общинската част от капитала на търговските дружества
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Освобождава от длъжност и не освобождава от отговорност Ренета Александрова Иванова – управител на
“Инжстрой”ЕООД – Плевен по реда на 43,
ал.1, т.2 от Наредба № 8 на Общински съвет – Плевен за условията и реда за упражняване на правата на собственик от Община Плевен върху общинската част от капитала на търговските дружества, считано от
01.08.2014 г.
2. Избира Цветелин Христов Цветанов за управител на “Инжстрой”ЕООД –
гр.Плевен.
3. Определя месечно възнаграждение на
новоизбрания управител – 1500 лева.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен да предприеме необходимите правни
и фактически действия във връзка с прекратяването на договора за възлагане управление с Ренета Александрова Иванова
и за сключване на договор за възлагане управлението на Дружеството с новоизбрания управител.
5. Възлага на новоизбрания управител
да извърши необходимите правни и фактически действия за вписване на промяната в управлението на “Инжстрой”ЕООД –
Плевен в Търговския регистър.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

2000”АД.
2. Представителят на Община Плевен в “Мизия 2000”АД на свиканото на
13.08.2014 г. Общо събрание на акционерите, да гласува за вземане на съответните
решения по посочените точки от дневния
ред на събранието, както следва:
2.1. По т.1 – Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013
г.: Да се гласува за приемането на отчета за
дейността на дружеството през 2013 г.;
2.2. По т.2 – Доклад на дипломирания
експерт-счетоводител – регистрирания
одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за
2013 г.: Да се гласува за приемане доклада
на регистрирания одитор относно проверката на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.
2.3. По т.3 – Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.: Да
се гласува за приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.
2.4. По т.4 – Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.: Да се
гласува за освобождаване от отговорност
членовете на Съвета на директорите за
дейността им през 2013 г.
2.5. По т.5 – Избор на дипломиран експерт-счетоводител – регистриран одитор,
който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за
2014 г.: Да се гласува за избиране на предложения от Съвета на директорите дипломиран експерт-счетоводител – регистриран одитор Дияна Георгиева Иванчева от
гр. Плевен, диплома 0065/1992 г., която да
извърши проверка и заверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2014 г.
3. Задължава представителя на Община Плевен след провеждане на Общото събрание на акционерите да внесе в Общински съвет – Плевен информация относно
взетите решения на ОСА.

Р Е Ш Е Н И Е № 1160 / гр. Плевен,
31.07.2014 г.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов
ОТНОСНО: Даване на съгласие за
Р Е Ш Е Н И Е № 1162 / гр. Плевен,
ползване на Овърдрафт кредит на “Тро31.07.2014 г.
лейбусен транспорт”ЕООД – гр. Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с ОТНОСНО: Кандидатстване на Обчл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното са- щина Плевен с проект за външно финанмоуправление и местната администрация сиране по Фонд “Социална закрила”
и чл.17, ал.1, т.10 от Наредба № 8 на Об- На основание чл.21, ал.2, във връзка с
чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното сащински съвет – Плевен
моуправление и местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие, “Тролейбусен транспорт” ЕООД – Плевен да ползва Овърдрафт кредит в размер до 1 000 000,00 лв.
за срок не по-късно от края на 2015 год.
2. Дава съгласие във връзка с т.1, “Тролейбусен транспорт” ЕООД – Плевен да
проведе процедура по реда на Закона за
обществени поръчки за избор на банкова
институция.
3. Задължава Управителя на “Тролейбусен транспорт” ЕООД – Плевен да извърши всички необходими правни и фактически действия, във връзка с изпълнението
на т.1 и т.2 от настоящото Решение.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1161 / гр. Плевен,
31.07.2014 г.
ОТНОСНО: Вземане на решение за
гласуване по дневен ред на Общо събрание
на акционерите на “Мизия 2000”АД
На основание чл.21, ал.2 във връзка с
чл.21, ал.1, т.9 и т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.221, т.6, т.7 и т.10 от Търговския
закон и чл.56 от Наредба № 8 на Общински съвет – Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Избира г-жа Любка Николова Костова
за представител на Община Плевен в Общото събрание на акционерите на “Мизия

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие, Община Плевен да кандидатства с Проект “Ремонт на Центъра за
социална рехабилитация и интеграция за
деца с увреждания в гр. Плевен, ул. “Даскал Димо” № 7, УПИ І, стр.кв. 352 (разширяване на сградния фонд за повишаване функционалните възможности на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания – Плевен и на
Центъра за социална рехабилитация и интеграция на жени и деца, преживели насилие – Плевен)” за привличане на финансови средства по Фонд “Социална закрила”.
2. Дава съгласие, Община Плевен да
осигури, като собствен финансов принос,
10,00% от общия бюджет на проекта по
т.1, в размер не повече от 9612,38 лв.
3. Дава съгласие, да не се променя предназначението и да не се извършват разпоредителни сделки с недвижимия имот по
т.1, в който се извършват договорените
дейности, като сградата ще бъде използвана за предвидените по проекта цели, за
срок, най-малко 3 години от датата на приключване на договора.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен
да извърши всички необходими правни и
фактически действия във връзка с изпълнението на т.1, т.2 и 3 от настоящото Решение.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

РЕØЕНИß НА ОБЩИНСКИ СÚВЕТ - ÏЛЕВЕН
Р Е Ш Е Н И Е № 1163 / гр. Плевен,
31.07.2014 г.
ОТНОСНО: Приемане на проект на
Концепция за пространствено развитие
на община Плевен за периода 2014 – 2025 г.
На основание чл.21, ал.2 и във връзка с
чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

но на Медицински университет – Плевен
недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Бохот, актуван с АОС №
37888/27.09.2012 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.82 от Закон за държавния бюджет на РеОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
публика България за 2014 год., чл.12, ал.3
Р Е Ш И:
от ЗОС и чл.13, ал.2 от Наредба 7/2005
1. Приема Концепция за пространстве- год. на Общински съвет – Плевен
но развитие на Община Плевен за периода
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
2014 – 2025 г.
Р Е Ш И:
2. Текстът на Концепцията по т.1 е не1.
Да
се
предостави
безвъзмездно за
разделна част от настоящето решение.
управление
на
Медицински
универсиПредседател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов
тет – Плевен за срок от 10 (десет) годиР Е Ш Е Н И Е № 1164 / гр. Плевен,
ни, недвижим, нежилищен имот – част31.07.2014 г.
на общинска собственост, актуван с АОС
ОТНОСНО: Продажба на незастроен №37888/27.09.2012 год., находящ се в
урегулиран поземлен имот, съставляващ местността “Попово” в землището на
УПИ ХVІІ, кв.75 по плана на с. Дисевица, с.Бохот, представляващ както следва:
- Вила на два етажа със застроена площ
отреден за жилищно строителство
122
кв.м.;
На основание чл.21, ал.2, във връзка с
чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното са- - Пристройка към вилата на един етаж
моуправление и местната администрация, със застроена площ 75 кв.м.;
чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за об- - Помощна сграда (склад) със застроена
щинската собственост, чл.47, ал.1, чл.79, площ 56 кв.м. заедно с прилежащ поземал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба № 7 за лен имот № 281003 с площ 2001 кв.м. с нареда за придобиване, управление и разпо- чин на трайно ползване : вилна зона.
Консумативните разходи свързани с тереждане с общинско имущество
кущото обслужване и поддръжка на имота
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
както и такса смет и данък сгради са за сметР Е Ш И:
ка на Медицински Университет - Плевен.
1. Да се допълни годишната “Програма за 2. Упълномощава Кмета на Община
управление и разпореждане с имотите – об- Плевен да сключи договор за безвъзмездщинска собственост за 2014 г.” в раздел ІІІ – но управление на имота по т.1 с Ректора
Б “Имоти, които Община Плевен има наме- на Медицински Университет – Плевен, сърение да продаде” с недвижим имот, нахо- гласно действащите разпоредби и условидящ се в с. Дисевица, актуван с АОС № 39 ята по предходната точка.
848/23.01.2014 год., представляващ незастроПредседател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов
ен урегулиран поземлен имот с площ 1070
Р Е Ш Е Н И Е № 1167 / гр. Плевен,
кв.м. – УПИ ХVІІ, кв.75 по плана на с. Дисе31.07.2014 г.
вица, отреден за жилищно строителство, заедно със съществуващата в имота освидетел- ОТНОСНО: Прекратяване на съсобствана като негодна за обитаване двуетажна ственост между Община Плевен и Ивайжилищна сграда, оценена като материал.
ло Милчев Бировски върху недвижим
2. Да се продаде недвижим имот – частна имот, представляващ застроен урегулиобщинска собственост, представляващ не- ран поземлен имот – УПИ ІХ-100, кв.21 по
застроен урегулиран поземлен имот с площ плана на с. Гривица, Община Плевен
1070 кв.м. – УПИ ХVІІ, кв.75 по плана на с. На основание чл.21, ал.2 във връзка с
Дисевица, актуван с АОС № 39 848/23.01.2014 чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното сагод., отреден за жилищно строителство, заед- моуправление и местната администрация,
но със съществуващата в имота освидетел- чл.36, ал.1, т.4 от Закона за общинската
ствана като негодна за обитаване двуетаж- собственост и чл.60, ал.4 от Наредба № 7
на жилищна сграда, оценена като материал, на ОбС - Плевен
чрез публичен търг с тайно наддаване, с предОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
варително представяне на предложенията от
Р Е Ш И:
участниците в администрацията на Община
1.
Да
се
прекрати
съсобствеността върху
Плевен, при първоначална цена 4110 лева без
недвижим
имот,
находящ
се в с. Гривица,
ДДС и депозит за участие в размер на 10% от
община
Плевен,
представляващ
застроен
първоначалната цена.
урегулиран
поземлен
имот
УПИ
ІХ-100,
3. Възлага на Кмета на Община Плевен
кв.21,
целият
с
площ
1250
кв.м,
чрез
замяна
да назначи комисия, която да организира и
на
2
кв.м
придаваема
част
–
общинска
собпроведе търга.
ственост
срещу
2
кв.м
отчуждаема
част
–
4. Упълномощава Кмета на Община
собственост
на
Ивайло
Милчев
Бировски,
Плевен да сключи договор за продажба на
имота по т.2, съгласно нормативните изис- като за изравняване на дяловете никоя от
страните не дължи нищо на другата страна.
квания, със спечелилия участник.
2. Упълномощава Кмета на Община
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов
Плевен да сключи договор за прекратяваР Е Ш Е Н И Е № 1165 / гр. Плевен,
не на съсобственост, съгласно норматив31.07.2014 г.
ните изисквания.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов
ОТНОСНО: Приемане на проект на
Стратегия за организационно развитие
Р Е Ш Е Н И Е № 1168 / гр. Плевен,
на общинската администрация Плевен
31.07.2014 г.
(2014 – 2020 г.)
На основание чл.21, ал.2 и във връзка с ОТНОСНО: Прекратяване на съсобчл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното са- ственост между Община Плевен и Мамоуправление и местната администрация рия Костадинова Ганева върху недвижим
имот, представляващ застроен урегулиОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
ран поземлен имот – УПИ VІ-8, кв.27 по
Р Е Ш И:
плана на с. Радишево, Община Плевен
1. Приема Стратегия за организационно На основание чл.21, ал.2 във връзка с
развитие на общинската администрация - чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното саПлевен за периода 2014 – 2020 г.
моуправление и местната администра2. Стратегията за организационно разви- ция, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закотие на общинската администрация - Пле- на за общинската собственост, чл.60, ал.4
вен за периода 2014 – 2020 г. става нераз- и чл.47, ал.4 и 5 от Наредба № 7
делна част от Плана за развитие на ОбщиОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
на Плевен (2014 – 2020 г.).
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш И:

1. Да се прекрати съсобствеността върху
Р Е Ш Е Н И Е № 1166 / гр. Плевен,
недвижим имот, находящ се в с. Радишево,
31.07.2014 г.
община Плевен, представляващ застроен
ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмезд- урегулиран поземлен имот, целият с площ
680 кв.м - УПИ VI-8, кв.27, чрез продаж-

ба на общинския дял от имота, представляващ 10 кв.м, за сумата от 110 лева без
ДДС, на съсобственика Мария Костадинова Ганева.
2. Упълномощава Кмета на Община
Плевен да сключи договор за прекратяване на съсобственост, съгласно нормативните изисквания.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1169 / гр. Плевен,
31.07.2014 г.
ОТНОСНО: Продажба на незастроен
урегулиран поземлен имот, съставляващ
УПИ ІV, кв.7 по плана на с. Радишево, отреден за жилищно строителство
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 допълни годишната “Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2014 г.” в
раздел ІІІ–Б “Имоти, които Община Плевен има намерение да продаде” с недвижим имот находящ се в с.Радишево, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с площ 1325 кв.м – УПИ ІV-общ.,
кв.7 по плана на с.Радишево, отреден за
жилищно строителство, актуван с АОС №
40405/16.06.2014 год.
2. Да се продаде недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ
незастроен урегулиран поземлен имот с
площ 1325 кв.м. - УПИ ІV-общ., кв.7 по
плана на с.Радишево, отреден за жилищно строителство, актуван с АОС № 40
405/16.06.2014 год., чрез публичен търг с
тайно наддаване, с предварително представяне на предложенията от участниците в администрацията на Община Плевен,
при първоначална цена 13 020 лева без
ДДС и депозит за участие в размер на 10
% от първоначалната цена.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен
да назначи комисия, която да организира и
проведе търга.
4. Упълномощава Кмета на Община
Плевен да сключи договор за продажба на
имота по т. 2, съгласно нормативните изисквания със спечелилия участник.

Бр.7, Àвгуст, 2014 г.
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да определи депозита за участие, както и
да назначи комисия, която да организира и
проведе търга.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен
или оправомощено от него лице да сключи
договора за наем със спечелилия участник.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1171 / гр. Плевен,
31.07.2014 г.
ОТНОСНО: Приемане на решение за прекратяване на Договор ИРК1493/23.07.2013 г. за предоставяне на концесия за услуга с включено извършване на
частични строителни и монтажни работи на имот – публична общинска собственост, представляващ язовир “Радишево”, съставляващ имот № 000246 с площ
26.920 дка по плана на землището на село
Радишево, ЕКАТТЕ 61426, Община Плевен,
находящ се в местността “Исиновец”.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с
ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.76, ал.1 и ал.3 от
Закона за концесиите, чл.44, ал.1 и ал.2
във вр.чл. 47, ал.1 от концесионен договор ИРК-1493/23.07.2013 г., Доклад от
27.02.2014 г. на Комисия за осъществяване на контрол по изпълнението на договори за предоставяне на концесии и Писмо изх.№ ДИР-163/28.03.2014 г., съдържащо тримесечно предизвестие за прекратяване на концесионен договор ИРК –
1493/23.07.2013 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Прекратява действието на Договор
ИРК – 1493/23.07.2013 г. за предоставяне на
концесия за услуга с включено извършване
на частични строителни и монтажни работи на имот – публична общинска собственост, представляващ язовир “Радишево”,
съставляващ имот № 000246 с площ 26.920
дка по плана на землището на село Радишево, ЕКАТТЕ 61426, Община Плевен, находящ се в местността “Исиновец”, сключен с “МЕРИС ГРУП ИСИНОВЕЦ”ООД,
със седалище и адрес на управление: България, гр. Плевен 5800, Община Плевен,
ул. “Георги Кочев” № 69, ап.5, ет.3, представлявано от Маргарита Тодорова Петрова – Македонска – управител.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен
да предприеме действия по прекратяването, съгласно чл.101, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите за
обекта, посочен в т.1.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов да направи оценка на направените щети и
да предприеме действия по предявяване
Р Е Ш Е Н И Е № 1170 / гр. Плевен,
на съдебни искове.
31.07.2014 г.
4. Решението с мотивите за приемането
ОТНОСНО: Отдаване под наем на му се съобщава на заинтересованото лице
имот – публична общинска собственост, и подлежи на обжалване по реда на чл.83
представляващ помещение с площ 12,00 от Закона за концесиите.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов
кв.м., находящо се на І-ви етаж в сградата на Общински дом в село Радишево, акР Е Ш Е Н И Е № 1172 / гр. Плевен,
тувана с АОС № 31136/19.02.1998 г., УПИ
31.07.2014 г.
І, кв.20 по плана на с. Радишево
На основание чл.21, ал.2 във връзка с ОТНОСНО: Прекратяване на съсобчл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното само- ственост между Община Плевен и Ниуправление и местната администрация и колай Бойков Шкортов върху недвижим
чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.14, чл.76, т.2, чл.79, имот, представляващ незастроен урегуал.1, чл.85, ал.1, т.2 от Наредба № 7 на Об- лиран поземлен имот – УПИ ІХ-1055, кв.69
щински съвет - Плевен
по плана на гр. Славяново, Община Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
чл.21,
ал.1, т.8 от Закона за местното саР Е Ш И:
1. Да се отдаде под наем за срок от 5 (пет) моуправление и местната администраг. имот – публична общинска собственост, ция, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закопредставляващ помещение с площ 12,00 на за общинската собственост, чл.60, ал.4
кв.м., находящо се на І-ви етаж в сградата и чл.47, ал.4 и 5 от Наредба № 7 на ОбС на Общински дом в село Радишево, акту- Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
вана с АОС № 31136/19.02.1998 г., УПИ І,
Р Е Ш И:
кв.20 по плана на село Радишево.
2. Приема начална месечна цена за отда- 1. Да се прекрати съсобствеността върху
ване под наем на имота по т.1 в размер на недвижим имот, находящ се в гр. Славя27,60 лв. без ДДС.
ново, Община Плевен, представляващ не3. Отдаването под наем на имота по т.1 застроен урегулиран поземлен имот, целида се извърши по реда на Наредба № 7 на ят с площ 2005 кв.м - УПИ IХ-1055, кв.69,
Общински съвет – Плевен, чрез публи- чрез продажба на общинския дял от имочен търг с тайно наддаване, чрез предва- та, представляващ 15 кв.м, за сумата от 75
рително представяне на предложенията от (седемдесет и пет) лева без ДДС, на съсобучастниците в администрацията на Общи- ственика Николай Бойков Шкортов.
на Плевен и начална месечна наемна цена, 2. Упълномощава Кмета на Община
съгласно т.2.
Плевен да сключи договор за прекратява4. Възлага на Кмета на Община Плевен не на съсобственост, съгласно норматив-

РЕØЕНИß НА ОБЩИНСКИ СÚВЕТ - ÏЛЕВЕН
ните изисквания.

Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1173 / гр. Плевен,
31.07.2014 г.
ОТНОСНО: Подробен устройствен
план – План за застрояване за поземлен
имот 078038 в м. “Бостаните”, землище
с. Опанец и Парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура
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. 2 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 078038 в м.
„Бостаните”, землище с. Опанец и Парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура, собственост на
„Пронаос” ООД.
2. Одобрява заданието за изработване на
Подробен устройствен план по т.1.
3. 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 № 1174 / гр. Плевен,
31.07.2014 г.
ОТНОСНО: Откриване на група в ЦДГ
“Незабравка”, с. Бръшляница
На основание чл.21, ал.2 във връзка с
чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.10, ал.8 от Закона за народната просвета
във връзка с чл.15, ал.1 от Правилника за
прилагане на Закона за народната просвета, чл.12, ал.1 от Наредба № 3 за нормите
за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета и Наредба №
7 за определяне на броя на паралелките и
групите и броя на учениците и на децата
в паралелките и в групите на училищата,
детските градини и обслужващите звена
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Считано от 01.09.2014 г. се открива
една целодневна група в ЦДГ “Незабравка”, с. Бръшляница.
2. Увеличава числеността на персонала
с 2 щатни броя педагогически и 2 щатни
броя непедагогически персонал в дейност
311 “Целодневни детски градини и обединени детски заведения” – делегирани от
държавата дейности на ЦДГ “Незабравка”, Кметство Бръшляница.
3. Възлага на Кмета на Общината да предприеме всички необходими правни действия по изпълнение на настоящото решение.

1151 /Плевен-Ясен/ с дължина 7+500 километра, между кръгово кръстовище на
ул. “Сторгозия” в гр. Плевен (км. 5+300) и
кръстовището на ул. “Ген. Иван Винаров”
с ул. “Георги Димитров” в с. Ясен (км.
12+800), от публична общинска собственост в публична държавна собственост.
2. Дава съгласие за промяна на собствеността на участъка от Общински път PVN
1147 /Плевен-Къшин-Брестовец/ с дължина 1+500 километра, между кръгово кръстовище на ул. “Сторгозия” (км.+0+00)
и кръстовището на ул. “Дойран” с ул.
“Александър Стамболийски” (км. 1+500),
от публична общинска собственост в публична държавна собственост.
3. Дава съгласие за предоставяне участъка от убличната мрежа на гр. Плевен по ул.
“Дойран” и ул. “Ген.л-т Атанас Стефанов”
с дължина 1+350 километра, от кръстовището с ул. “Ал.Стамболийски” до кръстовището с бул. “Христо Ботев”, за осъществяване на транспортна връзка между Републиканските пътища “ІІ-11” и “ІІ-13” с Републикански път “ІІ-35”.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен
да внесе, съгласувано с Агенция “Пътна инфраструктура”, предложение за промяна на
собствеността на участък от Общински път
PVN 1151 и участък от Общински път PVN
1147 в Министерството на регионалното
развитие и в Министерството на транспорта.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1176 / гр. Плевен,
31.07.2014 г.
ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба”, находящо се в гр. Плевен, ж.к.
“Сторгозия”, бл.94, вх.Д, ет.5, ап.14 и определяне на продажна цена
На основание чл.21, ал.2 във връзка с
чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, чл.47,
ал.3 от ЗОС, чл.35, чл.37, т.1, чл.44, ал.1 от
Наредба № 18 на Общински съвет - Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се продаде на Мая Георгиева Владиславова общинското жилище от фонд
“Жилища за продажба”, актувано с АОС №
38052/23.10.2012 г. – апартамент № 14 на V
етаж, вх.Д, ж.к. “Сторгозия” блок 94, състоящо се от: две стаи, кухня, баня с тоалетна, със застроена площ 56,06 кв.м., заедно с прилежащите му: маза № 13 с полезна
площ 3,76 кв.м., както и 0,6504% ид.части
от общите части и общите помещения на
сградата и от правото на строеж в УПИ
І, кв.716 по плана на гр. Плевен, а по кадастралната карта: самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 56722.654.3.17.14.
за сумата от 31 300 (тридесет и една хиляди и триста) лева без ДДС.
2. Упълномощава Кмета на Община
Плевен да сключи договор с Мая Георгиева Владиславова за продажба на имота за
цената по т.1, съгласно действащите нормативни изисквания.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1177 / гр. Плевен,
31.07.2014 г.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов
ОТНОСНО: Отлагане на дебати
Р Е Ш Е Н И Е № 1175 / гр. Плевен,
На основание чл.21, ал.2 Закона за мест31.07.2014 г.
ното самоуправление и местната админиОТНОСНО: Промяна на собственост страция
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
на участък от Общински път PVN 1151 /
Плевен – Ясен/ между кръгово кръстовиР Е Ш И:
ще на ул. “Сторгозия” в гр. Плевен и кръс- Отлага дебатите по т. 28 от приетия днетовището на ул. “Ген. Иван Винаров” с вен ред: “Предложение относно продажба
ул. “Георги Димитров” в с. Ясен, и учас- на недвижим имот – частна общинска собтък от път PVN 1147 /Плевен – Къшин – ственост, представляващ поземлен имот
Брестовец/ между кръгово кръстовище с идентификатор 56722.34.1 – земеделна ул. “Сторгозия” и кръстовището на ска земя с НТП: друг вид тр.насаждение в
ул. “Дойран” с ул. “Александър Стамбо- местността “Витска елия”, землището на
лийски”, от публична общинска собстве- гр. Плевен, чрез публичен търг”.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов
ност в публична държавна собственост
На основание чл.21, ал.2 във връзка с
Р Е Ш Е Н И Е № 1178 / гр. Плевен,
чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.15, ал.2,
31.07.2014 г.
т.1 от Правилника за прилагане на Закона
за пътищата
ОТНОСНО: Проект за изменение на
действащия Подробен устройствен план
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
– План за регулация и застрояване за УПИ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за промяна на собстве- І и УПИ ІІ в кв. 603а по плана на гр. Плевен
ността на участъка от Общински път PVN 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 от
Закона за устройство на територията, чл.6
и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.2 от Наредба № 7/2005г. на
Общински съвет – Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1.Приема: Проект за изменение на
действащия ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН
ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за УПИ І и УПИ ІІ в кв. 603а
по плана на гр. Плевен.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен,
след завършване на процедурите по реда
на Закона за устройство на територията,
да одобри приетия от Общински Съвет:
Проект за изменение на действащия
ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за УПИ І и УПИ ІІ в кв. 603а по плана
на гр. Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1179 / гр. Плевен,
31.07.2014 г.
ОТНОСНО: Проект за изменение на
действащия Подробен устройствен план –
План за регулация и застрояване за изменение на уличната регулация на улици по ок
483 към ок 484 и от ок 483 към ок 465 и образуване на нов урегулиран поземлен имот
ІІІ – 667.1013 за обществено обслужване.
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 от
Закона за устройство на територията, чл.6
и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.2 от Наредба № 7/2005г. на
Общински съвет – Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема: Проект за изменение на
действащия ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН
ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за изменение на уличната
регулация на улици по ок 483 към ок 484 и
от ок 483 към ок 465 и образуване на нов
урегулиран поземлен имот ІІІ- 667.1013 за
обществено обслужване.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен,
след завършване на процедурите по реда
на Закона за устройство на територията,
да одобри приетия от Общински Съвет:
Проект за изменение на действащия
ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за изменение на уличната регулация на
улици по ок 483 към ок 484 и от ок 483 към
ок 465 и образуване на нов урегулиран поземлен имот ІІІ- 667.1013 за обществено
обслужване.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1180 / гр. Плевен,
31.07.2014 г.
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен
план – план за застрояване за поземлен
имот с идентификатор 56722.701.3221 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 56722.701.3221 в местността „Стража” в землището на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура, собственост на Искър Цветков Ангелов. При изработване на
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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 56722.701.3221 в местността „Стража” в землището на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура, собственост на Искър Цветков Ангелов.
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 № 1181 / гр. Плевен,
31.07.2014 г.
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен
план – план за застрояване за поземлен
имот с идентификатор 56722.701.62 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 56722.701.62 в местността „Стража” в землището на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура, собственост на
Оля Николова Гигенска. 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 56722.701.62 в местността „Стража” в землището на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура, собственост на Оля
Николова Гигенска.
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 № 1182 / гр. Плевен,
31.07.2014 г.
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен
план – план за застрояване за поземлени
имоти с идентификатори 56722.715.197
и 56722.715.198 в местността “Табакова
чешма” 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

РЕØЕНИß НА ОБЩИНСКИ СÚВЕТ - ÏЛЕВЕН
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 с идентификатори 56722.715.197 и 56722.715.198 в
местността „Табакова чешма” в землището на гр. Плевен и парцеларни планове на
елементите на техническата инфраструктура, собственост на Петър Цветанов Иванов и Петя Недкова Иванова. 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 с идентификатори 56722.715.197 и 56722.715.198 в
местността „Табакова чешма” в землището на гр. Плевен и парцеларни планове на
елементите на техническата инфраструктура, собственост на Петър Цветанов Иванов и Петя Недкова Иванова.
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 № 1183 / гр. Плевен,
31.07.2014 г.
ОТНОСНО: Отдаване под наем на
част от имот – публична общинска собственост, представляващ магазин РЕП, с
площ 14,5 кв.м., находящ се в гр. Плевен,
пл. “Иван Миндиликов” № 7, сградата на
Автогара Плевен, първи етаж
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 Закона за общинската собственост, във връзка с чл.76, т. 2, чл.79,
ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба № 7 за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се отдаде под наем за срок от 5
(пет) години част от имот – публична общинска собственост, представляващ магазин РЕП с площ 14.5 кв.м., находящ се в
гр. Плевен, пл. “Иван Миндиликов” № 7,
сградата на Автогара Плевен, първи етаж.
2. Отдаването под наем на имота по т.1
да се извърши чрез публичен търг с тайно
наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен.
3. Отдаването под наем на имота по т.1
да се извърши при следните условия:
- начална месечна наемна цена в размер
на 250 (двеста и петдесет) лева без ДДС;
- депозит за участие в търга в размер на
500 (петстотин) лева.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен
да назначи комисия, която да организира и
проведе публичния търг за отдаване под наем на имота по т.1 от настоящето решение.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен
или оправомощено от него лице да сключи
договор за наем със спечелилия участник,
съгласно резултатите от проведения търг.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1184 / гр. Плевен,
31.07.2014 г.
ОТНОСНО: Отчет за дейността
на Общински съвет – Плевен за периода
01.01.2014 г. – 30.06.2014 г
На основание чл.21, ал.2 във връзка с
чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема за сведение Отчет за дейността на Общински съвет – Плевен за периода
01.01.2014 г. – 30.06.2014 г.

Бр.7, Àвгуст, 2014 г.
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2. Текстът на Отчета по т.1 е неразделна 7 462 455 (седем милиона четиристотин шестдесет и международен характер под патронажа на Община
Плевен през 2014 г.;
две хиляди четиристотин петдесет и пет)лева.
част от настоящото Решение.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
– ПЛЕВЕН
януари 2014 г. – юни 2014 г.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
За периода от месец януари 2014 г. до месец юни
2014 година включително Общински съвет – Плевен
е приел 256 решения.
За отчетния период са проведени десет заседания,
едно от които – продължение на заседание по неразгледани точки от приетия дневен ред. Общинският съвет е заседавал 51 часа. Едно свикано заседание не е
проведено поради липса на кворум.
Обсъдените от Общинския съвет предложения през
отчетния период са 248 броя. Вносители на предложенията са Кметът на Общината – 219 бр. предложения,
постоянните и временни комисии – 16 бр., Председателят на Общинския съвет – 8 бр. предложения, общински съветници – 5 бр. Повторно обсъдени са и 6
решения, върнати за ново обсъждане от Областен управител на Област Плевен.
През отчетния период в Общинския съвет са внесени 5 питания от общинския съветник от “БНД-Обединена десница” Георг Спартански.
Общинският съвет прие решения за удостояване на
Андрей Романов и арх. Христо Ковачев със званието
“Почетен гражданин на Плевен” .
През отчетния период бяха приети два нови нормативни акта - Наредба за управление на общинските пътища и Правилник за условията, реда и критериите за съфинансиране на проекти в сферата на културата на територията на Община Плевен.
Бяха приети четири решения за промени в действащи нормативни актове – наредби № 3, № 7, № 17 и №
27 на Общински съвет – Плевен.
Общинският съвет прие следните отчети:
- отчет за резултатите от управлението и разпореждането с общинската собственост за периода
01.01.2013 г. – 31.12.2013 г.;
- отчет за изпълнение на годишния план за приватизация през 2013 г. на Община Плевен;
- отчет за изпълнението на Програма за развитие на
туризма през 2013 г. в Община Плевен;
- отчет за дейността на Общински съвет – Плевен за
периода юли 2013 г. – декември 2013 г.;
- отчет за Изпълнение през 2013 г. на мероприятия
от Програмата за управление на околната среда 2009
– 2015 г.;
- годишен доклад на Местната комисия за борба с
противообществените прояви на пълнолетните и непълнолетните – град Плевен за работата й през 2013
година;
- отчет за изпълнението през 2013 г. на Актуализиран документ за изпълнение на Общинската стратегия за превенция и контрол на ХИВ/СПИН за периода 2012 – 2015 г.;
- доклад за наблюдение на цялостното изпълнение
на Плана за развитие на Община Плевен за периода
2007 – 2013 г.
- годишни отчети и баланси за 2013 г. на търговски
дружества с общинско участие;
- отчет за изпълнение на План за развитие на социалните услуги в Община Плевен през 2013 г.;
- отчет за дейността Обществения съвет за сътрудничество с НПО през 2013 г.
- текущ отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет;
- годишен доклад за дейността на отдел “Вътрешен
одит” за периода 01.01.-31.12.2013 г.
През месец януари беше приет Сборния бюджет на
Община Плевен за 2014 г., през месец февруари Общинският съвет одобри бюджетна прогноза за местните приходи и разходи за местни дейности на Община Плевен за периода 2015 – 2017 година.
Общинският съвет даде съгласие Община Плевен
да поеме дългосрочен общински дълг чрез банков кредит с максимален размер на кредита 1 200 000 лв.
Общинският съвет прие решения за сключване на
договори за кредит с “Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ”ЕАД, както следва:
- краткосрочен общински дълг с цел реализация на
проект № DIR 5112122-6-72 “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Плевен” с максимален размер на дълга – 6 000 000
(шест милиона) лева;
- краткосрочен общински дълг с цел реализация на
проект “Обновяване и модернизация на физическата
среда, чрез реконструкция на Централната пешеходна зона на град Плевен” с максимален размер на дълга – 1 650 000 (един милион шестстотин и петдесет
хиляди) лв.
Общинският съвет даде съгласие на “Тролейбусен
транспорт” ЕООД да сключи договор за кредит по
проект “Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и
Плевен” за доставка на подвижен тролейбусен състав
за нуждите на обществения градски транспорт на Община Бургас, Община Варна, Община Плевен и Община Стара Загора с максимален размер на дълга –

Приети бяха следните стратегически и планови документи:
- годишен план за приватизация през 2014 г. на Община Плевен;
- програма за насочване на средствата, постъпили
в Инвестиционния приватизационен фонд на Община Плевен по смисъла на чл. 10, ал. 1, т.3 и ал. 2 от
ЗПСК за 2014 г.;
- програма за управление и разпореждане с имоти
– общинска собственост в Община Плевен за 2014 г.;
- годишен план на отдел “Вътрешен одит” за 2014 г. ;
- програми за развитие на търговски дружества с общинско участие за 2014 година;
- планове за развитие на социалните услуги в Община Плевен през 2014 г. и 2015 г.;
- план за дейността на Обществения съвет за сътрудничество с НПО през 2014 г.;
- годишен план за паша за ползването на мери и пасища в землищата на Община Плевен за 2014 г. и предоставянето им за ползване за отглеждане на пасищни
животни или на лица, поели задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние,
както и проекти на Оценка на изпълнения План за
развитие на Община Плевен (2007-2013 г.), с оглед
разработване на новото издание на документа за следващия програмен период 2014 – 2020 г. и на Система
от правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка на конкретни политики на общинска
администрация Плевен.
През отчетния период Общински съвет – Плевен
одобри изпълнение на задълженията на Община Плевен по следните проекти:
- “Интегриран градски транспорт на Плевен;
- “Обновяване и модернизация на физическата среда, чрез реконструкция на Централната пешеходна зона на град Плевен”.
Бяха приети решения за участие на Община Плевен
и нейни структурни звена с проекти за финансиране,
както следва:
- “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;
- “Ремонт на Центъра за социална рехабилитация
и интеграция за деца с увреждания в гр. Плевен, ул.
“Даскал Димо” № 7, УПИ І, стр.кв.352” за привличане на финансови средства по Мярка 02 “Подобряване
на социалната инфраструктура” на Проект “Красива
България” 2014 г.;
- “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.;
- “Възраждане и съхранение на фолклорното наследство на Северна България, чрез съвременното изкуство на Северняшки ансамбъл за народни песни и
танци “Иван Вълев” – град Плевен” и “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.).
Общинският съвет даде съгласие Община Плевен
да кандидатства пред Министерство на инвестиционното проектиране за финансиране за изработването на
Общ устройствен план за територията на Община
Плевен, като Общината да осигури като собствен
финансов принос 10% от бюджета за изработването
на Общия устройствен план, но не повече от 25 000
лв. (двадесет и пет хиляди лева).
Общинският съвет прие информация за дейността
на Временна комисия за проверка управлението и стопанисването на предоставени имоти, общинска собственост в полза на читалищата на територията на Община Плевен, избрана с Решение № 717/29.08.2013 г.
на Общински съвет – Плевен по предложение от Петя
Василева – Председател на Временна комисия.
С Решение № 910/ 30.01.2014 г. беше актуализирана
структурата на общинската администрация и утвърдена общата й численост.
Общинският съвет прие решения за:
- утвърждаване на формули за разпределение на
средствата, получени по единни разходни стандарти
за училища, детски градини и общежитие;
- намаляване с 28 (двадесет и осем) щатни бройки
на списъчния състав на мероприятие Общински хор
“Гена Димитрова” – Плевен и преминаването им към
Плевенска филхармония;
- проект на Договор между Община Плевен и Министерство на културата за съвместно финансиране на
дейността на Плевенска филхармония през 2014 г.;
- разпределение на средствата за поддържане на
спортната база на територията на Община Плевен и
съфинансиране на спортни прояви от национален и

- процедура за одобряване на проекти за реализиране на граждански инициативи по Програма “Да пазим
Плевен чист и приветлив през цялата година”– Раздел
ІІ “Граждански инициативи”;
- 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;
- мерки за подобряване управлението на Община
Плевен.
Във връзка с упражняване правата на собственик на
капитала в общинските търговски дружества, Общинският съвет прие решения за:
- освобождаване от длъжност управителя на
“МЦРСМ І – Плевен”ЕООД и избиране на нов управител на дружеството;
- намаляване на капитала на “Дентален център ІПлевен”ЕООД – Плевен
- освобождаване от длъжност контрольора на
“Паркстрой”ЕООД гр. Плевен
- освобождаване от длъжност на управителя на
“Дентален център І – Плевен”ЕООД и избиране на нов
управител на Дружеството до провеждане на конкурс;
- освобождаване от длъжност на управителя на
“МЦРСМ І – Плевен”ЕООД и избиране на нов управител на дружеството до провеждане на конкурс;
- даване съгласие на “Инжстрой”ЕООД гр. Плевен
за сключване на допълнително споразумение към договор за кредитна линия и учредяване на договорна
ипотека върху имоти частна общинска собственост;
- промяна в Учредителния акт на “Тролейбусен
транспорт”ЕООД – гр. Плевен;
- доклади за самооценка на “ДКЦ ІІ – Плевен”ЕООД
– Плевен;
- увеличаване на капитала на “Диагностично-консултативен център ІІІ – Плевен”ЕООД и приемане на
Учредителен акт на Дружеството;
- сключване на договор между Община Плевен и
“Паркстрой”ЕООД гр. Плевен, на основание чл.12,
ал.1, т.13 от Закона за обществените поръчки.
От приетите 256 решения, 4 са за отмяна на предходни решения, 10 - за отлагане на приемането на обсъждани въпроси, а 17 за изменение на приети решения.
Общинският съвет е приел 30 решения, свързани с
приватизацията на общински обекти и 14 решения за
продажба на общински обекти по Закона за общинската собственост. Приети бяха 31 решения за промяна на
планове за регулации, 13 решения за отдаване под наем
на обекти – общинска собственост, 3 решения за продажба на общински жилища, 3 решения за учредяване
право на пристрояване и надстрояване, 7 решения за
прекратяване на съсобственост и 10 решения за учредяване на безвъзмездно право на ползване на обекти.
Приети бяха 7 решения за предоставяне на еднократна финансова помощ на нуждаещи се граждани
на обща сума 4450 лв., 2 решения за персонални пенсии и три решения по постъпили молби за опрощаване на несъбираеми задължения към държавата.
През отчетния период шест решения са върнати за
ново обсъждане от Областен управител – Плевен, от
които четири са изменени, а две – повторно приети от
Общинския съвет.
Районна прокуратура – Плевен не е упражнила през
отчетния период правомощията си по чл.145, ал.5 от
Закона за съдебната власт – не е протестирала и не е
искала отмяна или изменение на незаконосъобразни
актове на Общинския съвет, не е спирала изпълнението на такива актове.
Окръжна прокуратура – Плевен също не е протестирала решение на Общинския съвет.
Не е налагано “отлагателно вето” от Кмета върху
приети от Общинския съвет решения.
Отдел “Управление на собствеността” предоставя
своевременно в деловодството на Общинския съвет
копия от заповедите и договорите, във връзка с изпълнение на решенията, в изпълнение на задълженията на
Кмета на Общината по чл.44, ал.1, т.18 ЗМСМА. Копия от заповеди на Кмета на Община Плевен относно
обявените публични търгове, внася и отдел “Обществени поръчки, концесии и приватизация”. Копия от
договорите се прилагат към решенията.
По предвидената в Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация за
мандат 2011-2015 година са отправени три питания от
обществен интерес.
През отчетния период постоянните комисии на Общинския съвет са провели заседания, както следва:
1. Постоянната комисия по “Икономика, проекти,
финанси и бюджет” се състои от 11 общински съветници. Председател на Комисията е г-н Мартин Митев,
а заместник- председател г-н Любомир Буковски. Комисията е провела шест заседания, на които е приела
становища по 117 предложения за заседания на Общинския съвет и 19 решения по постъпили преписки.
Средното присъствие на общинските съветници на заседанията на Комисията е 100%.
Постоянната комисия по “Икономика, проекти, финанси и бюджет” е изготвила едно предложение за
предоставяне на еднократна финансова помощ, както
и предложения за приемане на програми за развитие

РЕØЕНИß НА ОБЩИНСКИ СÚВЕТ - ÏЛЕВЕН
на търговските дружества с общинско участие за 2014
г., за приемане на годишните отчети и баланси на търговските дружества с общинско участие за 2013 г. и
определяне на дивидент на дружества.
Комисията е изготвила и предложение за сключване на договор между Община Плевен и Министерство
на културата за съвместно финансиране на Плевенска
филхармония.
2. Постоянна комисия по “Екология и устройство на
територията” се състои от 9 членове. Председател на
Комисията е г-н Свилен Атанасов. Заместник-председател на Комисията е г-жа Ралица Добрева.
През отчетния период Комисията е провела 6 заседания и е приела 59 становища по внесени предложения, както и 15 решения по внесени преписки. Присъствието на общинските съветници на заседанията
на Комисията е 97%.
Изготвено е едно предложение за приемане на решение за 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.
3. Постоянна комисия по “Контрол по изпълнение
на решенията на Общинския съвет, установяване и
предотвратяване на конфликт на интереси и законосъобразност” се състои от 7 членове. Председател на Комисията е г-н Антон Георгиев, а заместник-председател – г-жа Ева Маринова – Найденова.
Комисията е провела 8 заседания пред отчетния период, на които е приела становища по 61 предложения, внесени в Общинския съвет и е приела 8 решения по внесени преписки. Изготвила е два отчета за
изпълнение на решенията на Общински съвет – Плевен. Присъствието на общинските съветници на заседанията на Комисията е 70%.
4. Постоянната комисия по “Култура, вероизповедания и международна дейност” е в състав от 11 членове. Председател на Комисията е г-н Чавдар Велинов, а
заместник-председател – г-жа Даниела Гонкова – Георгиева.
През отчетния период Постоянната комисия е провела 9 заседания и е обсъдила 16 предложения за заседания на Общинския съвет, както и 21 внесени преписки. Присъствието на заседанията на Комисията на
общинските съветници е 90%.
5. Постоянната комисия по “Общинска собственост, приватизация и концесии” е в състав от 11 членове. Председател на Комисията е г-н Пенчо Дреновски, а заместник-председател – г-н Пенчо Карагьозов.
През отчетния период Комисията е провела 6 заседания, на които е приела становища по 106 предложения за заседания на Общинския съвет и 14 решения по
внесени преписки.
Присъствието на общинските съветници на заседанията на Комисията е 100%.
6. Постоянна комисия по “Здравеопазване и социални дейности” е в състав от 7 членове. Председател на
Комисията е д-р Йордан Георгиев, а заместник-председател – г-жа Цветомира Добрева.
През периода Комисията е провела 5 заседания, като
присъствието на членовете на заседанията е 90 на сто.
Приети са 22 становища по внесени в Общинския
съвет предложения и 11 решения по внесени преписки. Изготвени са шест предложения за предоставяне на еднократна финансова помощ, както и три - за
опрощаване на несъбираеми държавни вземания от
граждани.
7. Постоянна комисия по “Образование, спорт и
младежки дейности” е в състав от 7 членове. Председател на Комисията е д-р Красимир Трифонов.
През първото шестмесечие на 2014 година Комисията е провела 4 заседания, на които е обсъдила 8 предложения, внесени в Общинския съвет и е приела становища по тях. Приела е решения по 16 преписки,
внесени в Комисията.
На заседанията средно са присъствали 95% от членовете на Комисията.
8. Постоянна комисия по “Обществен ред и сигурност” е в състав от 7 членове. Председател на Комисията е г-н Красимир Атанасов, а заместник-председател – г-н Иван Дачев.
Комисията е провела три заседания през отчетния
период, на което е приела три становища по предложения, внесени в Общинския съвет и 3 решения по
внесени до комисията молби и предложения.
На заседанията са присъствали средно 84% от членовете на Комисията.
Комисията за решаване на жилищните нужди на
гражданите, председателствана от г-жа Петя Василева е провела 4 заседания през отчетния период и е обсъдила и приела становища по 140 преписки от граждани. Присъствието на общинските съветници на заседанието на Комисията е 90%.
Комисията за финансово подпомагане на двойки,
семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на Община Плевен е провела 3 заседания през
отчетния период и е обсъдила и приела решения по 34
заявления от граждани.
Комисията по изпълнение на Програмата ГИ –
граждански инициативи “Да пазим Плевен чист и
приветлив през цялата година” през отчетния период
е провела 3 заседания, на които е обсъдила 11 предложения и е одобрила 6 предложения за финансиране.

Процентът на присъствие на членовете на Комисията
на проведените заседания е 86%.
През периода са проведени и заседания на:
- Временна комисия, избрана с Решение №
887/19.12.2013 г. за изработване на критерии за отдаване под наем чрез конкурс на общински недвижим
имот – частна общинска собственост – обект за обществено обслужване, представляващ плувен комплекс, находящ се в двора на СОУ “Иван Вазов” на
06.01.2014 г. и на 16.01.2014 г.;
- Общинска комисия по обществен ред и сигурност;
- Наблюдателна комисия;
- Работна среща с представители на Българска агенция по безопасност на храните, Регионална здравна
инспекция и “Охранителна полиция” относно спазване на разпоредбите на Наредба № 2 на Общински съвет – Плевен;
- Комисия за разпределение за средствата за поддържане на спортната база на територията на Община
Плевен и за съфинансиране на спортни прояви от национален и международен характер под патронажа на
Община Плевен;
- Комисия по Наредба № 11 за удостояване със званието “Почетен гражданин на Плевен”;
- Временна комисия за проверка управлението и
стопанисването на предоставени имоти, общинска
собственост в полза на читалищата на територията на
Община Плевен.
Общинските съветници през отчетния период са
участвали и в работата на Местен обществен комитет
по превенция на ХИВ/СПИН, Общински съвет по наркотични вещества, Обществен съвет за сътрудничество между местната власт и неправителствените организации, Комисия за одобряване на критерии и отпускане на средства, постъпили от дарения и спонсорства
за отпускане на годишни стипендии и еднократни помощи, Обществен съвет за социално подпомагане.
При провеждане на заседанията на постоянните комисии се отчита добро взаимодействие с общинската
администрация и редовно присъствие на заседанията
на ръководителите и експертите от ресорните отдели.
Председателският съвет е провел 8 заседания. Присъствието на общинските съветници на заседанията
на Председателския съвет е 80 %.
През отчетния период в деловодството на общинския съвет са обработени 495 броя преписки, от които
258 броя от Кмета на Община Плевен, 117 броя от общински съветници и постоянни комисии и 120 бр. от
институции и граждани, за които е изготвена справка,
включително и в електронен вид.
По Закона за достъп до обществена информация са
постъпили заявления от граждани – 3 бр. и от съветници – 4 броя, на които е отговорено в законово регламентирания срок.
След всяко заседание на Общинския съвет на Областен управител, Окръжна прокуратура и Районна прокуратура се изпращат кратки протоколи, съдържащи решенията и гласуванията по тях в законово регламентирания 7 дневен срок. За отчетния период са им предоставени 10 протокола, разпечатани на 1131 страници.
Копия на всички приети решения се предоставят в
3-дневен срок след заседанията на Кмета и Секретаря на Общината.
Отдел “Местно самоуправление” изготвя справки
ежемесечно за присъствието на общинските съветници на проведените заседания. След заседанията на Общинския съвет и постоянните комисии своевременно
се изготвят становища, предложения, протоколи, решения и други документи.
Поддържа се и се актуализира страницата на Общинския съвет в Интернет, като на нея се публикува график
и проект на дневен ред за предстоящите заседания на
Общинския съвет и неговите постоянни комисии.
За всяко заседание на Общинския съвет проектът
за дневен ред, заедно с внесените предложения се размножават и предоставят на общинските съветници и
ръководителите на администрацията. На кметовете
на кметства се изпраща проекта за дневен ред и предложения, отнасящи се до кметството. По искане на
Сдружението на кметовете и
кметските наместници се предоставя един пълен
комплект с предложения за информация. Проектът
за дневен ред и внесените предложения се предоставят също така на Областен управител, както и на журналистите от местните, регионалните и националните
средства за масова информация.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1185 / гр. Плевен, 31.07.2014 г.
ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна финансова помощ на Виктория Алексеева Йовчева
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Предоставя еднократна финансова помощ от
§4214 “Помощи по решение на Общинския съвет”, дейност “Общинска администрация” по бюджета на Община Плевен за 2014 година, в размер на 1000 (хиляда) лева на Виктория Алексеева Йовчева.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Община Плевен
ОБЯВЛЕНИЕ
Община Плевен обявява открит конкурс с
предварително представяне на предложенията на участниците в администрацията на Община Плевен за „Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии”
по реда на Наредба за условията и реда за
възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.
1.Адрес на Възложителя: Община Плевен,
гр.Плевен, пл.„Възраждане” №2, тел: 064
80 20 36, факс 064 84 42 30, e-mail: mayor@
pleven.bg, лица за контакт: Георги Георгиев,
Мая Димова - сектор „Земеделие и гори” на
Община Плевен.
2.Вид на процедурата: открит конкурс за
„Добив на дървесина до временен склад от
общински горски територии”.
3.Предмет на процедурата: „Добив на
дървесина до временен склад от общински горски територии” за обект №18/2014:
имот с кадастрален номер 000127, землище
с.Коиловци, отдел 316, подотдел „м” по ЛУП
от 2005г., дърва за огрев /акация/ с общо прогнозно количество 246 пл.куб.м.
4.Обща прогнозна стойност на обекта по
т.3: 3690,00 лв. без ДДС /три хиляди шестстотин и деветдесет лева без ДДС/ при единична цена за добив – 15,00 лв. /петнадесет
лева/ за 1 плътен куб.м.
5.Гаранция за участие: 184,50 лв. /сто
осемдесет и четири лева и петдесет стотинки/, представляващи 5% от стойността на
обекта.
6.Срок за изпълнение на договора: найкъсно до 15.12.2014г.
7.Условия за допускане на кандидатите до
участие в открития конкурс: изпълнителят
трябва да е вписан в публичния регистър на
ИАГ по чл.235 и чл.241 от ЗГ, да няма задължения към Община Плевен, да няма прекратени договори с Община Плевен за добив и/
или продажба на дървесина, както и съставени актове по ЗГ от Община Плевен за последните три години.
Участниците трябва да представят офертите си в съответствие с изискванията, посочени в чл.18 и чл.19 от Наредба за условията и
реда за възлагане изпълнението на дейности
в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. Офертите
трябва да съдържат всички изискуеми документи съгласно утвърдената документация за
провеждане на конкурса.
8.Размер на гаранцията за изпълнение: 5 %
от достигнатата стойност на обекта.
9.Критерий за класиране на офертите: найниска предложена цена.
10.Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документация за участие: Център за административно обслужване на граждани при Община Плевен,
пл.„Възраждане” №4, до зала „Катя Попова”. Цената на документацията за участие
в процедурата за обекта е 50,00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се внася с ПКО в касата на Центъра. Платената цена за документация не подлежи на връщане. Срещу представена вносна бележка за платена документация, същата се получава от 08:30 часа до
16:00 часа от 08.08.2014г. до 21.08.2014г. /
при повторен конкурс - до 16:00 часа на
27.08.2014г./ от Център за административно
обслужване на граждани при Община Плевен, пл.„Възраждане” №4.
11.Оглед на обекта: Участниците в конкурса могат да направят оглед на насаждението, включено в обекта, в работен ден от
08.08.2014г. до 21.08.2014г. /при повторен
конкурс - до 27.08.2014г./ от 08:30 часа до
16:00 часа, след представяне на документ за
закупени документи за участие в конкурса,
в присъствието на представител от Община
Плевен и след писмено заявление за това, като разходите за огледа на обекта са за сметка
на кандидата.
12.Място и срок за подаване на офертите: Център за административно обслужване на граждани при Община Плевен,
пл.„Възраждане”№4, в срок от 08:30 часа
до 16:00 часа от 08.08.2014г. до 21.08.2014г.
/при повторен конкурс – до 16:00 часа на
27.08.2014г./.
13.Място, дата и час на провеждане на открития конкурс: на 25.08.2014г. от 11:00 часа
в Актова зала, 1 етаж, в сградата на Община
Плевен. При липса на кандидати или при необявен спечелил участник, повторен конкурс
да се проведе на 28.08.2014г. по същото време и на същото място.
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Община Плевен
ОБЯВЛЕНИЕ
Община Плевен обявява открит конкурс с
предварително представяне на предложенията на участниците в администрацията на Община Плевен за „Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии”
по реда на Наредба за условията и реда за
възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.
1.Адрес на Възложителя: Община Плевен,
гр.Плевен, пл. „Възраждане” № 2, тел: 064
80 20 36, факс 064 84 42 30, e-mail: mayor@
pleven.bg, лица за контакт: Георги Георгиев,
Мая Димова - сектор „Земеделие и гори” на
Община Плевен.
2.Вид на процедурата: открит конкурс за
„Добив на дървесина до временен склад от
общински горски територии”.
3.Предмет на процедурата: „Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии” за обект №17/2014: землище с.Пелишат, имоти с кадастрални номера
086011, 148130, 148110, отдел 245, подотдел
„а” по ЛУП от 2005г., дърва за огрев с общо
прогнозно количество 208 пл.куб.м дърва за
огрев /акация/.
4.Обща прогнозна стойност на обекта по
т.3: 3120,00 лв. без ДДС /три хиляди сто и
двадесет лева без ДДС/ при единична цена за
добив – 15,00 лв. /петнадесет лева/ за 1 плътен куб.м.
5.Гаранция за участие: 156,00 лв. /сто петдесет и шест лева/, представляващи 5% от
стойността на обекта.
6.Срок за изпълнение на договора: найкъсно до 15.12.2014г.
7.Условия за допускане на кандидатите до
участие в открития конкурс: изпълнителят
трябва да е вписан в публичния регистър на
ИАГ по чл. 235 и чл. 241 от ЗГ, да няма задължения към Община Плевен, да няма прекратени договори с Община Плевен за добив
и/или продажба на дървесина, както и съставени актове по ЗГ от Община Плевен за последните три години.
Участниците трябва да представят офертите си в съответствие с изискванията, посочени в чл.18 и чл.19 от Наредба за условията и
реда за възлагане изпълнението на дейности
в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. Офертите трябва да съдържат всички изискуеми документи съгласно утвърдената документация
за провеждане на конкурса.
8.Размер на гаранцията за изпълнение: 5 %
от достигнатата стойност на обекта.
9.Критерий за класиране на офертите: найниска предложена цена.
10.Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документация за участие:
Център за административно обслужване на
граждани при Община Плевен, пл. „Възраждане” №4, до зала „Катя Попова”. Цената на
документацията за участие в процедурата за
обекта е 50,00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и
се внася с ПКО в касата на Центъра. Платената цена за документация не подлежи на връщане. Срещу представена вносна бележка за
платена документация, същата се получава
от 08:30 часа до 16:00 часа от 07.08.2014г. до
20.08.2014г. /при повторен конкурс - до 16:00
часа на 26.08.2014г./ от Център за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл. „Възраждане” №4.
11.Оглед на обекта: Участниците в конкурса могат да направят оглед на насаждението, включено в обекта, в работен ден от
07.08.2014г. до 20.08.2014г. /при повторен
конкурс - до 26.08.2014г./ от 08:30 часа до
16:00 часа, след представяне на документ за
закупени документи за участие в конкурса,
в присъствието на представител от Община
Плевен и след писмено заявление за това, като разходите за огледа на обекта са за сметка на кандидата.
12.Място и срок за подаване на офертите:
Център за административно обслужване на
граждани при Община Плевен, пл. „Възраждане”№4, в срок от 08:30 часа до 16:00 часа
от 07.08.2014г. до 20.08.2014г. /при повторен
конкурс – до 16:00 часа на 26.08.2014г./.
13.Място, дата и час на провеждане на открития конкурс: на 22.08.2014г. от 10:00 часа
в Заседателна зала, 3 етаж, в сградата на Община Плевен. При липса на кандидати или
при необявен спечелил участник, повторен
конкурс да се проведе на 27.08.2014г. по същото време и на същото място.
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Горталово – село, в което зад всеки ъгъл дебне легенда
за отминали времена
Обществен съвет от представители на всяка
махала разисква текущите проблеми в селото

Село Горталово е разположено в
каньона на река Чернелка. Някои от
хората произнасят името като Чернялка. Най-вероятно коренът на думата произлиза от мътилката, която реката носи, когато повиши нивото си,
вследствие на обилни дъждове. И така започва всеки разговор за населеното място. Едва ли има друго селище в

са пенсионери, а млади почти няма”,
разказва кметският наместник. И допълва, че в селото няма детска градина, а училището е закрито още през
60-те години на вече миналия век.
Веднъж седмично пък селото е посещавано от лекар. В останалите дни хората разчитат на Бърза помощ и на автобусите, които преминават три пъ-

Пламен Петков е трети
мандат кметски наместник.
Роден и израснал в Горталово,
след години работа в Германия, днес той живее постоянно в селото. Завършил бившия
Техникум по строителство и
архитектура, след което работи в тогавашния Строително-монтажен комбинат.
След гурбета в Германия, е назначен за кметски наместник.
Днес в Горталово адресно
регистрирани са 218 човека,
поне още 60 живеят постоянно в селото. Малкото сгушено в каньона селце е пълно с
всякакви легенди, но нещото,
с което днес се хвали, са спокойствието и чистия въздух.
страната, в което всичко да е обвързано с някаква легенда.
След реката идва ред и на името на
селото, което се е зародило преди столетия. Първите писмени документи са
турски, но старото му наименование
е Карагуй. А това означава „Черен сокол”. И отново е ред на легендата - а
тя гласи, че преди столетия селището е
било обучителен и развъден център на
ловни соколи за болярите. През 1934
година селото е преименувано на името на майор Фьодор Матвеевич Горталов. Няма плевенчанин, който да не е
чувал за неговия подвиг и живот, отдаден за свободата на България. Исторически документи показват, че 3-та рота
на 68-и пехотен Владимировски полк
по време на обсадата и щурмуването
на Плевен по време на Руско-турската война от 1877-78 година е бил разквартирован в покрайнините на тогавашното село Карагуй. Горталовчани и днес разказват спомените на свои
по-възрастни роднини за ведрия и земен майор Горталов, с когото живелите през 1877 година местни са контактували, а той се е отнасял към тях с топлина и братска обич.
„Днес повечето хора в Горталово

ти на ден през Горталово, за да посетят личния си лекар в града. „Забелязва се напоследък, че млади хора започват да се връщат в Горталово. Някои
купиха къщи и заживяха за постоянно.
В селото ни няма кражби от повече от
10 години и това е голям плюс в избора на дом. Като се прибави и тишината и спокойствието – преимуществата
на Голталово стават много. А това дава надежда и за развитие на района”,
обяснява Пламен Петков.
През 1969 година каньонът между Горталово и съседното село Къртожабене е обявен за природна забележителност. Днес там има създадена екопътека, която е с дължина около 7 километра. За удобство на любителите на туризма и преходите между двете села са изградени мостчета за
преминаване през реката, места за отдих с навеси, маси пейки и барбекюта, както и тоалетни. „Туристопотокът
непрекъснато се увеличава. Преминава се през селото, но към момента нямаме проблеми с туристите. От време
на време некултурни шофьори създават суматоха, като преминават с голяма скорост или пък се хвърлят боклуци на нерегламентирани места. Преди

няколко седмици през една от построените тоалетни, е преминато с мотор и
е разрушена”, продължава с разказа си
Пламен Петков.
За екопътеката се грижат двама
служители в местното кметство, както и кметът. По програми за временна
заетост в Горталово са назначени още
двама човека, които работят по 4 часа
и също поддържат чистотата в селото
и по екопътеката. А по нея всеки турист може да се наслади на множество
природни забележителности, все свързани с легенди – Разцепен камък, Момина дупка, Градището, Аладжанската
пропаст, Черната пещера, Царева дупка, Капчука, Провъртеника и други.
13 000 дка е землището на Горталово. Близо 8 000 от тях са нивите, а останалите са пасища, мера и гори. Земята се обработва от двама арендатори.
Заради възрастните хора, които днес
живеят в Горталово, няма такива, които да обработват сами земята си. Повечето от местните работят единствено
градинките в къщите си и отглеждат
дребен добитък. „Но и той вече много
намаля. Преди години се гледаха много кози и овце. Сега животните могат
да се преброят на пръстите на двете ми
ръце”, продължава Пламен Петков.
В Горталово се срещаме и с Латинка Иванова. Тя е секретар-библиотекар в местното читалище. По нейни
думи библиотечният фонд на Горталово е 3 600 тома, но повечето са книгите, купувани до края на 80-те години на вече миналия век. През миналата година фондът е обновен с книги за
100 лв., а парите са от спонсор, обяснява ни Иванова. И допълва, че благодарение на 27-те дка обработваема земя,
която има читалището, се подпомага

дейността му и за възрастните хора от
селото се организират празници и екскурзии до различни части на страната.
Проблем на Горталово доскоро бе
липсата на обхват на мобилните оператори и лошата жична телефонна връзка. След като два от операторите поставиха необходимите клетки за радиоразпръскване, в селото вече има
GSM-обхват, а скоро се очаква и стационарните телефони да станат безжични.
Друг проблем за селото възниква всяко лято. Той е свързан с липсата на вода през горещите дни. И не
защото няма водохващане, а защото
не е изграден резервоар за събиране

та в тръбопровода се изчерпва и със
седмици в къщите по високите места
няма. Това наложи да поискаме средства за изпълнение на водонапорния резервоар. С решение на ОбС Плевен ни бяха гласувани 20 000 лв.,
но парите не са достатъчни. Според
специалисти са необходими 103 000
лв. В Горталово през януари ние изградихме „Местна гражданска инициатива” и написахме писмо до кмета на Община Плевен и до Министерство на регионалното развитие.
Първо местната власт ни гласуваа
средства, според възможностите си,
но и министерството реагира и изиска плановете ни за строителство.
Вече имаме уверение, че пари ще ни
бъдат отпуснати. Очаква се скоро да
бъде обявена и обществената поръчка”, разяснява Пламен Петков. И допълва, че със създаването на гражданската инициатива е „пробудено”
гражданското общество. Така се създава обществен съвет от представители на всяка махала, които се събират в кметството, за да разискват текущите проблеми. Хората са избрани
на общоселско събрание и са общо
седем с кметския наместник. Така
ежемесечно „старейшините” на Горталово разрешават възникнали проблеми, сред които справяне с безстопанствени животни, обезопасяване
на дерета, гледане на възрастни хора без близки докато ги поемат социалните служби и други. Една от по-

на питейната вода. „Така и този втори
етап на водохващането не е изпълнен
преди години. През 1974 г. е започнало водоснабдяването на селото и
е изграден водопровод и водохващане, но не е изграден резервоар за съхранение на водата и когато потреблението през деня е по-голямо, вода-

следните им инициативи е събиране
на средства в помощ на бедстващите в общините Варна, Велико Търново и Добрич. Защото все още хората помнят наводнението при тях през
2000-та година. Затова и преди време
помагат с каквото могат и на бедстващите в село Бисер.

другата гледна точка
Веселин Чернялски с опит да погледне в миналото на Горталово и
за настоящето
Свой опит за поглед в миналото на родното си село Горталово е
направил учителят, поет и писател
Веселин Чернялски. Името е познато в писателските среди, но горталовчани знаят началния учител като Веселин Ганчев. А от къде идва псевдонимът на г-н Ганчев? Ами
това е дълга история ..., обяснява ни авторът на множество книги,
предимно поезия. И се корени в годините от вече миналия век, когато
негови стихове са приписвани на ...
Веселин Ханчев.
Та книгата „Поглед в миналото
на Горталово” е издадена преди 10
години по повод 70-годишнината от
преименуването на селото. Подкрепа за това, да бъде отпечатана, дава
и Община Плевен. Няколко години
по-късно книгата е препечатана отново като към момента тиражът й е
около 600 бройки.
Неслучайно след две стихотворения на автора, разказът за село Карагуй започва с „Имало едно

време ...”, а главата Веселин Чернялски нарича „Една приказка без
начало и край”.
Краеведската работа на автора започва отдавна. „Като деца си
играехме на руините на калетата римски крепости, останки от които има на 3-4 места, както и по стария римски път. Още тогава откривахме различни артефакти, но това
бе през детството ми. По-късно започнах да разпитвам стари хора и
да записвам техните разкази. Но когато останах безработен за година,
започнах да ходя в музея в Плевен,
в архива, във Велико Търново и в
София и търсих данни за село Карагуй. И така написах книгата. Тя
не е чист краеведски труд, но аз се
радвам, че оставям нещо за селото.
Макар и като личен поглед и спомени за него”, разказва ни Веселин
Ганчев. И допълва, че за по-обстойни проучвания се изискват и големи
средства, с които той не разполага.
Но най-интересните неща за Горта-

лово са описани в малката – само от
56 странички, книжка, издадена от
издателство „Библиограф”.
„Ако се осланяме на турските
регистри, селото ни е вече на 520
години”, продължава разказа си бай
Весо. „То е петото поред в едно завещание на турския владетел Алибей. Но селището тук е много постаро. През 1923 г. в района идват
двама плевенски археолози – Васил Миков и Иван Велков, и откриват една забележителност, която е
била разрушена по време на социализма за изграждане на къщичка за
работници от селското стопанство.
Забележителността е „Мечока” скала под старо светилище, на която има писменост, по-стара от тази
в Абоба (Древна Плиска). Възможно е тези знаци да са стояли на някакъв олтар, на който предсказатели са гадаели при жертвоприношения. На скалата е имало фигура на
мечка и оттам идва и названието й,
но фигурката е била откъртена. Съ-

щата участ сполетява и две икони в
скална църква. Те са унищожени от
местен, който търсил злато зад тях.
Разбира се, бил е жестоко бит в полицията, но иконите ги няма и до
днес. А пишман-иманярът живя повече от 90 години”, обяснява нашият събеседник.
Интересна е историята покрай
преименуването на селото. Според
бай Весо през 1936 година местните решават да преименуват селото,
тъй като турският превод на Карагуй е „черна птица”. Това навявало
асоциации за врани и обиждало хората. Така горталовчани се насочват към Лозен, заради отглеждането на множество лозя по онова време или към Горталово, заради известния майор. Повечето са за второто име и с указ селото е преименувано. „Днес селото ни издъхва. С
такива старци като мен ... Аз съм от
по-младите старци, които гледат по
някоя кокошка или заек в дома си.
Но младите вече не са привързани

към земята и родното си място. А
това води до обезлюдяване на селища като нашето, които съществуват
от хилядолетия...”, кахъри се днес
Веселин Ганчев.
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30 години художествена галерия Дарение „Колекция Светлин Русев”

Плевен е град с традиции и
място, където изкуството и културата могат по достоен начин
да бъдат представени. Доказателство за това е една от най-красивите сгради – старата баня, обявена за архитектурен паметник
на културата с национално значение, един от шедьоврите на българската архитектура. Преди 30
години тя е превърната в художествена галерия Дарение „Колекция Светлин Русев”. Мнозина
обаче не си дават сметка, че тук наред с българските, са изложени
и световноизвестни шедьоври, на
които редица чуждестранни галерии и колекционери могат само да завидят. Те са дело на Пикасо, Шагал, Дали, Дега, Реноар,
Гоя, Роден... Да, именно такъв дар
е направил за своите съграждани
талантливият български художник академик Светлин Русев.
Строителството на тази сграда става в началото на 20-и век, по
времето на кмета Тодор Табаков.
Тогава се строят паметниците на
признателността, а на кмета хрумва да изгради най-атрактивната баня на Балканите. Поръчката възлага на един от най-добрите български архитекти по онова време
- Никола Лазаров /1870-1942/. Той
съумява да съчетае в съвършена
еклектика два стила - романски и
ориенталски, като във функцията
на помещенията въвежда характера на римската и на турската баня.
„Заради архитектурните елементи
в съзнанието на нашите съграждани остава, че това е турска баня”,
каза Мария Мескин, директор на
галерията, и показва книга с архитектурния план на сградата. Това
е монография на Никола Лазаров
- едно наистина рядко библиофилско издание, в което освен всичките му обекти, има и снимка на проекта на плевенската сграда. Често специалистите се дразнят, когато хората наричат галерията баня.
В този случай дарителят обяснява,
че това пак е баня, но за душата.
Може да се каже, че духовно е израснала една нация, която е решила тази сграда да бъде претворена
в галерия. Сега в страната започват нетрадиционно да разполагат
галерии в хангари или бивши фабрики. Такава вече е и европейската традиция. Но нашата галерия е
първата, нестандартно разположена в баня. В това няма нищо лошо,
защото тези архитектурни паметници са ценни и имат нужда да заживеят нов живот. Днес и част от

бившия хладилен завод в София
е превърнат в галерия. Там беше
представена изложба на Светлин
Русев по повод рождения му ден
тази година.
Академик Светлин Русев е световно признат художник. Неговите живописни платна радват ценителите и колекционерите по всички
континенти на земята. Той е един
от най-големите колекционери в
България. И един от най-щедрите
дарители.
През 1984 година академик Русев подарява на родния си град 322
произведения на изкуството - живопис и скулптура - от личната си колекция. Тя е отворена система, защото Светлин Русев не спира да дарява нови шедьоври. До този момент Дарението наброява над 400
творби: образци на българското изкуство от Възраждането до днес,
представящи различните му етапи на развитие. Посетителят се среща и с работи на френски, румънски, руски, кубински, мексикански
майстори, с индийска християнска
пластика и африкански ритуални

автор от XVII век „Рождество”.
Третото ниво, разположено под
куполите на старата сграда, е приспособено по-късно като експозиционна площ. През 1999 година Светлин Русев дарява 82 графични произведения - български възрожденски щампи, съвременни български майстори на рисунката и графиката и европейски майстори от
XVIII, XIX и XX век. Подредени
са творбите на художници, изградили съвременната българска графика. Съвсем естествен е преходът
между българските и европейските
майстори, което показва нивото на
българската графика. Тя по нищо не
отстъпва на европейската, отбелязва Мария Мескин. Могат да се видят произведенията на Пабло Пикасо, Салвадор Дали, Марк Шагал,
Франсиско Гоя, Йожен Дьолакроа,
както и скулптурите „Мислителя”
на Огюст Роден, „Танц” на Едгар
Дега и др.
Тази графична колекция е само заявка за един от най-модерните
графични кабинети, който би станал тук по желание на дарителя. В

де приютено допълнителното дарение и бъде изграден графичен кабинет. И тогава колекцията ще заживее в пълния си блясък, смятат специалистите.
„Трудно е три десетилетия да
се съхранява такава съкровищница. Това са емблематични имена с
техни върхови постижения - световно и българско изкуство. Радостна съм, че имаме посетители
от петте континента, защото академик Русев е познато име в целия
свят, един от най-купуваните авто-

Над 400 образци на българското изкуство
и световни шедьоври наброява колекцията
фигури и маски. Малко са галериите в страната с такива ценни творби.
„Дори когато Националната галерия
е имала трудни моменти, единственото място, на което можеше да се
види развитието на българското изкуство, бе плевенската галерия Дарение „Колекция Светлин Русев”,
припомня Мария Мескин.
В експозицията са представени картини на
български художници от XX век,
сред които Златю
Бояджиев, Цанко
Лавренов, Сирак
Скитник, Бенчо
Обрешков, Дечко
Узунов, Владимир ДимитровМайстора, Илия
Бешков. Вторият етаж е отделен
за по-ново поколение художници като Никола
Манев, Веса Василева, Енчо Пиронков и Георги
Божилов. Поставени са рисунки
на Светлин Русев
- портрети на неговите родители.
Могат да се видят
още и творби на
плевенските автори Сидония Атанасова, Тома Трифоновски, Валентин Колев, Дило Дилов, Николай
Дабов и проф. Кирил Мескин. В това пространство е изложено и произведение на представителя на виенския сецисион - Йозеф Бауер. Тук
е и работата на неизвестен френски

хранилищата се пазят още сто работи - живопис и скулптура, които чакат да бъдат показани. По договор
преди 30 години цялата сграда е дадена за дарението, но поради липса
на средства не може да се направи
реконструкция на останалите помещения от сградата, за да бъде направен такъв графичен кабинет. Колек-

цията е открита на 12 юли 1984 година, като статутът е определен от
договор между дарителя акад. Светлин Русев и Община Плевен, тогава представлявана от кмета Стефан
Нинов. Сега всички изразяват надежда да се разшири експозиционната площ, където да може да бъ-

Издава ОП ”Общински медиен център”

ри в момента, което помага на колекционерската му страст. По думите му, тези творби стават повече негови, когато ги покаже и сподели своята радост с хората. Такава е и волята му - входът за посетители да е безплатен”, обяснява Мария Мескин. Всяка една от творбите има интересна история, свързана не само с нейната направа и
живота на автора, но също така и пътят, довел
до нея академик
Светлин Русев.
Някои от близките на художници
дори посочват, че
творбата трябва
да бъде поставена в плевенската
галерия. Но найхубавото е, когато дарителят води свои гости и
разказва историята на определена картина.
Впечатленията на посетителите се събират
в специална книга. За този период има вече 4 - 5
такива със съхранени мнения, мисли и пожелания на гостите на галерията. Сред тях са известни личности от страната и чужбина, посланици по времето на визитите
си в Плевен проявяват интерес и
посещават галерията. Не са малко и колекционерите, които идват
специално в България, за да видят
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колекцията на Светлин Русев. Изкуството е двустранен процес, една работа се смята за завършена,
когато се възприеме от ценителите. По думите на Мария Мескин,
не може да се каже къде се намира
нашата галерия сред европейските галерии, но доказателство за високото й ниво е големият интерес
от страна на чуждестранните посетители. Те наистина са учудени
и възхитени. Не могат да повярват,
че разполагаме с такава уникална
колекция.
Дарението на академик Светлин
Русев е показвано във Вашингтон в
годината, когато е подписано споразумение с Международния валутен фонд. Тогава директорът Мишел Камдесю е пожелал да присъства на откриването на изложбата и останал възхитен от експозицията. До момента колекцията е
гостувала с отделни творби по повод отбелязване на годишнини на
автори или на представителни изложби в чужбина. Така икони от
Дарението са показвани в Париж.
Във връзка с честването на 100 години от рождението на Дечко Узунов, организирано под егидата на
ЮНЕСКО по цял свят, на една от
изложбите централно място заемат
творбите на плевенската галерия,
с гордост разказва Мария Мескин.
Самата тя е щастлива, че има възможност да живее до толкова известни произведения на изкуството
и да бъде директор на такъв културен институт. Именно нейна е идеята тук да се направи симбиоза от
изкуства като се организират различни творчески срещи, концерти и изяви. Годишно в галерията
се провеждат повече от 80 културни събития. Синтезът между изобразителното изкуство и архитектура е съвършен, а внушението - храмово. В залите на Дарение „Колекция Светлин Русев” намират своя
уникална сцена високо професионални вокални и инструментални камерни формации, прозвучават
за пръв път пред слушатели и читатели словата на поети и писатели
в изпълнение на обичани актьори.
Със своята специфика и стойност
„Колекция Светлин Русев” привлича 10 – 11 хиляди посетители и гости годишно, големи ценители, колекционери и специалисти от Плевен, България и света.
Всеки е добре дошъл в този
храм на изкуствата. Не случайно
баба Ванга, рисувана от академик
Русев, е поставена като закрилница на входа на галерията. Тя посреща и изпраща гостите с посланието
„Да се обичаме”.

ОБРАЗОВАНИЕ

Проф. д-р Славчо Томов,
ректор на Медицински
университет – Плевен:
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Откриваме факултет по фармация
с единствената в страната катедра
„Фармакоикономика и социална фармация”
В специални реанимационни зали младите лекари ще придобиват умения върху макети-симулатори

- Проф. Томов, строителството на сградата на факултета по
фармация вече започна. Разкажете ни за инвестицията, ще
има ли новият корпус „топла
връзка” с централната сграда?
- Медицински университет –
Плевен е стабилна финансова институция, но не разполагаме с ресурс за построяването на подобна
сграда. Затова поискахме помощ от
държавата и след разработване на
проект получихме целево финансиране. Стойността на инвестицията е 3 800 000 лв. Парите ще ни дадат възможност за реализацията на
този изключително важен, както за
университета, така и за целия град,
проект. Изпълнителят е избран с
обществена поръчка.
Сградата, която ще е на мястото
на досегашната спортна площадка
в двора, няма да има „топла връзка” с централния корпус на университета. Двете сгради са близо
една до друга и тяхното свързване се обезсмисля. Още повече, че
централната сграда е паметник на
културата и свързването на двете
сгради трябваше да премине през
допълнителни съгласувания с различни държавни институции. А
що се касае до отоплението, в новата то сграда ще бъде автономно.
Строителството по договор трябва да приключи за шест месеца,
в края на тази година. Този срок е
реален. Първата копка малко се забави, защото първоначалната идея

беше сградата да бъде в югоизточната част на основния
корпус на университета. На един от етапите, в който популяризирахме проекта, се получи реакция от гражданите,
които живеят на улицата до университета. Те не бяха съгласни с местоположението на подобна сграда. Проведохме поредица разговори и в крайна сметка преосмислихме своята
позиция. Това все пак е сграда от
обществено значение. Вече имаме решение и за изграждането на
нова спортна площадка в двора на
университета.
- В новата сграда ли ще се
структурира изцяло факултетът
по фармация?
- Да. В сградата ще се оборудват необходимите учебни зали и
лаборатории, защото те са много специфични. Както е заложено
в проекта, ще има и две аудиторни зали с капацитет от по 100 седящи места всяка. Те ще се ползват за лекционни занятия и от другите факултети в нашия университет. Ще има и голяма конферентна зала, както и съвременна читалня, която ще бъде свързана с електронния архив на университетската библиотека.
- Плевенският Медицински
университет е сред новаторите
в медицинското обучение и клиничната практика. А строителство на нова сграда дава много
големи възможности за въвеждане на нови методи на работа.
Открехнете завесата и споделете
ще има ли някое нововъведение
в обучителния процес?
- Ще има, разбира се. Предвиждаме да изградим две помещения
със симулатори-тренажори, които
ще имитират различни заболява-

Медицинският университет в
Плевен получи имот от държавата. Той е със застроена площ от
300,74 кв. м и се намира на булевард „Христо Ботев” № 74 в Плевен. Имотът е предоставен за управление на Медицински университет за провеждане на учебна и научно-изследователска дейност. На заседанието си в края на
юли Министерски съвет е деактувал имота от частна държавна в публична държавна собственост. На мястото ще се създаде
Изнесен център за учебно-административна работа с чуждестранни студенти, съобщават от
Медицински университет - Плевен.
Целта на ръководството на
университета е не само да затвърди, но и да увеличи броя на
приеманите студенти за обучение в англоезичен курс - както по
медицина, така и по специално-

стите в другите два факултета.
През последните години чуждестранните кандидати проявяват
засилен интерес и към специалностите „Медицинска сестра”,
„Акушерка”, „Медицинска рехабилитация и ерготерапия” и към
бъдещия прием на магистър-фармацевти в изграждащия се Факултет по фармация.
През тази учебна година Медицински университет - Плевен затвърди високия прием на чуждестранни студенти - граждани на
Европейския съюз, приемайки 130
кандидати. Общият брой обучаващи се чужденци във висшето
училище е 390.
Планира се след извършване
на необходимите ремонтни дейности, Изнесеният център за
учебно-административна работа
с чуждестранни студенти да започне да функционира от началото на 2015 година.

ния. Те ще се ползват за обучение
на младите лекари как да действат
при спешни ситуации. Помещенията ще бъдат оборудвани като реанимационни зали. Студентите ще
бъдат поставени в различни ситуации на спешност и те ще трябва
да ги овладеят адекватно. Справянето със задачата ще бъде оценявано с компютърна програма. По
този начин бъдещите млади лекари - преди да имат достъп до пациента, ще преминават през симулативно обучение. Това се прави вече в целия свят и е най-модерният начин за обучение. В България
достъпът на лекаря до пациента е
по-лесен, но в западните държави
това става много по-трудно. На ле-

ци обсъжда идеята всички професионално насочени професии
да са обвързани с пазара на труда, а училищата да сключват договори с бъдещи работодатели.
Тъй като фармацевтичната работа е много специфична, обмисляте ли и вие да работите в тази
насока?
- Има зрънце прагматизъм в това виждане на министерството. А
идеята не е нова, но за първи път
министърът на образованието се
опитва да я популяризира сред академичната общност. В този ред на
мисли, направихме първите стъпки. Ние няма просто да обучаваме
магистър-фармацевти, които след
като завършат ще попълнят дефи-

каря не му се позволява да се обучава върху пациент и да прави манипулации без да е преминал през
съответната подготовка върху макети-симулатори.
- Министерството на образованието през последните месе-

цитите на аптечната мрежа. След
като проучихме нуждата на фармацевтичните заводи от тези специалисти, сключихме предварителен
договор със завода в Разград, където на първо време ще се извършва практическото обучение. А пър-

МУ разкрива изнесен център за
Министърът на образованието Анелия Клисарова
работа с чуждестранни студенти и ректорът на МУ проф. Славчо Томов направиха
в деактуван от държавата имот
първа копка на Факултет по фармация
С церемония за първа копка
на сградата на новия Факултет по
фармация в Медицински университет Плевен министърът на образованието и науката проф. Анелия
Клисарова и ректорът на университета проф. д-р Славчо Томов дадоха официален старт на изграждането на новия корпус към висшето училище. Министър Клисарова поздрави ръководството за
това начинание като подчерта, че
Плевенският университет вече е
доказал себе си не само в страната,
но и в международен план.
„Идеята за Факултет по фармация е много навременна. На практика ще се реализира връзката
между висшето образование и бизнеса, защото студентите ще могат
да провеждат реални стажове във
фармацевтичните заводи в Разград”, каза проф. Клисарова. Тя
изрази надежда, че в Плевен ще
се развие Факултет по фармация с

много качествени преподаватели и
отлични студенти. Ректорът проф.
Славчо Томов връчи на Анелия
Клисарова почетен знак по повод
40 години от създаването на Медицинския университет в Плевен.
Официални гости на церемонията бяха още доц. Мария Фъртунова, директор на Дирекция
„Висше образование” към МОН
и член на Съвета на настоятелите на университета от квотата на
министерството, проф. Иван Черноземски, директор на Международната изследователска фондация „Хасуми” и член на настоятелството, почетният ректор на
Медицинския университет - проф.
д-р Григор Горчев, както и кметът
на Община Плевен проф. д-р Димитър Стойков. Сред гостите бяха
още областният управител Илиян
Йончев, членовете на университетското ръководството, преподаватели и студенти.

вите ни випускници ще имат възможността да попълнят и дефицитите в производството в българските фармацевтични заводи.
Натъкнахме се на много любопитен факт при разработката на
проекта за фармацевтичния факултет. В плевенската гимназия
ПГЕХТ „Асен Златаров” има паралелка „фармация”. Срещнах се с
директора и се оказва, че завършилите се насочват към други университети. Ние сключихме договор за взаимно сътрудничество с
гимназията. Следващата година
желаещите да се обучават за придобиване на по-висока степен висше образование по тази специалност – бакалавър или магистър
- ще бъдат насочвани към Медицински университет – Плевен. Те
ще имат възможност да продължат обучението си в бакалавърската ни програма за помощник-фармацевти или в магистърската – за
магистър-фармацевти. С тези два
договора ние затваряме цикъла
„средно образование - висше образование – производство”.
- Сега определено има глад за
подобни специалисти. Правени ли са проучвания какво ще
е състоянието на пазара след години, когато Плевенският университет ще създаде свои кадри
в областта на фармацията?
- Направихме проучване и то е
влязло в доклада ни за акредитация. Определено към днешна дата
има недостиг на такива специалисти - както в производството и аптечната мрежа, така и в складовата
мрежа, а дори и в държавните институции, регулиращи фармацевтичното производство и пазара на
лекарства. Затова създадохме една
нова катедра, каквато няма в другите университети – „Фармакоикономика и социална фармация”. Тази катедра ще въведе и нови дисциплини. Разполагаме вече и с необходимия преподавателски състав и
влизаме с летящ старт. Проф. Тони
Венков ще е един от преподавателите на новия факултет. Той е автор на два нови учебника в сферата на фармакоикономиката.
- Кога да очакваме първия випуск фармацевти от плевенския
университет?
- В проекта за акредитация залагаме прием на 60 студенти годишно по държавна поръчка в новия факултет. Ако всичко върви по
план, през есента на 2015 година
ще направим първия прием. Обучението е с продължителност 5 години и през 2020 година очакваме
да дипломираме първия випуск
магистър-фармацевти.

