
В рамките на проекта са изготве-
ни седем документа от системата 
на стратегическото планиране на 
регионалното и пространственото 
развитие, един от които е най-ва-
жният управленски документ на 
Община Плевен – Планът за раз-
витие за периода 2014-2020 г.

Приемането на плана за раз-
витие на Община Плевен за пери-
ода 2014 – 2020 г. е от голямо зна-
чение, тъй като той е инструмент 
за усвояване на средствата от ев-
ропейските структурни фондове 
и всъщност той определя основ-
ните насоки, към които ще се дви-
жи общината в следващия програ-
мен период. Активното участие на 
хората в този процес и припозна-
ването на този документ като свой 
е от ключово значение за негово-
то изпълнение през следващите 7 
години. 

Насочен е към 4 главни страте-
гически цели, които ръководство-
то на местната администрация си 
е поставило. На първо място ус-
коряване на социалното и иконо-
мическо развитие на общината. 
На второ - развитие на човешките 
ресурси като основен двигател за 
всички социално-икономически 
процеси в региона - тук са вклю-
чени намаляване на различията и 
приобщаване на малцинствени-
те групи в социалните процеси на 
общината. Обърнато е специално 
внимание на инфраструктурата в 
общината като отделна стратеги-
ческа цел, както и на повишава-
не на административния капаци-
тет и подобряване обслужването 
на гражданите.

Във всяка от четирите страте-
гически цели са включени отдел-
ни мерки и дейности, които кон-
кретизират как точно ще се случат 
в бъдеще. 
Община Плевен изпълнява про-

ПРИЕТ Е НОВИЯТ ПЛАН ЗАПРИЕТ Е НОВИЯТ ПЛАН ЗА  
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТАРАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА  
ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г.,ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г., Уважаеми съграждани,

Щастлив и горд съм, че откри-
хме новия Общински плувен 
комплекс. Именно тук, в мо-
дерното, отговарящо на всич-
ки европейски изисквания и 
единствено по рода си в града 
спортно съоръжение, плевен-
чани ще имат прекрасни усло-
вия за спорт и почивка. 
Новият басейн е не само ед-

но дадено и изпълнено от на-
шия екип обещание. Той е 
само щрих от картината на 
Новия Плевен - заедно с нови-
те улици „Иван Миндиликов” 
и „Гренадерска”, с изградени-
те 11 спортни площадки, 6 цен-
търа за деца, лишени от роди-
телска грижа, с Моста на побе-
дата, ремонта на Панорамата, 
обновяването на крепост-
та „Сторгозия”, заедно с 40-
те нови тролеи, с новия МОЛ. 
Картината на Плевен още не 
е завършена и продължава да 
се рисува – с новия площад 
и депото за отпадъци, което 
строим, но и това не е всичко. 
Място в картината имат и про-
ектът за Водния цикъл за 155 
млн. лв., още 30 нови тролея, 
допълнителни 1 млн. лв. за 
площада, проект за ремонт на 
парк „Скобелев”. Всичко това 
ще донесе нови мащабни евро-
пейски инвестиции в Община 
Плевен. И не само това. 
Работата на новото общинско 

ръководство беше отчетена и 
от външните инвеститори и за 
първи път в Плевен няма да се 
закриват предприятия, а се из-
гражда ново – заводът за авто-
мобилни компоненти, който ще 
открием още през тази година. 
Ние съзнаваме, че всички 

тези проекти и амбиции, ко-
ито сме си поставили, ни из-
правят пред изпитание. Те оз-
начават много безсънни но-
щи и почивни дни далече от 
семейството. Но плевенчани 
го заслужават, Новият Плевен 
и нашите деца заслужават то-
ва. Затова ние уверено ще 
продължим по избрания път.

заедно с предварителната оценка на социално-икономическото и екологичното въздействие на документа
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ект „Оптимизиране на общин-
ските политики и практики за 
местно и регионално развитие с 
участие на всички заинтересо-
вани страни” на Община Пле-
вен, финансиран по Договор за 
безвъзмездна помощ №13-13-
135/02.01.2014 г., Бюджетна ли-
ния BG051РО002/13/1.3-07, Под-

приоритет 1.3 „Ефективна коор-
динация и партньорство при раз-
работване и провеждане на поли-
тики”, Приоритетна ос I „Добро 
управление” на Оперативна про-
грама „Административен капаци-
тет” 2007-2013 г., съфинансирана 
от Европейския съюз чрез Евро-
пейския социален фонд.
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Община Плевен започва рабо-
та по нов проект, с който се по-
вишава компетентността и ефек-
тивността на работата на адми-
нистрацията. Целта е да се над-
градят и допълнят постигнати-
те резултати от обученията по 
предишния проект „Повече зна-
ния за по-качествено админи-
стративно обслужване”, който се 
проведе в периода 10.05.2013 – 
10.05.2014 г. 
Новият проект „Компетент-

на и ефективна администрация 
на Община Плевен” е разрабо-
тен в рамките на приоритетна ос 

ІІ „Управление на човешките ре-
сурси”, подприоритет 2.2 „Ком-
петентна и ефективна държавна 
администрация” на Оперативна 
програма „Административен ка-
пацитет” (ОПАК).  
Общата цел на проекта е на-

сочена към повишаване на капа-
цитета и ефективността на ад-
министрацията в Община Пле-

вен. Дейностите по проекта са 
насочени към усъвършенстване 
на общинската администрация и 
качествено, ефективно и ефикас-
но обслужване на гражданите и 
бизнеса.
Общинската администрация 

има изключително важна и от-
говорна задача за постигане-
то на устойчиво развитие и по-
добряване на средата и качест-
вото на живот в общината, тъй 
като компетентното и ефектив-
но изпълнение на задълженията 
на общинската администрация е 
предпоставка за развитие на ико-

номиката, бизнеса и за по-добро 
взаимодействие с гражданите. 
Динамичната среда, в която се 
осъществява работния процес на 
служителите на общината и все 
по-високите изисквания към тях, 
изискват постоянно обновяване 
и задълбочаване на техните зна-
ния както в специфични, така и в 
ключови компетенции.  

Именно затова специфичните 
цели са ориентирани към:

1. Провеждане на специализи-
рани обучения с цел повишаване 
на компетенциите на общината;

2. Провеждане на обучения за 
подобряване на ключовите ком-
петенции.
Очакваните резултати от на-

стоящия проект са проведени 4 
обучения от Каталога за 2014 г. 
на Института по публична адми-
нистрация с обучени 60 служи-
тели на Община Плевен на след-
ните теми:

- Управление на промяната и 
организационното развитие – в 
обучението ще бъдат включени 
служители на ръководни пози-
ции; 

- Прилагане на закона за защи-
та на класифицираната инфор-
мация – ще обхване служители с 
ръководни и експертни функции 
в администрацията, които имат 
отговорности по защита на кла-
сифицираната информация от 
нерегламентиран достъп.

- Разбиране за рисковете и 
тяхното управление -  експерти, 
изпитващи рискове в своята дей-
ност

- Процедури за предоставяне 
на услуги и тяхното моделира-
не -  експерти, чиято дейност е 
свързана с управление на данни, 
услуги и работни процеси.
По новия проект се предвиж-

да и провеждането на 5 специ-
ализирани 5 обучения, които ще 
обхванат общо 250 служители по 
специално избраните теми:

- Конфиденциалност и инфор-
мационна сигурност - ръководи-
тели и експерти от общинските 
администрации, чиято дейност е 
свързана с управление на инфор-
мация, услуги и работни процеси;

- Ораторски и презентацион-
ни умения - ръководители и екс-
перти;

- Управление на конфликтни 
ситуации - ръководители и екс-
перти;

- Комуникация с потребители-
те на външни - изграждане на до-
верие в публичните институции: 
ръководители и експерти;

- Правен режим на регулиране 
на информационните техноло-
гии - ръководители и експерти.
Обученията са подбрани та-

ка, че да допълват и надграж-
дат уменията на служителите в 
общината, да формират позна-
ния в иновативни области, кои-
то са приложими в тяхната ра-
бота. По този начин ще се пови-

ши квалификацията на служи-
телите и техните ключови ком-
петентности. Провеждането на 
всички тези обучения ще създа-
де трайни и полезни знания, ко-
ито служителите в администра-
цията ще използват активно при 
изпълнение на своите служебни 
задължения, ще повиши тяхна-
та активност и мотивация за ра-
бота, което ще доведе до видими 
резултати - по-бързо и ефектив-
но изпълнение на задълженията, 
мотивация, инициативност и ак-
тивност. Вземането на адекватни 
решения в сложни ситуации ще 

допринесе до позитивни резул-
тати в цялостната работа на ад-
министрацията и ще има мулти-
пликационен ефект върху рабо-
тата на всички служители. А до-
брата администрация е едно от 
изначалните условия за пости-
гане на икономическо развитие, 
осигуряващо нарастващ жизнен 
стандарт.

ÎÁÙÈÍÀ 2

На основание Решения № 1164 и 1169 
от 31.07.2014 г. на Общински съвет - Пле-
вен, Община Плевен обявява публични тър-
гове с тайно наддаване, чрез предварител-
но представяне на предложенията за про-
дажба, на общински недвижими имоти:

На 09.09.2014 г. – ВТОРНИК от 14.00 ч:
Незастроен урегулиран поземлен имот в 

с. Радишево, отреден за жилищно строител-
ство УПИ ІV-общ., кв.7 с площ 1 325 кв.м., 
първоначална цена 13 020 лв. и депозит за 
участие 1 302 лв. 
от 15.00 ч.:
Незастроен урегулиран поземлен имот 

в с. Дисевица, отреден за жилищно строи-
телство УПИ ХVІІ, кв.75 с площ 1070 кв.м., 
първоначална цена 4 110 лв. и депозит за 
участие 411 лв. 

При липса на кандидати или на обявен 
спечелил участник за някой от имотите, нов 
търг за тези имоти ще се проведе на 23.09.2014 
г. в същия час и при същите условия. 

ВСИЧКИ обявени първоначални цени са 
без ДДС. 

ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ ще се прове-
дат в Актовата зала на І-вия етаж в сградата 
на Община Плевен, пл.”Възраждане” № 2. 

ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕН-
ТАЦИЯ - 80 лв. без ДДС. 

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ се за-
купува от 25.08.2014 г. до 12.00 ч. на ра-
ботния ден, предхождащ търга, в Центъра 
за административно обслужване на граж-
дани, град Плевен, пл. “Възраждане” № 4.

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕ-
НИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИТЕ 
ТЪРГОВЕ се представят в Центъра за ад-
министративно обслужване на граждани на 
Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, до 
16.00 ч. на работния ден, предхождащ търга.

При провеждане на НОВИ ПУБЛИЧ-
НИ търгове, тръжна документация за тях ще 
се закупува от 11.09.2014 г. до 12.00 ч. на ра-
ботния ден, предхождащ търга, в Центъра за 
административно обслужване на граждани 
на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, а 
предварителните предложения за участие в 
търговете ще се представят в Центъра за ад-
министративно обслужване на граждани на 
Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, до 
16.00 ч. на работния ден, предхождащ търга.

Телефони за контакти: отдел “Упра-
вление на собствеността”: (064) 881-324 и 
881-310

На основание  чл. 44, ал. 2, във връз-
ка с ал. 1, т.1 от Закона за местното само-
управление и местната администрация 
и чл. 24, ал. 1, т. 1, чл. 76, т. 3, чл. 80, ал. 
1 и 2, чл. 85, ал. 1, т. 2  от Наредба № 7 на 
Общински съвет Плевен за реда на при-
добиване, управление и разпореждане 
с общински имоти /НРПУРОИ/ и в из-
пълнение на Решение № 540/04.10.2013 
г. на Административен съд – Плевен, ІІ 
състав.

Обявява
Продължаване на процедурата по 

публичен търг с тайно наддаване, чрез 
предварително представяне на предло-
женията на участниците в администра-
цията на Община Плевен за отдаване 
под наем за срок от 5 (пет) години (2012-
2017)  на земеделска земя – ниви, соб-
ственост на Община Плевен в размер на  
29,632 дка, находящи се в землището на 
с. Къшин. Редукцията на земеделските 
земи се дължи на продажба. Срокът за 
отдаване под наем ще се счита от дата-
та на сключване на договора, считано до 
01.10.2017 г.

Комисията да отвори само предста-
вените от участника оферти за имотите 

общинска собственост, съгласно При-
ложение № 1 към Заповед  №  РД 10-
1251/28.08.2014 г. на Кмета на Община 
Плевен.

Отварянето на ценовите оферти да 
се извърши на 12.09.2014 г. от 13,00 ч. в 
Заседателната зала на Община Плевен, 
пл.”Възраждане” № 2, ет.3.

При неявяване на участника ценови-
те оферти да се отворят на втората дата 
на 23.09.2014 г. от 13,00 ч.  в Заседател-
ната зала на Община Плевен, ет. 3 при 
същите условия.

Участникът да представи документ 
за внесен депозит за участие на посо-
чените имоти, съгласно Приложение № 
1, както и Удостоверение по закона за 
местните данъци и такси, издадено от 
отдел „Приходи от местни данъци и так-
си” към Община Плевен, че кандидатът 
няма задължения – издадено в едноме-
сечен срок преди датата на отваряне на 
офертите.

Документите да се представят в деня 
и часа на отваряне на ценовите оферти.

При промяна в посочените обстоя-
телства в бланка административни све-
дения, същите да бъдат посочени в пис-
мен вид.

ПРОДЪЛЖАВА ПОВИШАВАНЕТО НА КОМПЕТЕНТНОСТТА 
И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ÎÁßÂÀ 
Община Плевен 

ÎÁßÂÀ 
Община Плевен 

Áð.8, 
Ñåïòåìâðè 2014 ã. 

Проект „Компетентна и ефективна администрация на Община Плевен”
Бюджетна линия BG051РО002/13/2.2-14             Договор за ПБФП №1413-22-117/07.08.2014 г.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.



вътрешния потенциал на местната 
икономика и пазари.

3. Развитие на местния пазар на 
труда.

4. Подкрепа на устойчивото раз-
витие на местната общност и тери-
торията.
Стратегическата рамка на Пла-

на очертава перспективите за раз-
витие на Община Плевен през про-
грамния период 2014-2020 г., като 
отчита обективните нужди и жела-
ния на заинтересованите страни, 
наличните потенциали, сравнител-
ните предимства, ресурси на тери-
торията и съществуващите про-
блеми.
Изхождайки от това, Страте-

гическата рамка за развитието на 
общината се основава на следни-
те изходни позиции, около които 
е организирана системата от стра-
тегически цели, приоритети, мер-
ки и конкретни интервенции, за 
да се постигне желания растеж на 
местната икономика и устойчивия 

просперитет на местната общност:
• Общината и административни-

ят център Плевен се явяват най-на-
селената териториална единица на 
Северозападния район, с най-висо-
ка концентрация на човешки, ико-
номически, административен и со-
циален потенциал. Подобна специ-
фика определя общината като ес-
тествен лидер на района, а това от 
своя страна изисква стратегия, ко-
ято да затвърди ролята й, превръ-
щайки я в основния опорен цен-
тър, обезпечаващ развитието на 
тази част от Националното прос-
транство.

•  Град Плевен е основният ур-
банистичен център в рамките на 
Северозападния регион. В този 
смисъл, Планът следва да подпо-
мага разработения вече Интегри-
ран план за градско възстановява-
не и развитие на Плевен (ИПГВР), 
и по този начин да способства за 
динамизиране на неговото разви-
тие в по-общ регионален и страте-
гически контекст. 

• Територията на община Пле-
вен формира ядро на агломерация, 
включваща части от още три об-
щини - Червен бряг, Долна Мит-
рополия, Долни Дъбник и още два 
града - Славяново и Тръстеник. 
Разглеждана от тази гледна точка, 
общинската територия би трябва-
ло да се третира като обслужваща 

и за съседните пространствено и 
функционално свързани общини и 
населени места, особено по отно-
шение на ежедневните трудови и 
учебни пътувания.

• В рамките на община Плевен 
са обособени две ясно отделени, 
но вътрешно интегрирани части - 
урбанизирано, силно индустриа-
лизирано  ядро и земеделски хин-
терланд (околно пространство). 
На основата на така определе-

ните особености, са формулирани 
и  главните  ръководни принципи, 
на чиято база е обоснована систе-
мата от Визия, цели, приоритети 
и конкретни мерки за развитие  до 
2020 г. 
Те са:
• Икономически успех, баланси-

ран с качеството на живот. 
• Икономически ръст, пречу-

пен през призмата на социалната 
справедливост и изискванията към 
опазване на околната среда. 

• Приоритетно развитие на ака-

демичния потенциал и рационал-
но „капитализиране“ на ефектите 
от това. 

• Общинската администрация е 
ключовият фактор и двигател на 
развитието. 

• Колаборацията между местна 
власт, бизнеса и гражданското об-
щество е незаменим елемент на ус-
тойчивия икономически прогрес.  

• Постигането на съответствие 
между стратегическата рамка за 
развитие със създадените условия 
за пространствено развитие и на-
лагането на устойчиви модели за 
устройство на територията и ней-
ното ефективно използване. 

• Запазването и подкрепата за 
съществуващия бизнес в община-
та е толкова важно, колкото и при-
вличането на нови инвестиции, ко-
ето е ключов маркетингов инстру-
мент за промотиране на благопри-
ятен бизнес климат.
Паралелно с принципите, насо-

чени към осигуряването на ефек-
тивно усвояване на наличните ре-
сурси, потенциали и сравнителни 
предимства, Планът се концентри-
ра и върху основните проблеми, 
лимитиращи възможностите за ус-
коряване на развитието. 

По-важните от тях са:
• Наличието на сериозни 

вътрешнообщински дисбаланси 
между урбанистичното ядро и зе-

меделския район на Плевен.
• Индустриалният упадък на 

града и намиращата се в процес на 
самотрансформация градска ико-
номика, от една страна, а от друга- 
добре структурираното земеделско 
производство, но със силно доми-
ниращо зърнопроизводство и де-
фицит на преработващи мощно-
сти, водещи до повишаване на до-
бавената стойност на продукцията.

• Демографското „свиване“ на 
общината и натрупване на населе-
ние във високите възрастови кон-
тингенти.

• Настаняването и устойчивото 
развитие  на множество шивашки 
предприятия, от една страна под-
държа „традициите“ в местната 
икономика, но от друга са белег за 
нисък стандарт и ниска цена на чо-
вешките ресурси.

•  Проблеми с инфраструктур-
ното осигуряване, особено в пери-
ферната част на Общината.

• Неусвоен, но обективно съ-

ществуващ, сериозен туристиче-
ски потенциал, който позволява 
„формирането“ и предлагането на 
разнообразен туристически про-
дукт.
Стратегическият документ от-

чита и сериозните възможности, 
които се очаква да бъдат налични 
през периода 2014-2020 г., и които 
пряко засягат Община Плевен. 

По-съществените от тях са:
• Очакваната целенасочена под-

крепа за Северозападния район, с 
привлечени ресурси от всички ев-
ропейски програми, посредством 
Стратегията за прилагане на Ин-
тегрирани териториални инвести-
ции в Северозападния район. Об-
щина Плевен е позиционирана из-
ключително добре, тъй като ста-
ва въпрос за академичното разви-
тие на града и неговото надгражда-
не с технологичен парк, развитие-
то на високотехнологичното и ви-
сококвалифицирано здравеопаз-
ване и възможностите за разрабо-
тване и експлоатация на интегри-
ран туристически продукт, в който 
тя заема централно място.

• Наличието на утвърден Интег-
риран план за градско възстановя-
ване и развитие на Плевен за пери-
ода 2014-2020 г. – инструмент за 
развитие на ключови за града, Об-
щината и региона, обособени зони 
от урбанизираната територия, бла-
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Приет е новият план за развитие на Общината...
Продължение от стр.1

Планът, заедно с Предварител-
ната оценка на социално-икономи-
ческото и екологичното въздейст-
вие на документа, са приети на се-
сия на Общински съвет Плевен, 
състояла се на 28 август 2014 г.
Съгласно изискванията на За-

кона за регионалното развитие, в 
съдържателната част на Плана са 
включени:

1. Анализ на икономическото и 
социалното развитие на Община 
Плевен.

2. Цели и приоритети за разви-
тие на Община Плевен за  периода 
2014-2020 г. 

3. Индикативна финансова таб-
лица, обобщаваща необходимите 
ресурси за реализация на Плана. 

4. Индикаторите за наблюдение 
и оценка на Плана. 

5. Необходимите действия по 
наблюдението, оценката и акту-
ализацията на Плана. 

6. Описание на необходимите 
действия за прилагане принципа 
на партньорство и осигуряване на 
информация и публичност. 

7. Програма за реализация на 
Общинския план за развитие, с ко-
ято се конкретизират проектите за 
неговото изпълнение, съответните 
финансови ресурси и звената за из-
пълнение на проектите.

8. Мерки за ограничаване изме-
ненията на климата и за адаптация-
та към вече настъпилите промени.

9. Предварителна оценка на 
Плана.
Планът за развитие на Община 

Плевен е съобразил всички прио-
ритети на свързаните документи от 
различни йерархични нива в кон-
текста на местните, регионалните 
и националните политики, както и 
основните принципи на европей-
ската законодателна инициатива за 
задълбочаване на вътрешната ко-
хезия, на базата на интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж.
Косвена е връзката на Плана с 

Националната стратегия за регио-
нално развитие на Република Бъл-
гария (2012-2022 г.) и Регионалния 
план за развитие на Северозапад-
ния район (2014-2020 г.).
Пряка е корелацията с целите на 

Стратегията за развитие на Област 
Плевен (2014-2020 г.).
Директно са отразени мерките, 

разписани в Интегрирания план за 
градско възстановяване и развитие 
на Плевен (2014-2020 г.), в Кон-
цепцията за пространствено разви-
тие на Община Плевен (2014-2025 
г.), Плана за действие за укрепва-
не на административния капацитет 
за изпълнение на проекти по нова-
та Оперативна програма „Регио-
ни в растеж” (2011-2015 г.), Стра-
тегията за организационно разви-
тие (2014-2020 г.) и всички остана-
ли повече от петнадесет докумен-
ти (стратегии, програми и плано-
ве) за развитие на секторните по-
литики (образование, здравеопаз-
ване, социални услуги, земеделие, 
околна среда и т.н.).
При изготвянето на Плана са 

спазени препоръчителните четири 
основни направления за интегри-
рано и устойчиво местно развитие, 
определени в Методиката от 2011 
г. на Министерството на регионал-
ното развитие и благоустройство-
то за разработването на докумен-
тите от националната системата на 
стратегическото планиране на ре-
гионалното развитие:

1. Създаване на условия за раз-
витие на местни общества на зна-
нието.

2. Подпомагане развитието на 

годарение на предстоящото целево 
финансиране от новата Оператив-
на програма „Региони в растеж” 
2014-2020 г.

• Реалната възможност за реали-
зация на проекта за доизграждане 
на Автомагистрала „Хемус“, чието 
трасе е утвърдено, и пряко ще об-
служва територията на града и Об-
щината като цяло.
Планът определя следната ВИ-

ЗИЯ за развитие: Община Плевен 
ще се развива като устойчива само-
управляваща се общност, с разноо-
бразна и съвременно структурира-
на икономика, базирана на знани-
ето, използваща местните човеш-
ки ресурси и ефективно усвояваща 
наличните  сравнителни предим-
ства на територията, като същевре-
менно се създават все по-добри ус-
ловия за живот и бизнес на местна-
та общност. 
Към хоризонта на действие на 

Плана за развитие, Община Пле-
вен е лидер и основен опорен цен-
тър в развитието на Северозапад-
ния район, с модерна икономика, 
генерираща продукция, с все по-
висока добавена стойност, с развит 
и печеливш туризъм, модерна ин-
фраструктура и качествена жизне-
на среда.
За да се постигне избраната Ви-

зия за развитие, са изведени чети-
ри основни стратегически цели. За 
всяка една от тях са определени 
приоритетни области на въздейст-
вие и свързани с тях конкретни 
мерки и интервенции, съответно:

Стратегическа цел 1: 
Ускоряване на социално-ико-

номическото развитие на общи-
ната.
Приоритет 1.1. Модерна град-

ска икономика, базирана на знани-
ето.
Приоритет 1.2. Стимулиране 

на предприемачеството.
Приоритет 1.3. Привличане на 

инвестиции.
Приоритет 1.4. Развитие на 

печеливш агробизнес.
Приоритет 1.5. Развитие на 

печеливш и разнообразен туризъм.
Стратегическа цел 2: 

Оптимизиране на простран-
ствената организация и  инфра-
структурното осигуряване на об-
щинската територия.
Приоритет 2.1.Усъвършенст-

ване на териториалното устрой-
ство и пространственото развитие.
Приоритет 2.2. Инфраструк-

турно осигуряване на територи-
ята.
Приоритет 2.3. Опазване на 

околната среда, ресурсна и енер-
гийна ефективност.

Стратегическа цел 3: 
Смекчаване на социалните 

различия в рамките на община-
та и подобряване качеството на 
човешките ресурси.
Приоритет 3.1. Развитие на 

образованието, културата и ака-
демичния сектор.
Приоритет3.2. Професионал-

на квалификация и учене през це-
лия живот.
Приоритет 3.3. Развитие на 

здравеопазването и подобряване 
на достъпа до здравни услуги.
Приоритет 3.4. Социално об-

служване на населението и нама-
ляване на социалните различия в 
рамките на общината.

Стратегическа цел 4: 
Повишаване на администра-

тивния капацитет и подобрява-
не качеството на предоставяни-
те услуги за гражданите и бизне-
са.
Приоритет 4.1. Развитие на 

административния капацитет на 
общинската администрация.
Приоритет 4.2. Подобряване 

на услугите за гражданите и биз-
неса.

Áð.8, 
Ñåïòåìâðè 2014 ã. 
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та. Те са психологически пре-
лом, решил по-нататъшния й из-
ход. В бойните действия тогава 
на трите участъка са убити и ра-
нени около 13 000 руски и 3 000 
румънски войници и офицери.

Най-драматичният епизод от 
боевете на 11 септември е атака-
та на турските позиции на юг от 
Плевен и превземането на редут 
Кованлък – победа, извоювана 
с кръвта на 6 500 убити и ране-
ни от отряда на ген. Михаил Д. 
Скобелев. 

В края на ноември 1877 г. 
войските на Осман паша са на-
пълно блокирани в Плевен и ве-
че изтощени от глад. При неус-
пешен опит да пробие обкръже-
нието при моста на река Вит и 
да се изтегли към София, сами-
ят Осман паша е ранен и капиту-
лира заедно с армията си. Пре-
дава сабята си на руския генерал 
Иван Ганецки, но по-късно я по-
лучава обратно в знак на уваже-
ние от руския император Алек-
сандър II. Историческата въз-
становка на тези събития ще ви-
дим по традиция на 10 декем-
ври в къща-музей „Цар Осво-
бодител Александър II” в Пле-
вен. Одобреният проект за това 
е на Сдружение „ІV-ти пехотен 
полк”.

Най-драматичният епи-
зод от боевете за Плевен – тре-
тия щурм, ще оживее на 14 сеп-
тември около Панорама „Пле-
венска епопея”. За четвърта по-
редна година плевенчани и гос-
ти на града ще могат да се по-
топят в славното минало с въз-

становката, организирана от Об-
щина Плевен, Военноисториче-
ски музеи Плевен и Национал-
но дружество „Традиция” - Ре-
гионален клуб „Васил Ганчев – 
Плевналията”.

Събитието започва в 10.30 
часа, в него се очаква да се вклю-
чат около 170 румънци и бълга-
ри от дружество „Традиция”. 
По-голямата част от оръжията и 
униформите на участниците са 
автентични, предимно от частни 
колекции. В сценария е вклю-
чен молебен - така, както е било 
на 11 септември 1877 г. при по-
срещането на руския император 
Александър ІІ. Новото тази го-
дина е, че ще бъде пресъздаде-
но провеждането на военния съ-
вет в навечерието на решител-
ния трети щурм за Плевен. 

Руско-турската война 1877-
1878 г. ще се реши при Плевен 
- това става ясно за руското ко-
мандване след неуспеха на вто-

рата плевенска атака и победа-
та при Шипка. Въпреки про-
валилите се две атаки, русна-
ците правят трети отчаян опит 
да превземат града с пристъп. 
Той започва на 30 август 1877 г. 
Според плана, трябвало да бъ-
дат превзети редутите при Гри-

вица, Омарбей табия и редутите 
Кованлък и Исса ага. Петмесеч-
ните бойни действия за овладя-
ването на града са едни от най-
значителните в хода на война-

- Какво представлява 
проектът „Радио Плевен – 
Рестарт”?

 - „Радио Плевен – Рестарт” е 
работното име на проекта, кой-
то предвижда  цялостна промя-
на на музикалната програма и 
програмната структура на ради-
останцията. 

- Какво ви амбицира да 
стартирате този проект?  

- На първо място факта, че 
сме единствената електронна 
медия в града, излъчваща мест-
на програма. Започнахме през 
2002 година и до сега схемата не 
беше променяна. Близо 12 годи-
ни радио „Плевен” нямаше оп-
ределен формат. Принципно му-
зикалната селекция бе в „CHR” 
и предлагаше голяма повторяе-
мост на песните,  по-подходящ 
за тийнейджъри. Излъчваха се 
предимно нови хитове и се вър-
тяха по 4-5 пъти дневно. Съо-
бразявайки се с изискването на 
лицензията се наложи да напра-
вим промяната.
Идеята за рестарт се роди в 

началото на 2014 година. Изра-
зява се в това радио „Плевен” да 
се превърне в медия с конкретен 
формат, който да стане любим 
на плевенчани като предлага ос-
вен информация, касаеща живо-
та на хората и конкретни теми, 
свързани със ставащото в гра-
да. В същото време ще се поста-
раем в ефира да звучи огромно 
разнообразие от хитова музика. 
Така ще запълним една празни-
на, тъй като в ефира на Плевен, 
до този момент такъв формат ра-
диостанция няма. 

- Какви ще са промените в 
музикалната селекция?

- Радио „Плевен” преминава 
в най-достъпния и обичан от хо-
рата формат „Hot AC”. Накрат-
ко той може да се определи ка-
то микс от съвременна музика 
и най-известните и мелодични 
песни от последните четири де-
сетилетия, както и класически-
те български хитове. Форматът 
изключва агресивен рап, метъл, 
хаус и други. Целевата възрас-
това група на този тип формат и 
в частност на радио „Плевен” е 
25-60 години. Това го прави из-
ключително подходящ за ед-
но регионално обществено ра-
дио, което трябва да задоволя-
ва предпочитанията на една по-
широка по отношение на възрас-
тта аудитория. „Радио Плевен – 
Рестарт”  залага на богата и раз-
нообразна музикална база, със-
тояща се само и единствено от 
познати и любими хитове от 60-
те години и до днес. Това реше-

ние е породено от възможност-
та радиостанцията да се слуша в 
офиса на работното място, в ав-
томобила и вкъщи.  Избягва се 
повторяемостта на едни и същи 
песни, без това да наруши ця-
лостното хитово звучене. Дру-
га важна част от „Радио Плевен 
– Рестарт”  е тоталната подмя-
на на студийната аудио продук-
ция, изразяваща се в нови джин-
гли, колажи, заставки, промоции 
и т.н.

- Какви промени се пред-
виждат в блоковите предава-
ния?

- „Радио Плевен – Рестарт”  
включва промени в програмната 
структура. Изключително важно 
е т.нар. подмладяване на гласо-
вете, звучащи в делничните бло-
кови предавания. Самите радио-
блокове ще бъдат три. Всеки ще 
е с продължителност  четири ча-
са. Те ще съдържат разнообраз-
ни рубрики, разпределени спо-
ред концепцията и часовия по-
яс. Например в сутрешните ча-
сове и до обяд ще има повече 
сервизна информация и новини 
с обществен характер. От 10 до 
12 часа ще продължим да излъч-
ваме програмата в кабелната ра-
диомрежа на Плевен, като тога-
ва ще се набляга на новините от 
града и региона, както и ще се 
акцентира на полезна, за повече 
хора, информация. Следобедни-
ят блок ще е с развлекателни ру-
брики с новини от света на му-
зиката, киното, технологиите и 
т.н., а вечерните часове ще са с 
обзорен характер. 

-  В такъв случай, новият 
проект пренебрегва ли най-
младата аудитория?

- „Радио Плевен – Рестарт”  в 
никакъв случай не отхвърля най-
младата ни слушателска аудито-
рия – тази под 25 години. През 
почивните дни програмата на 
радио „Плевен” предлага автор-
ски музикални предавания, на-
сочени точно към този тип слу-
шатели. Официалната класация 
на радио „Плевен” ще продъл-
жи всяка неделя да преброява  
20-те най-актуални за момента 
хитове, под името „The Hot 20”. 
Най-новите и горещи денс пред-
ложения ще бъдат представени, 
и то в професионален DJ-микс, 
в шоуто „My Tunes”. Актуално-
то от клубната сцена е обхванато 
в продукцията „House Factory”, 
а съвременните български хито-
ве ще намерят място в предава-
нето „Welcome To Bulgaria”. Ще 
продължи и тематичната музи-
кална уикенд селекция, позната 
като „48 часа”.

„Радио Плевен – Рестарт”„Радио Плевен – Рестарт”
микс от съвременна музика и незабравими златни хитове

Иван Даков е „Ръководител ра-
диопрограма” от 2013 година. В 
Общинско радио „Плевен”  е от 
юни 2002 година, когато то стар-
тира в ефира на град  Плевен. Ра-
ботил е като радиоводещ и на бло-
кови авторски предавания в ради-
останцията. След създаването на 
ОП „Общински медиен център”, 
в чиято структура сега е и радио 
„Плевен”, заема поста „Ръководи-
тел радиопрограма” и отговаря за 
разработването и осъществяване 
на програмната схема. 

От 15 септември радио ”Пле-
вен” изцяло ще смени своята про-
грамна структура и музикален 
формат. За новостите разговаря-
ме с Иван Даков.

Áð.8, 
Ñåïòåìâðè 2014 ã. 
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Р Е Ш Е Н И Е № 1186 / гр. Плевен, 28.08.2014 г.
ОТНОСНО: Изпълнение на решения от 

№ 540/25.04.2013 г. до № 752/29.08.2013 г., 
мандат 2011 – 2015 г.
На основание чл.24, т.5 и чл.75 от Правил-

ника за организацията и дейността на Об-
щинския съвет, неговите комисии и взаимо-
действието му с общинската администра-
ция за мандат 2011-2015 година и чл.21, 
ал.1, т.24 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема за изпълнени и снема от отчет 
решения на Общински съвет – Плевен от № 
540/25.04.2013 г. до № 752/29.08.2013 г.

2. Приема за сведение отчета на Постоян-
ната комисия по “Контрол по изпълнение на 
решенията на Общинския съвет, установя-
ване и предотвратяване на конфликт на ин-
тереси и законосъобразност” по изпълне-
ние на решенията от № 540/25.04.2013 г. до 
№ 752/29.08.2013 г., неразделна част от на-
стоящото решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието 

на основание чл.24, т.5 и чл.75 от Правил-
ника за организацията и дейността на Об-
щинския съвет, неговите комисии и взаимо-
действието му с общинската администра-
ция за мандат 2011-2015 година и чл.21, 
ал.1, т.24 от ЗМСМА по предложение от По-
стоянната комисия по “Контрол по изпълне-
ние на решенията на Общинския съвет, ус-
тановяване и предотвратяване на конфликт 
на интереси и законосъобразност” с вх.№ 
ОбС-1836, на заседание на Общински съвет 
– Плевен, проведено на 28.08.2014 г., Про-
токол № 49, точка 1 от дневния ред, и е по-
дпечатано с официалния печат на Общин-
ски съвет – Плевен.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1187 / гр. Плевен, 28.08.2014 г.
ОТНОСНО: Извършване на вътрешни 

компенсирани промени между обектите 
от поименния списък за капиталови разхо-
ди 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 само-
управление и местната администрация и 
чл.124, ал.2 от Закона за публичните финан-
си, чл.41, ал.2 от Наредба № 10 за услови-
ята и реда за съставяне на тригодишна бю-
джетна прогноза за местните дейности и за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчита-
не на бюджета на Община Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Изменя обект “Монтаж на повдигнати 
пешеходни пътеки и ограничители на ско-
ростта”, финансиран от приходен параграф 
40-00 “Приходи от продажбата на нефинан-
сови активи”, както следва: било 30 000 ле-
ва, става 0 лева.

2. Създава нов обект “Основен ремонт на 
“Подход към Общински плувен комплекс”, 
финансиран от приходен параграф 40-00 “При-
ходи от продажбата на нефинансови активи”, 
както следва: било 0 лева, става 13 000 лева.

3. Създава нов обект “Основен ремонт на 
ул. “Метро”, финансиран от приходен пара-
граф 40-00 “Приходи от продажбата на не-
финансови активи”, както следва: било 0 ле-
ва, става 17 000 лева.

4. Възлага на Кмета на Община Плевен 
да извърши всички правни и фактически 
действия, продиктувани от настоящото ре-
шение.
Мотиви: Настоящото решение е прие-

то на основание чл.21, ал.2 във връзка с 
чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното само-
управление и местната администрация и 
чл.124, ал.2 от Закона за публичните финан-
си, чл.41, ал.2 от Наредба № 10 за условията 
и реда за съставяне на тригодишна бюджет-
на прогноза за местните дейности и за съ-
ставяне, приемане, изпълнение и отчитане 
на бюджета на Община Плевен по предло-
жение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. 
– Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС-
1579-7/18.08.2014 г. и становище на ПК по 

“ИПФБ” от 25.06.2014 г., на заседание на 
Общински съвет – Плевен, проведено на 
28.08.2014 г.,
Протокол № 49, точка 2 от дневния ред, и 

е подпечатано с официалния печат на Об-
щински съвет – Плевен.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1188 / гр. Плевен, 28.08.2014 г.
ОТНОСНО: Допълнение на годишен 

план за ползване на дървесина от горски 
територии – собственост на Община Пле-
вен през 2014 година
На основание чл. 21, ал.2, във връзка с 

ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправле-
ние и местната администрация и чл.7 от На-
редба за условията и реда за възлагане из-
пълнението на дейности в горските терито-
рии - държавна и общинска собственост и 
за ползването на дървесина и недървесни 
горски продукти

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема допълнението към годишния 
план за ползване на дървесина, приет с Ре-
шение № 800 от 31.10.2013 г. на Общински 
съвет, в землището на с. Тодорово, Общин-
ска горска територия с площ 3,4 ха и стояща 
дървесна маса 98 пл.м3, както следва:  
 
Землище

Кадастра-
лен номер 
на имот

№ на от-
дел подотдел Площ, ха

Стоя-
ща маса, 
пл.м3

Тодорово 061008 277 г 3,4 98

2. Ползването на дървесината да се из-
върши при спазване изискванията на чл.112 
ал.1, т.2 от Закона за горите чрез добив и 
продажба на добитата дървесина за лицата 
по чл. 71, ал. 2, т.1 и т.2 от Наредба за ус-
ловията и реда за възлагане изпълнението 
на дейности в горските територии - държав-
на и общинска собственост и за ползване на 
дървесина и недървесни горски продукти.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен 
да извърши всички фактически и правни 
действия, произтичащи от взетото решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на 

основание чл. 21, ал.2, във връзка с ал.1, т.8 
от Закон за местното самоуправление и мест-
ната администрация и чл.7 от Наредба за ус-
ловията и реда за възлагане изпълнението 
на дейности в горските територии- държав-
на и общинска собственост и за ползването 
на дървесина и недървесни горски продукти
по предложение от арх. Трифон Ива-

нов – За Кмет на Община Плевен, съглас-
но Заповед № РД-10-1128 от 01.08.2014 г. 
на Кмета на Община Плевен с вх.№ ОбС- 
1391/15.08.2014 г. и становища на ПК по 
“ИПФБ” от 25.08.2014 г. и ПК по “ЕУТ” от 
26.08.2014 г., на заседание на Общински съ-
вет – Плевен, проведено на 28.08.2014 г., 
Протокол № 49, точка 3 от дневния ред, и е 
подпечатано с официалния печат на Общин-
ски съвет – Плевен.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1189 / гр. Плевен, 28.08.2014 г.
ОТНОСНО: Издаване на Разрешител-

но за водовземане от повърхностен воден 
обект – язовир “Бохот-2”, местност “Са-
лийца”, с. Бохот, община Плевен, област 
Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с 

чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местно-
то самоуправление и местната администра-
ция, във връзка с чл.52, ал.1, т.3, б.а от Зако-
на за водите

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се издаде Разрешително за водовзе-
мане от повърхностен воден обект язовир 
“Бохот – 2” – публична общинска собстве-
ност, местност “Салийца”, с. Бохот, Община 
Плевен, с цел напояване, на “Шамъс”ЕООД 
– гр. Плевен, ЕИК 114637809, със седали-
ще и адрес на управление – град Плевен, ул. 
“Сан Стефано” № 12, офис 13, за срок от 9 
(девет) години.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен из-
вършването на всички правни и фактически 
действия по изпълнението на Решението.
Мотиви: Настоящото решение е прието 

на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, 
ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното само-
управление и местната администрация, във 
връзка с чл.52, ал.1, т.3, б.а от Закона за во-
дите по предложение от арх. Трифон Ива-
нов – За Кмет на Община Плевен, съглас-
но Заповед № РД-10-1128 от 01.08.2014 г. 
на Кмета на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1888/15.08.2014 г. и становище на ПК по 
“ЕУТ” от 26.08.2014 г., на заседание на 
Общински съвет – Плевен, проведено на 
28.08.2014 г., Протокол № 49, точка 4 от 
дневния ред, и е подпечатано с официалния 
печат на Общински съвет – Плевен.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1190 / гр. Плевен, 28.08.2014 г.
ОТНОСНО: Продажба на недвижим 

имот – частна общинска собственост, 
представляващ незастроен УПИ І-708 
с площ 1190 кв.м., отреден за жилищно 
строителство, квартал 88а по плана на 
с.Пелишат
На основание чл.21, ал.2 във връзка с 

чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация, 
чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общин-
ската собственост и чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и 
чл.85, ал.1, т.2 от Наредба № 7/2005 на ОбС 
– Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се продаде недвижим имот – част-
на общинска собственост, актуван с АОС 
№ 40501/18.07.2014 г., представляващ не-
застроен урегулиран поземлен имот (УПИ) 
І-708 с площ 1190 (хиляда сто и деветдесет) 
кв.м., отреден за жилищно строителство, 
квартал 88а по плана на с.Пелишат, чрез 
публичен търг с тайно наддаване с предва-
рително представяне на предложенията от 
участниците в администрацията на Общи-
на Плевен, при първоначална цена в размер 
на 4300 лева без ДДС и депозит за участие 
в размер на 10 % от първоначалната цена.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен 
да назначи комисия, която да организира и 
проведе търга.

3. Упълномощава Кмета на Община Пле-
вен да сключи договор за продажба на имо-
та по т.1, съгласно нормативните изисква-
ния, със спечелилия участник.
Мотиви: Настоящото решение е прието 

на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, 
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация, чл.35, ал.1 
и чл.41, ал.2 от Закона за общинската соб-
ственост и чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, 
ал.1, т.2 от Наредба № 7/2005 на ОбС – Пле-
вен по предложение от проф.д-р Димитър 
Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Пле-
вен с вх.№ ОбС-1894/19.08.2014 г. и стано-
вища на постоянните комисии по “ИПФБ” 
от 25.08.2014 г. и на “ОСПК” от 26.08.2014 
г., на заседание на Общински съвет – Пле-
вен, проведено на 28.08.2014 г., Протокол № 
49, точка 6 от дневния ред, и е подпечата-
но с официалния печат на Общински съвет 
– Плевен.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1191 / гр. Плевен, 28.08.2014 г.
ОТНОСНО: Подробен устройствен 

план – План за застрояване за поземлен 
имот 100002 в м. “Средното старо село”, 
землище с. Опанец и Парцеларни планове на 
елементите на техническата инфраструк-
тура
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 

21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното само-
управление и местната администрация, чл. 
8 от Закона за общинската собственост при 
спазване разпоредбите на чл. 17а, ал. 1, т. 
2 и чл.18 от Закона за опазване на земедел-
ските земи, на основание чл. 124а, ал. 1 и ал. 
7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство 
на територията, на основание чл. 30, ал. 3 от 
Правилника за прилагане на закона за опаз-
ване на земеделските земи, чл. 25, ал. 4 и ал. 
5 от Закона за собствеността и ползването 
на земеделски земи

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН

Р Е Ш И:
1. Разрешава изработване на проект за 

Подробен Устройствен План – План за за-
строяване за поземлен имот 100002 в м. 
„Средното старо село”, землище с. Опанец 
и Парцеларни планове на елементите на 
техническата инфраструктура, собственост 
на „Харт 7” ЕООД.

2. Одобрява заданието за изработване на 
Подробен устройствен план по т.1.

3. Дава предварително съгласие на „Харт 
7” ЕООД за промяна на начина на трайно 
ползване на част от ПИ 000247 (67 кв. м) – 
пасище, мера в полски път.

4. Съгласието по т. 3 се дава за срок от 5 
(пет) години.

5. Възлага на Кмета на Община Плевен 
или оправомощено лице да извърши необ-
ходимите правни и фактически действия, в 
изпълнение на настоящото Решение.
Решенията по чл. 124а от Закона за ус-

тройство на територията не подлежат на ос-
порване, съгласно чл. 124б, ал. 4.
Мотиви: Настоящото решение е прието 

на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 
21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното само-
управление и местната администрация, чл. 
8 от Закона за общинската собственост при
спазване разпоредбите на чл. 17а, ал. 1, т. 

2 и чл.18 от Закона за опазване на земедел-
ските земи, на основание чл. 124а, ал. 1 и ал. 
7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство 
на територията, на основание чл. 30, ал. 3 от 
Правилника за прилагане на закона за опаз-
ване на земеделските земи, чл. 25, ал. 4 и ал. 
5 от Закона за собствеността и ползването на 
земеделски земи по предложение от проф.д-
р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Общи-
на Плевен с вх.№ ОбС-1859/22.07.2014 г. и 
становище на ПК по “ЕУТ” от 28.07.2014 
г., на заседание на Общински съвет – Пле-
вен, проведено на 28.08.2014 г., Протокол № 
49, точка 8 от дневния ред, и е подпечата-
но с официалния печат на Общински съвет 
– Плевен.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1192 / гр. Плевен, 28.08.2014 г.
ОТНОСНО: Съгласуване на протоко-

ли за разпределение на собствеността на 
активи – ВиК системите и съоръженията 
между държавата и общините, намиращи 
се в обособената територия, обслужвана 
от съответния ВиК оператор
На основание чл.21, ал.2, във връзка с 

чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоу-
правление и местната администрация и §9, 
ал.6 от ПЗР на ЗИДЗВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за съгласуване на Про-
токоли на разпределението на собственост-
та на активите – ВиК системите и съоръже-
нията между Министерство на регионал-
ното развитие и Община Плевен, на тери-
торията на Община Плевен, в частта пуб-
лична общинска собственост, актуална към 
31 декември 2013 г. на стойност 11 489 600 
лв., от които 7 018 300 лв. са включени в 
капитала на оператора “Водоснабдяване и 
канализация”ЕООД – Плевен.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен и 
на Председателя на Общински съвет – Пле-
вен да извършат необходимите правни и 
фактически действия във връзка с подпис-
ване на протоколите, които са неразделна 
част от настоящото решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието 

на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, 
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация и §9, ал.6 от 
ПЗР на ЗИДЗВ по предложение от проф.д-
р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Об-
щина Плевен с вх.№ ОбС – 1890/19.08.2014 
г. и становища на постоянните комисии по 
“Икономика, проекти, финанси и бюджет” 
от 25.08.2014 г. и “Екология и устройство 
на територията” и “Общинска собственост, 
приватизация и концесии” от 26.08.2014 
г., на заседание на Общински съвет – Пле-
вен, проведено на 28.08.2014 г., Протокол № 
49, точка 9 от дневния ред, и е подпечата-



но с официалния печат на Общински съвет 
– Плевен.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1193 / гр. Плевен, 28.08.2014 г.
ОТНОСНО: Продажба на масив-

на триетажна сграда с идентификатор 
56722.618.1.15 в парк “Кайлъка”.
На основание чл.21, ал.2, във връзка с 

чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация, 
чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общин-
ската собственост, чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 
и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба № 7 за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се продаде недвижим имот - част-
на общинска собственост, актуван с АОС № 
38095/29.10.2012г., находящ се в град Пле-
вен, парк “Кайлъка”, представляващ масив-
на триетажна вилна сграда, с идентифика-
тор: 56722.618.1.15, със застроена площ 341 
кв.м, чрез публичен търг с тайно наддава-
не, с предварително представяне на предло-
женията от участниците в администрацията 
на Община Плевен, при първоначална цена 
600 000 (шестстотин хиляди) лева без ДДС 
и депозит за участие в размер на 10 % от 
първоначалната цена.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен 
да назначи комисия, която да организира и 
проведе търга.

3. Упълномощава Кмета на Община Пле-
вен да сключи договор за продажба на имо-
та по т. 1, съгласно нормативните изисква-
ния, със спечелилия участник.
Мотиви: Настоящото решение е прието 

на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, 
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация, чл.35, ал.1 и 
чл.41, ал.2 от Закона за общинската собстве-
ност, чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 
от Наредба № 7 за реда за придобиване, уп-
равление и разпореждане с общинско иму-
щество по предложение от проф.д-р Дими-
тър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Пле-
вен с вх.№ ОбС-1863/22.07.2014 г. и стано-
вища на ПК по “ИПФБ” и ПК по “ОСПК” 
от 29.07.2014 г., на заседание на Общински 
съвет – Плевен, проведено на 28.08.2014 г., 
Протокол № 49, точка 10 от дневния ред, и е 
подпечатано с официалния печат на Общин-
ски съвет – Плевен.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1194 / гр. Плевен, 28.08.2014 г.
ОТНОСНО: Продажба на самосто-

ятелен обект в сграда с идентифика-
тор 56722.659.806.1.1 със застроена площ 
167,70 кв.м., с административен адрес: 
град Плевен, ул. “Иван Вазов” № 5
На основание чл.21, ал.2 във връзка с 

чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация, 
чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общин-
ската собственост и 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 на ОбС – Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се допълни годишната “Програма за 
управление и разпореждане с имотите – об-
щинска собственост за 2014 г.” в раздел ІІІ–
Б “Имоти, които Община Плевен има на-
мерение да продаде” с недвижим имот, на-
ходящ се в град Плевен, ул. “Иван Вазов” 
№ 5, актуван с акт за частна общинска соб-
ственост АОС № 39794/26.11.2013 г., пред-
ставляващ реална част от масивна жилищ-
на сграда, построена върху 167.70 кв.м през 
1937 г., състояща се от: целия първи етаж, 
обособен в самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 56722.659.806.1.1 и пред-
назначение: друг вид самостоятелен обект в 
сграда, заедно с прилежащите му части: ця-
лата маза и от тавана само страничните час-
ти от изток и запад.

2. Да се продаде недвижим имот, актуван 
с акт за частна общинска собственост АОС 
№ 39794/26.11.2013 г., находящ се в град 
Плевен, ул. “Иван Вазов” № 5, представля-
ващ реална част от масивна жилищна сгра-
да, построена върху 167.70 кв.м през 1937 
г., състояща се от: целия първи етаж, обосо-
бен в самостоятелен обект в сграда с иден-

тификатор 56722.659.806.1.1 и предназначе-
ние: друг вид самостоятелен обект в сгра-
да, заедно с прилежащите му части: цялата 
маза и от тавана само страничните части от 
изток и запад, попадащ в урегулиран позем-
лен имот УПИ VІ-4972, кв.370, чрез публи-
чен търг с тайно наддаване с предварително 
представяне на предложенията от участни-
ците в администрацията на Община Пле-
вен, при първоначална цена 170 000 (сто и 
седемдесет хиляди) лева без ДДС и депозит 
за участие в размер на 10% от първоначал-
ната цена.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен 
да назначи комисия, която да организира и 
проведе публичния търг.

4. Упълномощава Кмета на Община Пле-
вен да сключи договор за продажба на имо-
та по т.2, съгласно нормативните изисква-
ния, със спечелилия участник.
Мотиви: Настоящото решение е прието 

на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, 
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация, чл.35, ал.1 
и чл.41, ал.2 от Закона за общинската соб-
ственост и чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, 
ал.1, т.2 от Наредба № 7 за реда за придоби-
ване, управление и разпореждане с общин-
ско имущество на ОбС – Плевен по предло-
жение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. 
– Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС-
1383-4/19.08.2014 г. и становище на ПК по 
“ИПФБ” от 25.08.2014 и ПК по “ОСПК” от 
26.08.2014 г., на заседание на Общински съ-
вет – Плевен, проведено на 28.08.2014 г., 
Протокол № 49, точка 11 от дневния ред, и е 
подпечатано с официалния печат на Общин-
ски съвет – Плевен.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1195 / гр. Плевен, 28.08.2014 г.
ОТНОСНО: Отлагане на дебати
На основание чл.21, ал.2 от Закона за 

местното самоуправление и местната адми-
нистрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

Отлага дебатите по т.13 от приетия дне-
вен ред: “Предложение относно налагане 
на забрана за продажбата на общински жи-
лища”, внесено от проф.д-р Димитър Стой-
ков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх. 
№ ОбС- 1895/19.08.2014 г.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1196 / гр. Плевен, 28.08.2014 г.
ОТНОСНО: Обявяване на нов публичен 

търг с явно наддаване за продажба на об-
щински недвижим нежилищен имот: Мага-
зин № 1, находящ се в гр. Плевен, бул. “Ге-
орги Кочев” № 13, вх.А, с открита процеду-
ра за приватизация
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 

21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоу-
правление и местната администрация, чл.1, 
ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от 
Закона за приватизация и следприватизаци-
онен контрол, във връзка с чл. 5, чл. 6, ал.1, 
чл. 9, чл.14, ал. 4 и чл.16, ал. 2 и 3 от Наред-
бата за търговете и конкурсите

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Обявява нов публичен търг с явно над-
даване за продажба на общински недвижим 
нежилищен имот: Магазин № 1 – самос-
тоятелен обект в сграда с идентификатор 
56722.661.9.10.40, с предназначение: за тър-
говска дейност, разположен на първия етаж, 
със застроена площ 41.78 кв. м., заедно с 
0.6099% ид. ч. от общите части и общите 
помещения на сградата, с обща площ 815.58 
кв. м. и от правото на строеж в УПИ І, кв. 14 
по плана на град Плевен , находящ се в гр. 
Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх. А, по 
реда на Наредбата за търговете и конкурси-
те при начална тръжна цена 22 500 лева без 
ДДС и стъпка на наддаване 1100 лева.
Имотът е актуван с Акт за частна общин-

ска собственост № 38422 от 05.02.2013 год., 
вписан в Агенцията по вписвания под № 76 
от 08.02.2013 год., том ІV, рег. № 1523.

2. Определя депозит за участие в търга в 
размер на 2250 лв. и краен срок за внасяне-
то му до 16 часа на двадесет и първия ден 
от датата на обнародване на настоящото ре-
шение в “Държавен вестник”, чрез превод 
по банкова сметка, посочена в тръжната до-
кументация.

3. Тръжна документация за участие се по-
лучава в Център за административно об-
служване на Община Плевен, пл. “Възраж-
дане” № 4, срещу документ за платена такса 
в размер на 100 лева без ДДС или с платеж-
но нареждане по сметка IBAN BG73 IORT 
7380 8438 1000 00, BIC IORTBGSF, код на 
плащане 44 7000 в “Инвестбанк” АД, клон 
– гр. Плевен, всеки работен ден до 16,30 ча-
са, в срок до шестнадесетия ден от датата 
на обнародване на настоящото решение в 
“Държавен вестник”.

4. Предложения за участие в търга да се 
подават в запечатан непрозрачен плик с над-
писано наименованието на обекта и името 
на участника в Център за административно 
обслужване на Община Плевен, в срок до 
17,00 часа на двадесет и първия ден от дата-
та на обнародване на настоящото решение в 
“Държавен вестник”.

5. Търгът да се проведе от 10:00 часа на 
двадесет и петия ден от датата на обнарод-
ване на настоящото решение в “Държавен 
вестник” в Актовата зала на Община Пле-
вен, находяща се на І етаж, пл. ”Възражда-
не” № 2, гр. Плевен.

6. Сроковете по т.2 до т.5 се определят по 
реда на чл. 60 от ГПК. Когато последният 
ден на срока е неприсъствен, този ден не се 
брои и срокът изтича в следващия след него 
присъствен ден.

7. Оглед на обекта да се извършва всеки 
работен ден в срок до 16 часа до деня, пред-
хождащ датата за провеждане на търга, след 
закупуване на тръжна документация и пред-
варителна заявка в отдел ОПКП при Общи-
на – Плевен.

8. Достигнатата на публичния търг цена 
подлежи на облагане с ДДС на основание 
чл.45, ал.5, т.1 от ЗДДС.

9. Възлага на Кмета на Община Плевен да 
утвърди тръжната документация за провеж-
дане на публичния търг с явно наддаване и 
проекта на договор за продажба като част от 
нея.

10. Определя състав на Комисията за про-
веждане на търга, както следва:

10.1. Пенчо Дреновски – председател;
10.2. Доротея Костадинова - член, юрист;
10.3. Албена Тотева – член;
10.4. Антон Георгиев – член;
10.5. Аня Великова - член.
Резервни членове:
- Велислава Величкова - юрист;
- Драгомир Стойчев – юрист;
- Соня Ганева.
11. Определя възнаграждение на комиси-

ята провела търга: на председателя - 60 лв. 
и на членовете –общински съветници - по 
50 лв.

12. Възлага на комисията по т.10 в срок от 
3 работни дни след провеждането на търга 
да представи на Кмета на Община Плевен 
протокол за резултатите от търга.

13. Възлага на Кмета на Общината в срок 
от 3 работни дни след получаването на про-
токола от проведения търг да определи със 
заповед спечелилия търга участник.

14. Възлага на Кмета на Община Плевен 
да сключи договор със спечелилия участ-
ник за приватизация на имота по т.1, съглас-
но нормативните изисквания.
Мотиви: Настоящото решение е прие-

то на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с 
чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация, 
чл.1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, 
т. 1 от Закона за приватизация и следприва-
тизационен контрол, във връзка с чл. 5, чл. 
6, ал.1, чл. 9, чл.14, ал. 4 и чл.16, ал. 2 и 3 
от Наредбата за търговете и конкурсите по 
предложение от проф.д-р Димитър Стой-
ков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ 
1164-4/19.08.2014 г. и становища на ПК по 
“ИПФБ” от 25.08.2014 г. и ПК по “ОСПК” 
от 26.08.2014 г., на заседание на Общински 
съвет – Плевен, проведено на 28.08.2014 г., 
Протокол № 49, точка 14 от дневния ред, и е 
подпечатано с официалния печат на Общин-
ски съвет – Плевен.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1197 / гр. Плевен, 28.08.2014 г.
ОТНОСНО: Обявяване на нов публичен 

търг с явно наддаване за продажба на об-
щински недвижим нежилищен имот: Ате-
лие № 4, находящо се в гр. Плевен, бул. “Ге-
орги Кочев” № 13, вх.А, с открита процеду-
ра за приватизация

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 
21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоу-
правление и местната администрация, чл.1, 
ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от 
Закона за приватизация и следприватизаци-
онен контрол, във връзка с чл. 5, чл. 6, ал.1, 
чл. 9, чл.14, ал. 4 и чл.16, ал. 2 и 3 от Наред-
бата за търговете и конкурсите

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Обявява нов публичен търг с явно над-
даване за продажба на общински недви-
жим нежилищен имот: Ателие № 4 – самос-
тоятелен обект в сграда с идентификатор 
56722.661.9.10.21, с предназначение: ателие 
за творческа дейност, разположено на седми 
етаж, със застроена площ 55.35 кв. м., с при-
лежащо избено помещение № 21, със светла 
площ 4.38 кв. м., заедно с 0.7463% ид. ч. от 
общите части и общите помещения на сгра-
дата, с обща площ 815.58 кв. м. и от право-
то на строеж в УПИ І, кв. 14 по плана на 
град Плевен , находящо се в гр. Плевен, бул. 
“Георги Кочев” № 13, вх. А, ет. 7, по реда 
на Наредбата за търговете и конкурсите при 
начална тръжна цена 18 000 лв. без ДДС и 
стъпка на наддаване 1000 лева.
Имотът е актуван с Акт за частна общин-

ска собственост № 38417 от 05.02.2013 год., 
вписан в Агенцията по вписвания под № 67 
от 08.02.2013 год., том ІV, рег. № 1502.

2. Определя депозит за участие в търга в 
размер на 1800 лв. и краен срок за внасяне-
то му до 16 часа на двадесет и първия ден 
от датата на обнародване на настоящото ре-
шение в “Държавен вестник”, чрез превод 
по банкова сметка, посочена в тръжната до-
кументация.

3. Тръжна документация за участие се по-
лучава в Център за административно об-
служване на Община Плевен, пл. “Възраж-
дане” № 4, срещу документ за платена такса 
в размер на 100 лева без ДДС или с платеж-
но нареждане по сметка IBAN BG73 IORT 
7380 8438 1000 00, BIC IORTBGSF, код на 
плащане 44 7000 в “Инвестбанк” АД, клон 
– гр. Плевен, всеки работен ден до 16,30 ча-
са, в срок до шестнадесетия ден от датата 
на обнародване на настоящото решение в 
“Държавен вестник”.

4. Предложения за участие в търга да се 
подават в запечатан непрозрачен плик с над-
писано наименованието на обекта и името 
на участника в Център за административно 
обслужване на Община Плевен, в срок до 
17,00 часа на двадесет и първия ден от дата-
та на обнародване на настоящото решение в 
“Държавен вестник”.

5. Търгът да се проведе от 15:00 часа на 
двадесет и петия ден от датата на обнарод-
ване на настоящото решение в “Държавен 
вестник” в Актовата зала на Община Пле-
вен, находяща се на І етаж, пл. ”Възражда-
не” № 2, гр. Плевен.

6. Сроковете по т.2 до т.5 се определят по 
реда на чл. 60 от ГПК. Когато последният 
ден на срока е неприсъствен, този ден не се 
брои и срокът изтича в следващия след него 
присъствен ден.

7. Оглед на обекта да се извършва всеки 
работен ден в срок до 16 часа до деня, пред-
хождащ датата за провеждане на търга, след 
закупуване на тръжна документация и пред-
варителна заявка в отдел ОПКП при Общи-
на – Плевен.

8. Достигнатата на публичния търг цена 
подлежи на облагане с ДДС на основание 
чл.45, ал.5, т.1 от ЗДДС.

9. Възлага на Кмета на Община Плевен да 
утвърди тръжната документация за провеж-
дане на публичния търг с явно наддаване и 
проекта на договор за продажба като част от 
нея.

10. Определя състав на Комисията за про-
веждане на търга, както следва:

10.1. Кирил Тодоров – председател;
10.2. Георг Спартански - член, юрист;
10.3. Пенчо Карагьозов – член;
10.4. Ева Маринова - Найденова – член;
10.5. Людмил Грънчаров - член.
Резервни членове:
- Велислава Величкова – юрист;
- Десислава Йорданова – юрист;
- Аня Великова.
11. Определя възнаграждение на комиси-

ята провела търга: на председателя - 60 лв. 
и на членовете – общински съветници – по 
50 лв.

12. Възлага на комисията по т.10 в срок от 
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3 работни дни след провеждането на търга 
да представи на Кмета на Община Плевен 
протокол за резултатите от търга.

13. Възлага на Кмета на Общината в срок 
от 3 работни дни след получаването на про-
токола от проведения търг да определи със 
заповед спечелилия търга участник.

14. Възлага на Кмета на Община Плевен 
да сключи договор със спечелилия участ-
ник за приватизация на имота по т.1, съглас-
но нормативните изисквания.
Мотиви: Настоящото решение е прие-

то на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с 
чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация, 
чл.1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, 
т. 1 от Закона за приватизация и следпри-
ватизационен контрол, във връзка с чл. 5, 
чл. 6, ал.1,чл. 9, чл.14, ал. 4 и чл.16, ал. 2 
и 3 от Наредбата за търговете и конкурси-
те по предложение от проф.д-р Димитър 
Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен 
с вх.№ ОбС-1168-4/19.08.2014 г. и станови-
ще на ПК по “ИПФБ” от 25.08.2014 г. и на 
ПК по “ОСПК” от 26.08.2014 г., на заседа-
ние на Общински съвет – Плевен, проведе-
но на 28.08.2014 г., Протокол № 49, точка 15 
от дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет – Плевен.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1198 / гр. Плевен, 28.08.2014 г.
ОТНОСНО: Обявяване на нов публичен 

търг с явно наддаване за продажба на об-
щински недвижим нежилищен имот: Ате-
лие № 3, находящо се в гр. Плевен, бул. “Ге-
орги Кочев” № 13, вх.Б, с открита процеду-
ра за приватизация
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с 

чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация, 
чл.1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 
1 от Закона за приватизация и следпривати-
зационен контрол, във връзка с чл. 5, чл. 6, 
ал.1,чл. 9, чл.14, ал. 4 и чл.16, ал. 2 и 3 от 
Наредбата за търговете и конкурсите

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Обявява нов публичен търг с явно над-
даване за продажба на общински недви-
жим нежилищен имот: Ателие № 3 – самос-
тоятелен обект в сграда с идентификатор 
56722.661.9.9.21, с предназначение: ателие 
за творческа дейност, разположено на седми 
етаж, със застроена площ 55.53 кв. м., с при-
лежащо избено помещение № 20 със светла 
площ 4.74 кв.м., заедно с 0.7503% ид. ч. от 
общите части и общите помещения на сгра-
дата, с обща площ 815.58 кв. м. и от правото 
на строеж в УПИ І, кв. 14 по плана на град 
Плевен , находящо се в гр. Плевен, бул. “Ге-
орги Кочев” № 13, вх. Б, ет. 7 по реда на На-
редбата за търговете и конкурсите при на-
чална тръжна цена 19 000 лв. без ДДС и 
стъпка на наддаване 1000 лева.
Имотът е актуван с Акт за частна общин-

ска собственост № 38410 от 05.02.2013 год., 
вписан в Агенцията по вписвания под № 
104 от 08.02.2013 год., том ІV, рег. № 1561.

2. Определя депозит за участие в търга в 
размер на 1900 лв. и краен срок за внасяне-
то му до 16 часа на двадесет и първия ден 
от датата на обнародване на настоящото ре-
шение в “Държавен вестник”, чрез превод 
по банкова сметка, посочена в тръжната до-
кументация.

3. Тръжна документация за участие се по-
лучава в Център за административно об-
служване на Община Плевен, пл. “Възраж-
дане” № 4, срещу документ за платена такса 
в размер на 100 лева без ДДС или с платеж-
но нареждане по сметка IBAN BG73 IORT 
7380 8438 1000 00, BIC IORTBGSF, код на 
плащане 44 7000 в “Инвестбанк” АД, клон 
– гр. Плевен, всеки работен ден до 16,30 ча-
са, в срок до шестнадесетия ден от датата 
на обнародване на настоящото решение в 
“Държавен вестник”.

4. Предложения за участие в търга да се 
подават в запечатан непрозрачен плик с над-
писано наименованието на обекта и името 
на участника в Център за административ-
но обслужване на Община Плевен, в срок 
до 17,00 часа на двадесет и първия от дата-
та на обнародване на настоящото решение в 
“Държавен вестник”.

5. Търгът да се проведе от 11:00 часа на 
двадесет и петия от датата на обнародване 
на настоящото решение в “Държавен вест-

ник” в Актовата зала на Община Плевен, 
находяща се на І етаж, пл. ”Възраждане” № 
2, гр. Плевен.

6. Сроковете по т.2 до т.5 се определят по 
реда на чл. 60 от ГПК. Когато последният 
ден на срока е неприсъствен, този ден не се 
брои и срокът изтича в следващия след него 
присъствен ден.

7. Оглед на обекта да се извършва всеки 
работен ден в срок до 16 часа до деня, пред-
хождащ датата за провеждане на търга, след 
закупуване на тръжна документация и пред-
варителна заявка в отдел ОПКП при Общи-
на – Плевен.

8. Достигнатата на публичния търг цена 
подлежи на облагане с ДДС на основание 
чл.45, ал.5, т.1 от ЗДДС.

9. Възлага на Кмета на Община Плевен да 
утвърди тръжната документация за провеж-
дане на публичния търг с явно наддаване и 
проекта на договор за продажба като част от 
нея.

10. Определя състав на Комисията за про-
веждане на търга, както следва:

10.1. Диана Тодорова – председател;
10.2. Доротея Костадинова - член, юрист;
10.3. Мария Цекова – член;
10.4. Мартин Митев – член;
10.5. Соня Ганева - член.
Резервни членове:
- Велислава Величкова – юрист;
- Десислава Йорданова – юрист;
- Людмил Грънчаров.
11. Определя възнаграждение на комиси-

ята провела търга: на председателя - 60 лв. 
и на членовете – общински съветници – по 
50 лв.

12. Възлага на комисията по т.10 в срок от 
3 работни дни след провеждането на търга 
да представи на Кмета на Община Плевен 
протокол за резултатите от търга.

13. Възлага на Кмета на Общината в срок 
от 3 работни дни след получаването на про-
токола от проведения търг да определи със 
заповед спечелилия търга участник.

14. Възлага на Кмета на Община Плевен 
да сключи договор със спечелилия участ-
ник за приватизация на имота по т.1, съглас-
но нормативните изисквания.
Мотиви: Настоящото решение е прие-

то на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с 
чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация, 
чл.1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, 
т. 1 от Закона за приватизация и следпри-
ватизационен контрол, във връзка с чл. 5, 
чл. 6, ал.1,чл. 9, чл.14, ал. 4 и чл.16, ал. 2 
и 3 от Наредбата за търговете и конкурси-
те по предложение от проф.д-р Димитър 
Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен 
с вх.№ ОбС-1176-4/19.08.2014 г. и стано-
вища на ПК по “ИПФБ” от 25.08.2014 г. и 
ПК по “ОСПК” от 26.08.2014 г., на заседа-
ние на Общински съвет – Плевен, проведе-
но на 28.08.2014 г., Протокол № 49, точка 16 
от дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет – Плевен.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1199 / гр. Плевен, 28.08.2014 г.
ОТНОСНО: Приемане на проект на 

Предварителна оценка на Плана за разви-
тие на Община Плевен за периода 2014 – 
2020 г. и проект на Плана за развитие на 
Община Плевен за периода 2014 – 2020 г. 
(ОПР)
На основание чл.21, ал.2 и във връзка с 

чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация и 
във връзка с чл.13, ал.3 от Закона за регио-
налното развитие

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема Предварителната оценка на 
Плана за развитие на Община Плевен за пе-
риода 2014 – 2020 г.

2. Приема Плана за развитие на Община 
Плевен за периода 2014 – 2020 г.

3. Текстът на Предварителната оценка по 
т.1 е неразделна част от Плана за развитие 
на Община Плевен по т.2.

4. Текстът на Плана за развитие по т.2 е 
неразделна част от настоящото Решение.
Мотиви: Настоящото решение е при-

ето на основание чл.21, ал.2 и във връз-
ка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местно-
то самоуправление и местната админи-
страция и във връзка с чл.13, ал.3 от Зако-
на за регионалното развитие по предложе-

ние от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – 
Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС-1847-
1/19.08.2014 г. и становища на постоянни-
те комисии по “ОРС”, “ИПФБ” и “ОСМД” 
от 25.08.2014 г. и по “ОСПК” и “ЕУТ” от 
26.08.2014 г., на заседание на Общински съ-
вет – Плевен, проведено на 28.08.2014 г., 
Протокол № 49, точка 17 от дневния ред, и е 
подпечатано с официалния печат на Общин-
ски съвет – Плевен.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1200 / гр. Плевен, 28.08.2014 г.
ОТНОСНО: Приемане на проект на 

Стратегия за развитие на образованието 
на Община Плевен за периода 2014 – 2020 г.
На основание чл.21, ал.2 и във връзка с 

чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното само-
управление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема Стратегия за развитие на об-
разованието на Община Плевен за периода 
2014 – 2020 г.

2. Текстът на Стратегията по т.1 е нераз-
делна част от настоящото Решение.

3. Да се създаде работна група в състав: 
Постоянната комисия по “Образование, 
спорт и младежки дейности”, двама пред-
ставители на отдел “Образование и култу-
ра”, един представител на Дирекция “Ев-
ропроекти”, един представител на Дирек-
ция “ФСД и УС”, която в срок до 20.12.2014 
г. да изработи работен план за 2015 г., който 
да включва както учебно-възпитателна дей-
ност, така и поддръжка на материалната ба-
за.
Мотиви: Настоящото решение е прие-

то на основание чл.21, ал.2 и във връзка с 
чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното само-
управление и местната администрация по 
предложение от проф.д-р Димитър Стой-
ков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ 
ОбС-1891/19.08.2014 г. и становище на ПК 
по “ОСМД” от 25.08.2014 г., на заседание 
на Общински съвет – Плевен, проведено на 
28.08.2014 г., Протокол № 49, точка 18 от 
дневния ред, и е подпечатано с официалния 
печат на Общински съвет – Плевен.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1201 / гр. Плевен, 28.08.2014 г.
ОТНОСНО: Приемане на проект на 

Програма за развитие на земеделието в 
Община Плевен за периода 2014 – 2020 г.
На основание чл.21, ал.2 и във връзка с 

чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното само-
управление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема Програма за развитие на земе-
делието в Община Плевен за периода 2014 
– 2020 г.

2. Текстът на Програмата по т.1 е нераз-
делна част от настоящото Решение.
Мотиви: Настоящото решение е прие-

то на основание чл.21, ал.2 и във връзка с 
чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното само-
управление и местната администрация по 
предложение от проф.д-р Димитър Стой-
ков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ 
ОбС-1892/19.08.2014 г. и становище на ПК 
по “ИПФБ” от 25.08.2014 г., на заседание 
на Общински съвет – Плевен, проведено на 
28.08.2014 г., Протокол № 49, точка 19 от 
дневния ред, и е подпечатано с официалния 
печат на Общински съвет – Плевен.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1202 / гр. Плевен, 28.08.2014 г.
ОТНОСНО: Създаване на работна група
На основание чл.21, ал.2 от Закона за 

местното самоуправление и местната адми-
нистрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Създава работна група в състав:
1.1. Дарин Ангелов – Председател;
1.2. проф. Константин Мутафчиев – об-

щински съветник;
1.3. Красимир Атанасов– общински съ-

ветник;
1.4. д-р Красимир Трифонов – общински 

съветник;
1.5. Цветомира Добрева – общински съ-

ветник;
1.6. представител на “Инжстрой”ЕООД;
1.7. представител на “Паркстрой”ЕООД.

със задача: в срок до 01.12.2014 г. да внесе 
в Общински съвет – Плевен проект на про-
грама за тържественото честване на 100 го-
дишнината от Дойранската епопея.

2. Възлага на Работната група по т.1 да по-
сети военните гробища при Дойран за из-
дирване и възстановяване на паметниците и 
гробовете на героите от Девета пехотна пле-
венска дивизия.

3. Разходите за дейността на Работната 
група по т.1 са за сметка на бюджета на Об-
щински съвет – Плевен.
Мотиви: Настоящото решение е прието 

на основание чл.21, ал.2 от Закона за местно-
то самоуправление и местната администра-
ция по предложение от Красимир Атана-
сов – общински съветник с вх.№ ОбС-1886-
1/06.08.2014 г., на заседание на Общински 
съвет – Плевен, проведено на 28.08.2014 г., 
Протокол № 49, точка 20 от дневния ред, и е 
подпечатано с официалния печат на Общин-
ски съвет – Плевен.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1203 / гр. Плевен, 28.08.2014 г.
ОТНОСНО: Избор на Временна комисия
На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за 

местното самоуправление и местната адми-
нистрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Избира Временна комисия в състав от 7 
общински съветници, както следва:

1.1. Петя Василева – председател;
1.2. Иван Илиев – заместник-председател;
1.3. Любомир Буковски – секретар;
1.4. Диана Тодорова – член;
1.5. Христомир Христов – член;
1.6. Кирил Тодоров – член;
1.7. Валерий Ангелов – член;
със ЗАДАЧА: В срок до 10 октомври 2014 г. да 

представи в Общински съвет – Плевен списък с 
предложение за кандидати за съдебни заседате-
ли за Окръжен съд - Плевен, отговарящи на изис-
кванията, визирани в чл.67 от Закона за съдебната 
власт и в съответствие с указанията на Апелативен 
съд – Велико Търново, съгласно писмо с вх.№ ОбС 
– 1897/19.08.2014 г.
Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-

вание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоу-
правление и местната администрация по предложе-
ние от Дарин Ангелов – Председател на Общински 
съвет – Плевен с вх.№ ОбС-1897/20.08.2014 г., на за-
седание на Общински съвет – Плевен, проведено на 
28.08.2014 г., Протокол № 49, точка 21 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общин-
ски съвет – Плевен.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1204 / гр. Плевен, 28.08.2014 г.
ОТНОСНО: Отпускане на допълнител-

ни финансови средства за училища със са-
мостоятелни или слети паралелки с по-
малко от 10 ученици в общообразователни-
те училища от Община Плевен за обезпеча-
ване на учебния процес извън определените 
по единни разходни стандарти за съответ-
ната дейност
На основание 21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.6 

от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Отпуска допълнителни финансови средства за 
обезпечаване на учебния процес извън определени-
те по единни разходни стандарти за определената 
дейност на следните училища:

1. НУ “Отец Паисий”, с. Върбица – 1052 лв.;
2. ОУ “Христо Ботев”, с. Мечка – 1315 лв.;
3. ОУ “Васил Левски”, с. Беглеж – 8942 лв.;
4. СОУ “Христо Ботев”, гр. Славяново – 6838 лв.
Общият размер за обезпечаване на учебния про-

цес на сформираните паралелки и тяхното дофинан-
сиране в упоменатите учебни заведения и класове за 
учебната 2014 – 2015 г. е в размер на 18 147 лв.

2. Средствата да бъдат предвидени в бюджета на 
Община Плевен за 2015 г.
Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-

нование 21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от За-
кона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация по предложение от проф.д-р Димитър 
Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ 
ОбС-1900/25.08.2014 г. и становище на ПК по “ОС-
МД” от 25.08.2014 г., на заседание на Общински съ-
вет – Плевен, проведено на 28.08.2014 г., Протокол 
№ 49, точка 22 от дневния ред, и е подпечатано с 
официалния печат на Общински съвет – Плевен.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов

ÐÅØÅÍÈß ÍÀ ÎÁÙÈÍÑÊÈ ÑÚÂÅÒ - ÏËÅÂÅÍ 7Áð.8, 
Ñåïòåìâðè, 2014  ã. 



8Áð.8, 
Ñåïòåìâðè, 2014  ã. 

В рамките на проект „Оптимизиране 
на общинските политики и практики за 
местно и регионално развитие с участие 
на всички заинтересовани страни”, Об-
щина Плевен разработи Стратегия за раз-
витие на образованието за периода 2014-
2020 г. по договор за безвъзмездна финан-
сова помощ №13-13-135/02.01.2014 г. с 
Оперативна програма „Административен 
капацитет”.
Образованието в Община Плевен има 

своите дълбоки корени и традиции, дати-
рани назад във вековете.
Промените, настъпващи в българското 

образование днес, са свързани с глобали-
зацията на света и с искреното желание на 
плевенчани децата в Общината да не ос-
танат извън този процес, както и да се съз-
дават всички необходими предпоставки и 
подходящи условия подрастващото поко-
ление да бъде достатъчно знаещо и може-
що - конкурентно на своите млади връст-
ници, вкл. и зад граница. 
Съвременните насоки за промени и раз-

витие на европейското средно образова-
ние са насочени към: 
Насърчаване на ученето през целия жи-

вот; 
Постоянно усвояване на нови знания, 

умения и компетентности, чрез овладява-
не на нови образователни технологии на 
преподаване и учене;
Равен достъп на всички до качествено 

образование и борба срещу изключване-
то на определени слоеве от населението и 
малцинствени групи от образованието и 
обществото;

 Усвояване, на оперативно ниво, на по-
вече от един чужд език на народите от ев-
ропейската общност;
Използване на информационните техно-

логии за работа и комуникация в живота;
Равнопоставеност на инвестициите в 

материалната и духовната сфера;
Утвърждаване на образованието като 

приоритет на всички равнища на управ-
ление (национално, регионално и местно) 
и повишаване степента на неговата ефек-
тивност, качество и конкурентоспособ-
ност. 
Образованието следва да осигурява бла-

гоприятна среда за подготовка, която да 
даде възможност за непрекъснато поддър-
жане на качествата на работната сила и 
нейната пригодност за заетост, в съответ-
ствие с изискванията на пазара на труда и 
икономиката на знанията. 
Тази задача може да се изпълни чрез 

развитие на образованието, учене през 
целия живот и продължаващо профе-
сионално обучение, при равни условия 
за всички.
Структурирането на гражданското об-

щество и задълбочаването на демократич-
ните процеси все по-осезателно открояв-
ат проблемите, отнасящи се до съхраня-
ване и обогатяване на традициите, търсе-
не на иновационни модели за развитие на 
образованието, определяне параметрите 
на институционално участие и отговорно-
сти, свързани с образованието, както и па-
раметрите на управление на тази сфера, 
от страна на държавната и местната власт. 
Общественото мнение за образование-

то в България, в настоящия момент, е кон-
центрирано както върху недостатъчните 
средства, отделяни от държавния бюджет, 
така и върху липсата на нов тип регулира-
не на преминаването от една образовател-
на степен в друга, на вида и формата на 
различните изпити, на продължителнос-
тта на обучението, на учебното съдържа-
ние и учебниците.
Териториалният дисбаланс, формира-

нето на устойчива мултикултурна среда 

в учебните заведения, приобщаването на 
децата с интелектуални затруднения и ув-
реждания, дефицитите в процеса на обу-
чение и възпитание, наличието на мало-
мерни паралелки и слети класове, ранно-
то отпадане на ученици от училище, иден-
тифицирането на естествените средищни 
училища и нуждата от модернизиране на 
материалната база извеждат, със силен ак-
цент в дневния ред на обществото, въпро-
са за оптимизиране на образователната 
структура и инфраструктура, като един от 
най-значимите фактори в подкрепа на ус-
тойчиво и интегрирано местно развитие.
Тези обстоятелства предопределят ха-

рактера и съдържанието на целите и при-
оритети на общинската образователна 
политика като:

1. Повишаване качеството на обучение 
и осигуряване на равен достъп до образо-
вание на различните групи деца и учени-
ци.

2. Подобряване на образователната ин-
фраструктура за създаване на съвремен-
ни  условия за функциониране на общо-
образователната и професионалната под-
готовка.

3. Подобряване на организацията и ка-
чеството на обучението.

4. Повишаване на резултатите и степен-
та на овладяване на учебното съдържание 
в съответствие с държавните образовател-
ни изисквания.

5. Създаване на механизми за квалифи-
кация и преквалификация на педагогиче-
ския персонал. 

6. Разширяване дейността по използва-
нето на информационно-комуникацион-
ни технологии в обучението по различни-
те учебни предмети.

7. Усъвършенстване на процеса по опти-
мизация на училищната мрежа съобразно 
спецификата на района.

8. Координиране усилията на всички ин-
ституции – общинска администрация, об-
разователни институции, НПО, обществе-
ност, за подпомагане ефективното функ-
циониране на общинската образователна 
система и максимално използване на съ-
ществуващите ресурси.
Във връзка с разработването на Страте-

гия за развитие на образованието за пери-
ода 2014-2020 г., беше подготвен Въпрос-
ник и проведено анкетно проучване сред 
образователните институции на терито-
рията на общината.
В анкетното проучване взеха участие 

представители на 67 образователни ин-
ституции. 
Изследването имаше за цел да се проу-

чи мнението на работещите в системата 
по отношение на основните проблеми в 
образованието, както и да се получат кон-
кретни предложения за избор и определя-
не на основните приоритети за развитие 
на образованието в Община Плевен.
Като основните проблеми на образова-

нието в Община Плевен са посочени:
• Остаряла материална база;
• Отпадащи и непосещаващи учебни ча-

сове ученици;
• Ранно отпадане от образователната 

система на децата от ромски произход;
• Липса на нови дидактически техноло-

гии и ИКТ;
• Концентриране на ученици в училища, 

разположени в центъра на града, поради 
липса на райониране;

• Недостатъчно извънкласни дейности;
• Липса на спортни бази;
• Недостатъчна квалификация на учите-

лите за работа в мултикултурна среда;
• Занижаване качеството на образова-

телно-възпитателния процес,

• Застаряване на учителските кадри;
• Недостиг на места в детските градини 

и завишен брой на деца в групите;
• Липса на мотивация у учениците и не-

заинтересованост от страна на родители-
те;

• Увеличаване на агресията в училище;
• Увеличаване обема на администра-

тивните дейности, с които са ангажирани 
учителите;

• Неправилно разпределение на сред-
ствата от бюджета към училищата.
Като основни приоритети за развитие 

на образованието в Община Плевен анке-
тираните са посочили:

• Осигуряване на равен достъп до ка-
чествено образование;

• Оптимизация на образователната ин-
фраструктура. Осигуряване на средства 
за ремонт и подобряване качеството на 
учебно-техническата база, както и оси-
гуряване на нови дидактически техноло-
гии и ИКТ във всички училища на Общи-
на Плевен;

• Оптимизиране на училищната мрежа с 
цел повишаване качеството на образова-
нието;

• Превенция на отпадането на деца в 
училищна възраст и създаване на възмож-
ности за реинтеграция в образователната 
системата;

• Създаване на условия за повишаване 
на квалификацията и кариерното разви-
тие на учителите;

• Изграждане на партньорства между за-
интересованите страни с цел успешна ре-
ализация на общински образователни по-
литики.
От тази гледна точка, Стратегията за 

развитие на образованието е съобрази-
ла както обективните, така и субективни-
те оценки за състоянието и перспективи-
те на сектора.
Стратегията е основана на разбира-

нето, че главна ценност в образовател-
ната система е детето (ученикът). 
Всяка идея за развитие на българското 

училищно образование,  предучилищното 
възпитание и подготовка, е редно да бъде 
осмисляна през призмата на тази ценност.
Интересите на всички участници в об-

разователния процес – учители, директо-
ри, кметове и общинска администрация, 
издатели на учебници и учебни помага-
ла и други, е логично да бъдат подчинени 
на основната цел – осигуряване на равен 
достъп и качествено образование за деца-
та.
Задачата на Стратегията е да формули-

ра целите за развитие на училищното об-
разование и предучилищното възпитание 
и подготовка, както и да очертае основни-
те мерки за тяхното постигане. 
Училищното образование е най-съ-

ществената част от системата на народ-
ната просвета и, по обясними причини, е 
изправено пред повече и по-значими пре-
дизвикателства. 
Стратегията е фокусирана именно вър-

ху училищното образование, разбирано 
като система от етапи и степени, в рам-
ките на които се осъществява учебно-въз-
питателен процес в училище (I–XII клас 
включително), като в същото време отчи-
та връзката и значението на предучилищ-
ното възпитание и подготовка.
Стратегията няма амбицията да даде го-

тови решения на всички възможни про-
блеми, с които се сблъсква училищно-
то образование, предучилищното възпи-
тание и подготовка в Община Плевен. 
Тя прави опит да дефинира и изведе на 
преден план онези проблеми, към които 
местната общност е особено чувствител-

на и чието разрешаване е от съществено 
значение за превръщането на българско-
то училищно образование в модерно, дос-
тъпно и качествено. 
На основата на идентифицираните про-

блеми, Стратегията разработва конкретни 
мерки и съответното ресурсно и норма-
тивно осигуряване. Тя подрежда в йерар-
хичен порядък Визията, Мисията, Страте-
гическите и конкретните цели.

ВИЗИЯ
Образователната система на Община 

Плевен осигурява възможности за качест-
вено, интерактивно и съвременно образо-
вание, което развива личностните качест-
ва на всеки един ученик и създава кадри,  
с успешна реализация на пазара на труда.

МИСИЯ
Пълноценно развитие на всички еле-

менти на образователната система чрез 
изграждане на отворена и гъвкава, ефек-
тивна система на образование, формира-
не на диалогична среда за активно учас-
тие на гражданите и бизнеса и създаване 
условия за пълноценна и сигурна среда за 
обучение и труд.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ:
Стратегическа цел 1. Създаване на ус-

ловия за повишаване качеството и ефек-
тивността на системата за образование и 
обучение в Община Плевен.
Конкретни цели:
1.1.Административна и финансова ус-

тойчивост на системата.
1.2.Осъвременяване на условията за 

предоставяне на качествено предучилищ-
но възпитание, училищно и висше обра-
зование.

1.3.Икономически ефективно използва-
не на ресурсите в системата.

1.4.Повишаване на квалификацията и 
преквалификацията на учителите. Учене 
през целия живот.

1.5.Подобряване на условията за придо-
биване на умения за използване на инфор-
мационни и комуникационни технологии 
в образованието.

1.6.Подобряване облика на общинското 
образование чрез средствата на ефектив-
ната публична комуникация.
Стратегическа цел 2. Осигуряване на 

равен достъп на всички деца и ученици до 
образование и обучение.
Конкретни цели:
2.1.Създаване на отворена за учене сре-

да.
2.2.Повишаване на привлекателността и 

практическата приложимост на обучени-
ето.

2.3.Осигуряване на условия за образова-
телна и социална интеграция.
Стратегическа цел 3. Създаване на ус-

ловия за развитие на системата на общин-
ското образование като носител на нацио-
нални ценности и традиции.
Конкретна цел:
3.1.Поощряване на работещите в обра-

зованието за активно гражданско участие 
и утвърждаване на ценности в духа на на-
ционалните традиции.

3.2.Укрепване на връзките между обра-
зованието, бизнеса, неправителствените 
организации и общинската администра-
ция.
Като неразделна част от Стратегията 

за развитие на образованието, е изготвен 
План за действие, който придружава ос-
новния документ през целия седемгоди-
шен период на неговото изпълнение от 
2014 г. до 2020 г.
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Със самостоятелна изложба 
на Стилиян Атанасов Арт цен-
тър Плевен откри новия твор-
чески сезон. В експозицията са 
представени 40 творби, рисува-
ни през последните години. От 
1986 година плевенският худож-
ник участва активно във всич-
ки регионални и национални из-
яви на групата на художниците. 
За творчески постижения в об-
ластта на художественото изку-
ство Стилиян Атанасов е удосто-
ен с наградата на СБХ и Община 
Плевен - „Свети Пимен Зограф-
ски”.

„Представяне на плевенски 
художник е хубав старт на Арт 
център Плевен за новия сезон”, 
каза мениджърът и художник 
Огнян Кузманов. В програмата 
на центъра до края на 2014-та са 
предвидени разнообразни ини-
циативи. 

На 1 октомври, по случай де-
ня на музиката и поезията, ще бъ-
де открит тридневен джаз фести-
вал. Изявата е в рамките на спе-
челен конкурс и финансиран от 
Община Плевен. Тук ще си дадат 
среща представители на няколко 
вида изкуства. Преддверието на 
Арт центъра ще се превърне в 
концертна площадка, за любите-
лите на джаза всеки ден ще има 
по два концерта на интересни из-
пълнители. Ще бъде открита го-
ляма изложба на музикална те-
ма с автори от страната, най-ве-

че от градовете, с които Плевен 
има изградени културни мостове 
- София, Русе, Добрич и Бургас. 
За първи път ще се включат и ху-
дожници от Пловдив. Винопро-
изводител ще представи своята 
продукция, а най-атрактивната 

изява ще бъде създаване на ри-
сунки с вино и коняк. Очаква се 
забавлението да е взаимно - как-
то за творците, така и за гостите 
на фестивала. Подобни „матери-
али” за творби ще се ползват за 
първи път в нашия град.  

На 13 октомври ще бъде да-
ден старт на следващия проект - 

„Есен в Кайлъка”, също финан-
сиран от Община Плевен. Това е 
пленер по живопис, в който ще 
участват известни плевенски ху-
дожници и деца от Арт занимал-
нята с ръководител Владими-
ра Йорданова. Членове на Дру-

жеството на плевенските худож-
ници, изявени творци в сферата 
на пейзажа, ще обучават малки-
те таланти и ще рисуват заедно. 
Идеята е художниците в пленера 
да подготвят по три платна, в ко-
ито да запечатат красивите и жи-
вописни места от парк „Кайлъ-
ка”. Пленерът ще завърши с общ 

вернисаж, след което ще бъдат 
подбрани по една картина от все-
ки художник и те ще бъдат пода-
рени на Общински съвет Пле-
вен. Идеята е творбите да бъдат 
експонирани в зала „Гена Дими-
трова”, в която се провеждат за-
седанията на местния парламент.

В програмата на Арт център 
Плевен до Нова година са пред-
видени още самостоятелни из-
ложби на художник от Плевен 
и Велико Търново, гостуване на 
Стефан Цанев и Доротея Тонче-
ва и др. И тази година ще бъде 
организирана традиционната ко-
ледна изложба -базар. Инициа-
тивата се прави съвместно със 
СБХ-Плевен.

Не може да не се отбележи 
и дейността на Арт занималня-
та, която също стартира този ме-
сец. Инициативите в нея се осъ-
ществят с помощта на Община 
Плевен и Фондация „Америка за 
България”. Подготвя се нов про-
ект за школата по живопис, коя-
то наскоро навърши една година. 
„Видяхме, че има жадни за из-
куство деца и желание да правят 
интересни неща. Всички иници-
ативи се организират безплатно 
за талантите на Плевен”, напом-
ни Огнян Кузманов. Той честити 
новия творчески сезон на всич-
ки колеги от културните инсти-
тути в нашия град и им пожела 
успешно реализиране на техните 
идеи и проекти.
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СТАТУТ
Посветен на писателя, пуб-

лициста, драматурга и поета, 
свързал жизнената и творческа-
та си съдба с Плевен, конкур-
сът се организира ежегодно под 
патронажа на Кмета на града.
Конкурсът е анонимен и само за 
автори над 18-годишна възраст.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1. Раздел „Литература”

Непубликувани тексто ве в 
три категории:
Поезия - стихотворение, по-

ема
Проза - разказ, есе
Драма /или драматизация/
Авто рите могат да участ-

ват и в трите категории, но с 
по един текст.

2. Раздел „Журналистика”
Публикувани и непублику-

вани текстове само на мест-
ни автори /един текст/ Публи-
цистика, есе или отзив за кни-
га, спектакъл, концерт, излож-
ба и пр.

НАГРАДИ 
Авторът, спечелил Нацио-

налната награда „Петър Кова-
чев”, във всяка категория на 
раздел „Литература”, полу-
чава диплом от Община Пле-
вен и парична премия в раз-
мер на 400 /четиристотин/ лева.
Наградата в раздел „Журналис-
тика” е диплом и премия в раз-
мер на 300 /триста/ лева.
Размерът на паричните пре-

мии се определя за всяко издание 
на конкурса от Община Плевен.
Журито има право да присъжда 
и поощрителни награди.
Конкурсът се обявява до края 

на юли на текущата година.
Текстовете се изпращат в че-
тири екземпляра на адрес:
5800 гр. Плевен, Пл. „Възраж-
дане” №4, ЦАОГ, Община Пле-
вен, отдел „Образование и кул-
тура”.
Името, адресът, телефонният 

номер и имейлът на участника 
се запечатват в малък ненадпи-
сан плик. Текстовете и пликът с 
личните данни на автора се из-
пращат в голям плик.
Крайният срок за участие е 

30-ти септември.
Авторите на избраните твор-

би ще бъдат информирани до 
30 ноември. 

Церемонията по награжда-
ването е в края на декември.

Забележка: Журито се ут-
върждава със заповед на Кмета.
Пътните разходи на спечелили-
те награди за участие в церемо-
нията по награждаването се по-
емат от Община Плевен.
Контакти: 064 881 290 - от-

дел „Образование и култура”, 
Община Плевен

„...И ако изведнъж избягам от очите ви,
признавам,

понакуцвах леко в строя!
Ах, виждам как и да мълчите вий,
пак ще се питате: „А кой бе тоя?“

И само тя наясно ще е.
Всичко знае

Любимата, която Истина се казва.
Но даже да я инквизирате,

не ще признае,
защото

тя, самата,
ме наказва.“

Из „Елегия“

На основание чл.91, ал.1 от Ко-
декса на труда и във връзка с чл.9, 
ал.5 от Закона за закрила и разви-
тие на културата, чл.28, ал.6 от За-
кона за културното наследство Об-
щина Плевен
ОБЯВЯВА КОНКУРС
І. ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИ-

РЕКТОР НА РЕГИОНАЛЕН 
ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – 
ПЛЕВЕН

Място на работа – Регионален 
исторически музей - Плевен

Характер на работата – органи-
зация, ръководство и контрол на 
цялостната работа в музея
ІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖ-

НОСТТА:
Минимални изисквания:
Завършено висше образование, 

с образователно-квалификацион-
на степен „Магистър”;

Завършеното образование да е с 
професионално направление „Ис-
тория и археология” или „Соци-
ология, антропология и науки за 
културата”;

Професионален опит не по-
малко от 5 /пет/ години;

Познаване на българското зако-
нодателство в областта на култу-
рата;

Притежаване на организаци-
онни умения, нагласа за работа в 
екип, адаптивност, комуникатив-
ност. Като предимство се счита: 
присъдени научни степени и зва-
ния;

опит в областта на музейното 
дело и опазване на културното на-
следство;

Компютърна грамотност;
Чуждоезикова подготовка;
Участие в разработването и ре-

ализирането на програми и проек-
ти.
ІІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУ-

МЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОН-
КУРСА:

Молба (заявление) за участие;

Документ за самоличност (ко-
пие);

Документ за трудов стаж (ко-
пие);

Професионална автобиогра-
фия;

Копие от документ за завърше-
но висше образование с професи-
онално направление „История и 
археология” или „Социология, ан-
тропология и науки за културата”;

Свидетелство за съдимост;
Концепция за дейността и раз-

витието на Регионален историче-
ски музей - Плевен  – 5 екземпля-
ра, запечатани и ненадписани.
ІV. НАЧИН НА ПРОВЕЖДА-

НЕ НА КОНКУРСА:
Защита на концепция за дей-

ността и развитието на Региона-
лен исторически музей - Плевен, 
за период от 5 години, подробно 
разработена за първата от тях. Съ-
беседване.

V. МЯСТО И СРОК ЗА ПО-
ДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ 
И РАЗРАБОТЕНАТА КОНЦЕП-
ЦИЯ:

Документите се подават лич-
но или чрез упълномощено лице 
в Центъра за административно об-
служване на граждани при Общи-
на Плевен - пл.“Възраждане” № 4, 
в едномесечен срок от датата на 
публикуване на обявата.
За справки: тел. 064/ 881 227
Списъците и други съобщения 

във връзка с конкурса ще се поста-
вят на таблото за обяви и съобще-
ния, находящо се на ет. 1 в сгра-
дата на Община Плевен, пл. “Въз-
раждане” № 2. Договор със спече-
лилия конкурса кандидат ще бъде 
сключен за срок от 5 /пет/ години. 

Конкурсната процедура ще се 
проведе от Комисия, назначена с 
нарочна Заповед на Кмета на Об-
щина Плевен, непосредствено 
след изтичане на срока за приема-
не на документите.

ÎÁßÂÀ 
Община Плевен 

ÎÁßÂÀ 
Община Плевен 

ÊÎÍÊÓÐÑ
Община Плевен 

Община Плевен съгласно Реше-
ние № РД-10-1132 от 01.08.2014 г. 
на Кмета на Община Плевен, от-
крива процедура за конкурс за про-
ект с предмет: 

„Изготвяне на 5 идейни проек-
ти за изработване на инвестици-
онни проекти (концепции за об-
емно-пространствени решения 
за обектите)” за ландшафтни 
обекти” при следните условия:

1. Предмет на обществената по-
ръчка и кратко описание: „Изгот-
вяне на 5 идейни проекти за изра-
ботване на инвестиционни про-
екти (концепции за обемно-прос-
транствени решения за обекти-
те)” за ландшафтни обекти”. Из-
готвяне на идейни проекти за изра-
ботване на инвестиционни проек-
ти (концепции за обемно-простран-
ствени решения) за 5 детски пло-
щадки и 1 спортна площадка: 

 1. Детска площадка в по-
землен имот с идентификатор 
56722.665.15,УПИ І, Кв.284 по пла-
на на гр. Плевен, ул. „Мануш вой-
вода” / ул. „Ведрина”; 

 2. Детска площадка в по-
землен имот с идентификатор 
56722.647.486, УПИ І, кв.11 по пла-
на на гр. Плевен, ж.к. „Дружба” в 
близост до бл. 119; 

 3. Детска площадка в по-
землен имот с идентификатор 
56722.667.486, УПИ І, кв. 36 по 
плана на гр. Плевен, ж.к. „Дружба” 
в близост до бл. 319 б; 

 4. Детска площадка в по-
землен имот с идентификатор 
56722.669.245, УПИ ІІ, кв. 402 по 
плана на гр. Плевен, ул. „Мария 
Кюри” /ул. „Цар Самуил”; 

 5. Детска площадка и мно-

гофункционална спортна площадка 
в поземлен имот с идентификатор 
56722.660.142, УПИ ІІ, кв.241 по 
плана на гр. Плевен, заключен меж-
ду ул. „Гренадирска” и ул. „Н. Рил-
ски”. Прогнозната стойност на ра-
ботното проектиране е до 25 000 лв. 
без ДДС.

Вид на процедурата – ОТКРИТ 
КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ

2. Срок и място за получаване на 
конкурсната документация - Възло-
жителят не поставя изискване кон-
курсната документация да се по-
лучава на място. Цялата докумен-
тация е неограничено достъпна на 
профила на купувача. Възложите-
лят ще предостави документацията 
на всяко лице, поискало да я заку-
пи, в Центъра за административно 
обслужване на граждани, пл. „Въз-
раждане” № 4, от 08:30 до 16:00 ча-
са всеки работен ден до 23.09.2014 
г. срещу документ за платена так-
са в размер на 6,00 лв. с ДДС или 
с платежно нареждане по сметка на 
Община Плевен IBAN BG73 IORT 
7380 8438 1000 00, BIC IORTBGSF, 
код вид плащане 44 70 00, ИН-
ВЕСТБАНК АД, или като му я из-
прати за негова сметка след полу-
чаване на писмено поискване с по-
сочени данни за издаване на фак-
тура, телефон и адрес за кореспон-
денция, посочване на наименовани-
ето на процедурата, приложен пла-
тежен документ за преведена сума 
за стойността на документацията.

3. Конкурсни проекти се подават 
в Център за административно об-
служване на граждани на Община 
Плевен, пл. „Възраждане” № 4, до 
16:00 часа на 23.09.2014 г.



тивал тя е много богата. Лични-
те ми впечатления са, че е сни-
жено художественото равнище 
на Фестивала в последните му 
издания и са необходими корен-
ни промени в  организацията и 
подготовката му. Имам идеи в 
тази посока, дано да имам и вре-
ме. В интересно събитие тряб-
ва да превърнем Литературния 
конкурс на името на Петър Ко-

вачев. Тази година с екип писа-
тели и журналисти  промених-
ме регламента и го приближи-
хме към оригиналния му вари-
ант. Идеята на журналистката 
Ваня Дочева, работила с Петър 
Ковачев, е била преди всичко да 
бъдат поощрени местните авто-
ри. В сегашното издание ще има 
още една награда за журналис-
тика – дано можем да провоки-
раме авторите в отразяването на 
културните събития. Желанието 
ни е конкурсът да стане по-ин-
тересен, със съпътстващи съби-
тия, които да го направят и  по-
популярен. Защо да не се орга-
низират, например, литературни 
вечери, в чиито рамки да е кон-
курсът, а също отличените твор-
би да се публикуват? Предсто-
ят също два големи юбилея – 50 
години от създаването на Духо-
вия оркестър и 55 - Северняшки 
ансамбъл, поредното издание на 
Националното биенале на мал-
ките форми, възстановка на Тре-
тия щурм на Плевен и много ин-
тересни проекти, спечелили на-
шата подкрепа на втората сесия 
на културния календар.

-Във връзка с новата учеб-
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От 7 юли отдел „Образо-
вание и култура“ при Община 
Плевен е с нов началник. Ръко-
водството на отдела пое Соня 
Маринова. Тя е родена в Плевен, 
където завършва Музикалното 
училище. Следва оперно пеене в 
Музикалната академия в столи-
цата в класа на проф. Констан-
тин Карапетров. Солист е на 
Плевенската опера в продъл-
жение на пет години, след кое-
то получава покана да работи в 
Националната опера в София. 
Соня Маринова е била в със-

тава и на Националната опера 
на Чехия. Тя е една от първите 
ученички на оперната прима Ге-
на Димитрова, а също и на Бо-
рис Христов. Била е на сцена-
та с певци от световна величи-
на като Джакомо Арагал, Алек-
сандрина Милчева, Никола Гю-
зелев, Никола Николов, Николай 
Гяуров. Лауреат е на конкурса 
„Марио Дел Монако“ - Италия.

-Вие сте оперна певица, a 
в момента началник на от-
дел „Образование и култура” 
в Община Плевен. Какво се 
случва с творческата ви кари-
ера?

-Имам проекти, направени 
още преди да поема този анга-
жимент, които категорично ня-
ма да се отразят на работата ми 
в общината. Предстоят ми за-
писи в БНР, планирам да издам 
диск с избрани изпълнения на 
оперни  арии и камерна музи-
ка-студийни записи от Нацио-
налното Радио, записи от Рим, 
Берлин, Прага. Имам и покани 
за представления и концерти. 
Трябва да довърша начинания, 
които бях стартирала и на кои-
то много държа. Това са нещата, 
които съхраняват човек и му по-
магат да бъде такъв, какъвто е.

-Коя е любимата Ви роля?
-Тази, която ме „изстреля” 

на по-сериозни позиции в кари-
ерата – това е Виолета от „Тра-
виата” на Верди. Всъщност, то-
ва беше първата голяма роля, с 
която дебютирах на плевенска 
сцена. Това е и ролята, с която 
ме забелязаха Гена Димитрова, 
музикални критици, импреса-
рии и така се оказах в Софий-
ска опера. След това Национал-
ната опера в Прага записа в ху-
дожествената ми биография Аи-
да, Абигаиле от „Набуко”, Ели-
забет от „Дон Карлос”, Леоно-
ра от „Тубадур”…, но Виолета е 
ролята на живота ми. Всеки ар-
тист има една. 

-А коя е ролята, която иска-
те да изиграете, но още не сте?

-Мини от „Момичето от злат-
ния запад” на Пучини. Влюбе-
на съм в тази роля… Всеки ар-
тист има и по една такава роля 
– мечта.

-Вече два месеца сте в този 
кабинет . Успяхте ли  да се за-
познаете с проблемите и рабо-
тата на културните институти 
и просветни заведения?
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Соня Маринова:

Плевен се нуждае от повече форуми на 
национално и  международно ниво

-Отношението ми към Пле-
вен и духовния живот на родния 
ми град ме кара да се чувствам 
като човек, поел не нова работа, 
а нова кауза. Аз съм оперен ар-
тист и първият парадокс, с кой-
то се срещнах е, че по-бързо се 
ориентирах в областта на обра-
зованието, отколкото на култу-
рата, въпреки, че тъкмо работа-
та на художествените институти 

следя много преди да  поема то-
зи пост. А обяснението на спо-
менатия парадокс е не толкова 
във факта, че още не е започнал 
творческия сезон на художест-
вените състави, колкото, че под 
повърхността на духовния жи-
вот в Плевен се крият доста се-
риозни проблеми.  

-На прага на новия творче-
ски сезон, какви са най-голе-
мите прояви, които ще орга-
низира Община Плевен съв-
местно с културните институ-
ти?

-Международният музика-
лен фестивал „Лауреатски дни 
„Катя Попова”,  от 23 до 26 сеп-
тември, би трябвало да е най –
престижната проява в календа-
ра. Начинът, по който са орга-
низирани последните  издания 
– с обществена поръчка, лично 
аз като човек на изкуството счи-
там, че е неудачен. Това означа-
ва всяко издание – организира-
но от  различен екип, да се пра-
ви по различен начин. А така не 
може да се осъществи прием-
ственост. В такива международ-
ни форуми традицията е изклю-
чително важна, а при този фес-

на година, очаква ли се демо-
графският срив да окаже вли-
яние върху някои училища и 
те да са с непълни паралелки, 
които ще имат нужда от дофи-
нансиране? 

-Демографският срив за съ-
жаление е факт за цялата стра-
на. В нашата община имаше 
риск от закриване на едно учи-
лище, но успяхме да го запазим. 
Това, как да се предотврати то-
зи процес е една много сложна 
тема, но и тази година община-
та ще дофинансира много учи-
лища. Това  дори вече се превръ-
ща в редовна практика, но пра-
вим всичко възможно.

-Първият училищен звъ-
нец наближава. Ще има ли ня-
къде закъснение с ремонтите?

-Имаше известни проблеми в 
някои училища – в ОУ „Никола 
Вапцаров” и ОУ „Васил Левски” 
в Плевен, СОУ „Христо Ботев” в 
Славяново, но няма да има учи-
лища, които да останат затворе-
ни на 15 септември. Имаме уве-
рения от директорите и фирмите, 
че всички дейности ще приклю-
чат до тогава и учебният процес 
ще започне нормално. 

- Има ли спортни клубове, 
които декларират недобро фи-
нансово състояние и искат Об-
щината да им помогне? Как се 
следи за изразходване на сред-
ствата за масов спорт и ре-
монт, евентуално, на съоръже-
ния?

-Спортните клубове имат 
проблеми и финансираме и тях 
системно. Средствата се отпус-
кат по специална процедура. 
Упражнява се сериозен контрол, 
като задължително изискваме 
отчети и фактури, за да видим 
дали парите се изразходват це-
лесъобразно.

-За какво искат най-често 
пари клубовете – за подобря-
ване на материалната база, за 
екипировка, за спортни проя-
ви …?

-За всички тези неща. Но ня-
ма как общината да поеме изця-
ло грижата – не само за спорт-
ните клубове, а и за културните 
институти, за училищата. Тряб-
ва да се научим сами да търсим 
начини за дофинансиране, за-
щото има такива. 

-Какви са тези начини?
-Най-разпространеният е 

спонсорство. То трябва  да се 
провокира. Богатите хора и го-
лемите фирми трябва да се мо-
тивират, да бъдат приобщени 
към добрата кауза. Това е една 
друга политика, която трябва да 
развиваме. Така, както се създа-
ва стратегия във всяка област, 
трябва да има и за културата. Но 
мисля, че в Плевен има хора, ко-
ито желаят и могат да подкрепят 
такава политика и те трябва да 

бъдат търсени. В България има 
много фондации, които се зани-
мават с финансиране на различ-
ни проекти, културни институти 
и артисти.

Еврофондовете са друга въз-
можност да се финансират се-
риозни неща, но за това тряб-
ва да се представят качестве-
ни проекти. В областта на кул-
турата не са много средствата, 
които се отпускат – не знам за-
що, но положението е това. Ко-
гато се срещах с председателите 
и секретарите на читалищата от 
Плевен и останалите населени 
места, те споделиха, че канди-
датстват пред Министерство на 
културата, но се отпускат мал-
ко средства. Повечето читалища 
в по-малките населени места са 
в окаяно състояние и ми се иска 
да направим нещо в тази насока. 
Основният проблем е бедният 
им и остарял библиотечен фонд. 
Мисля за една кампания, да им 
помогнем в това. Стартирахме 
проверка на сградния фонд. От 
тук нататък трябва да преценим 
къде помощта е най-належаща.

-Кои са основните приори-
тети, по които ще работите в 
областта на образованието и 
културата в Община Плевен? 
Какви цели си поставяте?

-В образованието нещата 
са по-канализирани, там не са 
нужни някакви драстични про-
мени, докато в културата,както 
казах в началото, има сериозни 
проблеми и там са нужни ради-
кални промени.

Първо, липсва стратегия за 
развитие на културата в региона. 
На базата на разработената вече 
Национална стратегия, няколко 
града вече се сдобиха с такава, 
но усещането е, че това са малко 
типови стратегии и липсва реги-
оналния характер и характерни-
те местни необходимости и тър-
сения.  Имам намерение да ор-
ганизирам среща с изявени лич-
ности в областта на изкуството 
и културата, в това число и на-
ши съграждани, директори на 
културните институти в града 
и обществеността, за да потър-
сим заедно координатите на ед-
на визия за култура на този ре-
гион. Другото, което смятам за 
важно, касае местните творче-
ски формации. Нужен е приток 
на свежи идеи. Плевен се нуж-
дае от повече форуми на нацио-
нално и  международно ниво. А 
тук има прекрасна публика – ин-
телигентна, с изисквания и кри-
терии. Има жажда за стойност-
ни събития и трябва да й се от-
говори. 

Имам амбиция - колкото и 
смело да звучи, за времето, в ко-
ето съм тук да стартирам някои 
неща, с които смятам, че трябва 
да се започне. За радост, срещам 
симпатии и от граждани с актив-
но отношение към културата, 
които са организирали „Арт фо-
рум” за подкрепа на добрите по-
литики. И това ми дава надежда!
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30 октомври - четвъртък
 12:00 - 18:00 Регистрация и настаняване
 19:00 Коктейл

31 октомври - петък
 09:00 - 09:30 Откриване на Юбилейната Научна Конференция
 09:30 - 11:00 Пленарно заседание
 11:00 - 11:30 Кафе пауза
 11:30 - 13:00 Заседания по секции
 13:00 - 14:30 Обедна почивка. Поставяне на постери
 14:30 - 16:00 Заседания по секции
 16:00 - 16:30 Кафе пауза
 16:30 - 18:00 Заседания по секции / Постерна сесия
 18:00 - 20:00 Тържествена Юбилейна Вечер
 20:00 Официална вечеря

1 ноември - събота
 09:00 - 10:30 Заседания по секции
 10:30 - 11:00 Кафе пауза
 11:00 - 12:30 Заседания по секции / Постерна сесия II
 12:30 Закриване на Юбилейната Научна Конфе-  
  ренция

ÞÁÈËÅÉÍÀ ÍÀÓ×ÍÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

ÞÁÈËÅÅÍ ÌÅÑÅÖ ÍÀ ÍÀÓÊÀÒÀ
ÏÐÎÃÐÀÌÀУважаеми колеги,

През 2014 година академичната 
общност на МУ - Плевен чества своя 
40-годишен юбилей от полагането на 
основите на висшето училище през 
1974 г. Годината на юбилея е повод 
за отбелязване на 40 години път на 
развитие, растеж, израстване и ут-
върждаване на висшето училище до 
постигане на съвременния му облик 
като модерен образователен и науч-
ноизследователски център с приори-
тет в развитието на телемедицина-
та и роботизираната хирургия.
От името на Организационния ко-

митет имам удоволствието и чест-
та да Ви поканя за участие в Юби-
лейната научна конференция, коя-
то ще се проведе от 30 октомври до 

1 ноември 2014 г. в гр. Плевен. С това събитие целим да утвърдим създадените 
от нашите предшественици школи в научноизследователската дейност и да 
покажем нашето присъствие в научноизследователското пространство.
Надяваме се на Вашето участие и вярваме, че това научно събитие ще допри-

несе за разширяване на творческите контакти в изследователската дейност.

2-3 октомври
XIII Национална научна сесия за студенти и препода-
ватели от медицинските колежи

Медицинс и о е  - П е ен
8-11 октомври

XII Международна медицинска научна конференция 
за студенти и млади лекари

ТЕ ЕЦ
10 октомври /петък/

Церемония по закриване на XII Международна меди-
цинска научна конференция за студенти и млади ле-
кари

за а „Магнум“, Втора инична база, 17.30 ч.

Концерт-спектакъл „Танцът в музиката“ на Плевенска 
филхармония

за а „Магнум“, Втора инична база, 18.30 ч.
17 октомври /петък/

Ден на науката съвместно с БАН
Научна конференция „Образование, иновации, наука 
- триъгълник на знанието“

ТЕ ЕЦ
17-19 октомври

VII Национален конгрес по фармакология
„Фармакологията - от експеримента към клиниката“

ТЕ ЕЦ
20-23 октомври

Инициативи на студентските организации на МУ-Пле-
вен

ТЕ ЕЦ
24-25 октомври

VIII Национална среща с международно участие на 
Международна изследователска фондация „Хасуми - 
България“

ТЕ ЕЦ
28 октомври /вторник/

Академична лекция на проф. д-р Харалд цур Хаузен, 
Нобелов лауреат за медицина и физиология 2008 г.

за а „Магнум“, Втора инична база, 10.30 ч.

Концерт-спектакъл „Цигулката в киното“ на Плевен-
ска филхармония със солист Чавдар Вълков - цигулка

за а „Магнум“, Втора инична база, 13.00 ч.
30 октомври - 1 ноември

Юбилейна научна конференция „40 години МУ-Плевен“
ТЕ ЕЦ

31 октомври /петък/
Тържествено честване 40-годишнината на Медицин-
ски университет - Плевен

Празнично шествие на Академичната общност на МУ-
Плевен

15.00 ч.
Тържествен молебен за здраве и благополучие храм 
„Св. Николай“- Плевен

16.00 ч.
Концерт на Плевенска филхармония със солисти ДКТ 
„Иван Радоев“ - Плевен

17.00 ч.

ките контакттттттттттиииииииии 

С уважение: Проф.д-р Славчо Томов, дмн
Ректор на МУ-Плевен

еренция

е-   



Â ÎÁÙÈÍÀÒÀ 12
Христо Таренгов:

МЕЧТАЕМ ДА ЖИВЕЕМ В МОДЕРЕН ЕВРОПЕЙСКИ ГРАД, 
С ЧИСТИ УЛИЦИ И РАЗВИТА ИКОНОМИКА

Славяново отпразнува 
40 години като град

На 4 септември се навършват 
40 години от обявяването на Сла-
вяново за град. Провъзгласяване-
то му става с Указ № 1942 от 1974 
година на тогавашния Държавен 
съвет на Народна Република Бъл-
гария. Тогава кмет на селище-
то е Недю Василков, настоящ по-
четен член на местното читали-
ще и дългогодишен градоначал-
ник. В последните години Васил-
ков издаде две части на книгата 
си „Славяново 20-и век”. Той е и 
автор на различни брошури, свър-
зани с историята на града. 

До 1934 година селището се 
нарича Турски Тръстеник, за да се 
отличава от друго населено място 
в Плевенско - Марашки Тръсте-
ник, който сега носи името Тръс-
теник и също става град с въпрос-
ния указ. Третото населено мяс-
то от областта, който с този указ е 
провъзгласено за град, е Гулянци.

Славяново е разположен в 
централната част на Дунавската 
равнина, част е от Плевенска об-
щина. Данни за селището има от 
XV век. За историята и бита на 
живеещите в града разказва му-
зей в местното читалище „Кли-
мент Браницки”. Освен него, в 
града днес има още едно читали-

ще – „Паисий Хилендарски”. Два-
та културни института се грижат 
за самодейността и поддържане-
то на местната традиция. За обра-
зованието на най-малките му жи-
тели пък ангажимент имат педа-
гозите от местната детска гради-
на, Началното училище и от СОУ 
„Христо Ботев”. По думите на 
кмета на Славяново – Христо Та-
ренгов, в детската градина се обу-
чават около 90 деца. В началното 
училище пък има 100 ученика, а в 
СОУ-то – близо 250.

Най-ранни следи от живот на 
човека върху земите, които заема 
днес Славяново, датират от епоха-
та на неолита, твърдят археолози. 

За това свидетелстват намерените 
находки в околностите на града. 
Сред тях е имало останки от жи-
лища, кремъчни оръдия на труда, 
керамични фрагменти. Намерени 
са и монети от времето на Алек-
сандър Велики и останки от съдо-
ве, които свидетелстват за римско 
селище на древния римски път 
към Никопол и Улпия Ескус. До 
втората половина на XVII век в 
днешното местоположение се за-
селват доста българи и турци, а 
по време на Кримската война - и 
татари и черкези. В онова далечно 
време градът бил в малка низина, 
обрасла с непроходима тръстика 
и друга растителност. 

В музея в читалище „Климент 
Браницки” родолюбиви българи 
са събрали и представят на идни-
те поколения носии, дрехи и ве-
щи от бита на жителите на Славя-
ново. В сбирката е обособена стая 
с предмети от бита, а в по-голяма 
зала са представени уреди и посо-
бия на труда от преди векове – ма-
начка за ръж, стан за тъкане, коле-
лета за предене на прежда и дру-
ги. Музейната сбирка бе открита 
през 2000-та година по повод 100 
години от основаването на чита-
лището. 

Днес в културната институция 
най-широкообхватната дейност е 
библиотечната. Фондът на чита-
лище „Климент Браницки” е от 
22 000 тома с литература. От ня-
колко години се работи и по Про-
грамата „Глоб@лни библиотеки”, 
по която са доставени 10 компю-
търни конфигурации чрез които 
всеки, който има желание, може 
ежедневно да използва интернет 
и да се информира за случващото 
се у нас и по света. Художестве-
но-творческата дейност на чита-
лището е насочена предимно към 
музиката. Към културната ин-
ституция днес функционира ду-
хов оркестър, народен оркестър, 

детска вокална група за народни 
песни и вокална група „Авлига”, 
създадена преди 14 години, коя-
то пее народни песни и обрабо-
тен фолклор. До момента има за-
писани два диска. Група „Авли-
га” е носител на 25 златни медала 
от различни национални и меж-
дународни фолклорни фестива-
ла. Последното отличие е от това 
лято от фестивала „Пъстра шеви-
ца”, провел се в Червен бряг, нау-
чаваме от Кристина Христанова, 
секретар на читалище „Климент 
Браницки” – Славяново.

През 1860-те години будно-
то християнско население поема 
инициативата за изграждане на 
църква. През 1864 година тога-
вашният кмет Мустафа Чанашки 
издействал ферман от султана за 
строеж на храм и отстъпва свой 
парцел за градежа. Църквата била 
изградена в днешния си вид през 
1870 година и, за разлика от тога-
вашните канони, не е била вкопа-
на в земята. Църквата в Славяно-
во е изографисана през 1890 го-
дина от известния за времето си 
иконописец Нестор Траянов от 
Галичник, Македония. Имената 
на дарителите са изписани в ко-
лонки под всяка сцена, а църквата 
е изцяло изрисувана със стенопи-
си. Осветена е от Търновски мит-
рополит Климент Браницки и е 
наименована „Св. Николай”. Цър-
ковните камбани, дар от местно-
то население, са монтирани през 
1891 година. В двора на храма е 
погребан руският генерал Вил-
хелм Карлович Ольдекоп, заги-
нал по времето на Руско-турската 
война от 1877/78 година. 

Преди повече от 10 години 
иконите от първия ред на олта-
ра са били откраднати. По ини-
циатива на църковното настоятел-
ство тази година е започнала кам-
пания за набиране на средства за 
закупуване на нови. На големия 
християнски празник Успение Бо-
городично, 29 икони за олтара на 
храма с обща стойност 7 115 лв. 
бяха осветени. Иконата на Свети 
Николай Чудотворец е дарена от 
кмета на Община Плевен проф. д-р 
Димитър Стойков.

В далечното минало основни-
ят поминък на населението би-
ло зърнопроизводството. Населе-
нието отглеждало предимно пше-
ница и царевица. Друга част би-
ли дребни занаятчии. Развивало 
се предимно дърводелство, ши-
вачество, кожухарство и въжарс-
тво. С построяването на мелница-
та през 1890 г. се открили масло-
бойна и даракчийница. В първи-
те десетилетия на ХХ век в гра-
да била открита телеграфопощен-
ска станция. След 1944 година ос-
нова на промишленото развитие в 
Славяново е Птицекомбинатът, а 
земеделското производство е ба-
за за развитие на производство-
то в Комбината и за задоволяване 
на нуждите на населението в ра-
йона. В Птицекомбината до неот-
давна са работили над 2 000 чове-
ка, но след началото на 90-те го-
дини на вече миналия век произ-
водството намалява и вече не съ-
ществува. В днешната база рабо-
тят не повече от 100 човека, а ком-
бинатът се руши. 

„Официалната безработица в 

Славяново е около 11%, но мно-
го от хората, които нямат работа, 
не се регистрират”, твърди кме-
тът Таренгов. Работещите пък на-
мират препитание в земеделие-
то, животновъдството и близкия 
град Плевен. Транспортът до не-
го е улеснен от редовна автобус-
на линия.

Спортът в града е представен 
от местния футболен отбор, но-
сещ името „Вихър”. След близо 
10-годишно прекъсване, футбол-
ните традиции на града са възста-
новени през 2013 година. За пре-
зидент е избран Венцислав Бъчев, 
а отборът, съставен от футболи-
сти от Славяново и Плевен, започ-
ва да се състезава в „Б” Областна 
футболна група. След година със-
тавът е вече в „А” ОФГ, но спорт-
но-състезателната година е би-
ла изключително интензивна. Ръ-
ководството и местното кметство 
възстановяват футболния стадион 
и изграждат на него съблекални и 
бани. Кандидатстват и по проект 
за 20 000 лв., с който около игри-
щето да бъдат изградени пейки за 
зрителите.

„Днес хората в Славяново, и 
аз като кмет, имаме много идеи за 
развитието на селището. Мечта-
ем за това градът ни да стане мо-
дерен и развит европейски град, с 
чисти и осветени улици и паркове, 
с развита икономика. В последни-
те години се заговори и за възраж-
дане на балнеоложкото ни мина-
ло, което е свързано с възстановя-
ването на минералната баня. Тър-
сим и сериозен инвеститор, който 
да създаде работни места в града. 
Защо не и да възроди Птицеком-
бината и производството”, споде-
ля кметът Христо Таренгов.

А празникът? Той беше на 4 
септември. От 19.30 часа само-
дейни състави от двете читали-
ща, група към пенсионерския 
клуб, местният духов оркестър 
и гости от съседното село Тот-
лебен създадоха доброто на-
строение на жителите и гости-
те на един от най-младите гра-
дове у нас. Сред тях бяха кме-
тът на Община Плевен проф. 
д-р Димитър Стойков, както и 
Цецка Цачева и Владислав Ни-
колов. Празникът завърши с из-
пълнение на местна певица По-
лина Порумова, която, макар и 
първокурсничка в университе-
та в Благоевград, вече има свой 
компактдиск със 17 песни. Той 
стана възможен благодарение на 
подкрепата на местното читали-
ще „Климент Браницки”, което 
е намерило спонсори за запис-
ването и издаването му. Офици-
алното представяне на диска пък 
ще стане до края на тази година 
- или на Деня на музиката или 
на Деня на народните будители. 
Заедно с презентацията ще бъ-
де представен и вторият диск на 
Вокална група „Авлига”.

Áð.8, 
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