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ПО ПИЛОТЕН ЗА СТРАНАТА ПРОЕКТ
В НОВИТЕ ТРОЛЕИ ПОЛЗВАМЕ
НЕОГРАНИЧЕНО И БЕЗПЛАТНО WI-FI
Мобилно устройство поддържа връзка в реално време с централната
диспечерска система и следи изпълнението на разписанията

Безплатен високоскоростен и неограничен интернет ще могат да ползват пътниците в новите тролейбуси в Плевен, това съобщи кметът на Община Плевен проф. д-р Димитър Стойков.
Реализацията на пилотния за страната проект за
повишаване на стандарта на обслужване в тролейбусния транспорт в града е съвместно с VIVAСOM.
Мобилно устройство с 3 G среда, монтирано на
таблата на водачите на тролеите, вече поддържа връзка в реално време с централната диспечерска система, следейки изпълнението на разписанията на тролеите, зададения маршрут и евентуални закъснения
във времето. Новото решение позволява посредством
внедрената в таблета NFC технология да се идентифицира в реално време и водачът на всяко превозно
средство, което е в движение.
В допълнение на това, всеки клиент на „Тролейбусен транспорт” ЕООД - Плевен, може също в реално
време да направи справка от своя смартфон и да бъде
информиран за актуалния график на тролеите.
С нововъведенията, единствени за страната в тролейбусния транспорт, Община Плевен постига още
по-висок комфорт на обслужване в новите 40 тролейбуса.
Към тях догодина ще се прибавят още 10, вместо обещаните 30. Промяната се налага съобразно рестрикциите на Закона за държавните помощи и Наредба 2 на Министерство на транспорта – според тях
Община Плевен не може да кандидатства за сума, поголяма от 10 млн. лв. за закупуване на нови тролеи. За
тях ще кандидатстваме по фаза 2 на проекта „Интегриран градски транспорт на Плевен”, финансиран от
ОП „Регионално развитие”.
Със символична първа копка на дейностите по изграждане на новата контактна мрежа през септември
започна изпълнението на практика на големия проект
„Интегриран градски транспорт на Плевен”, който е
на обща стойност 23 322 246 лв.
Продължава на стр.3

Участници на различна възраст от над 10 страни протегнаха ръка на
идеята и се включиха в провелия се за първи път в Плевен Маратон на
Приятелството.
Подробности на стр. 11

УВАЖАЕМИ ПЛЕВЕНЧАНИ,
Удовлетворен съм, че градът ни беше домакин на първия Маратон на приятелството Плевен 2014, обединяващ
красотата на спорта и волята
за победа с големите каузи на
приятелството и благотворителността.
Благодаря на главния инициатор за провеждане на маратона - г-н Станислав Георгиев,
за това, че посвети този истински спортен празник на своя
роден град Плевен. Надявам
се повече наши съграждани,
независимо къде и в каква посока продължават своя път, да
последват неговия пример.
Благодаря на организационния комитет, на всички отговорни институции, на десетките доброволци за съпричастността и сериозните усилия в
подготовката на маратона.
И, разбира се, благодаря на
участниците за амбицията и
куража не само да преодолеят поредното голямо предизвикателство, а и да победят!
Искрено се надявам, Маратонът на приятелството в
Плевен да стане традиционен и да следва своята мисия
за сближаване на народите, за
разбирателството и хармонията между тях. И да продължава да бъде протегната ръка за
приятелство!
Проф. д-р Димитър Стойков дмн
Кмет на Община Плевен

До 12.10.2014 г. се удължава
срокът на поканите за
изразяване на интерес
по проекта за социално
включване по следните
позиции:
• Лекар-педиатър в услугата
„Здравна консултация за деца”
• Лекар-педиатър в услугата
„Ранна интервенция на
уврежданията”
• Медиатор в услугата
„Интеграция на деца в детските
градини и в предучилищните
групи/класове”
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Община Плевен осигури финансиране за дейността на
новопостроените центрове за настаняване на деца и младежи
Община Плевен подписа договор за безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-5.2.120076-С0001 за изпълнение на
проект „Предоставяне на социал-

на Проект „Разширяване на мрежата от резидентни социални услуги в общността за деца в риск
(изграждане на 6 центъра за настаняване, от семеен тип, за деца

ни услуги в общността в 6 центъра за настаняване от семеен тип
за деца и младежи, изведени от
специализирани институции” на
стойност 955 323,76 лв. Проектът
е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по Процедура за директно
предоставяне „Да не изоставяме
нито едно дете” - Компонент 2:
Разкриване на социални услуги в
общността”.
Целта на проекта е да оптимизира мрежата от резидентни социални услуги в общността за оказване подкрепа на деца и младежи
от уязвими групи чрез разкриване
на шест Центъра за настаняване от семеен тип в град Плевен.
Центровете за настаняване от
семеен тип са построени, обзаведени и оборудвани в рамките

изведени от специализирани институции” финансиран по Договор
№ BG161PO001/1.1-12/2011/061,
Схема за безвъзмездна финансова
помощ BG161РО001/1.1-12/2011
„Подкрепа за деинституционализация на социални институции,
предлагащи услуги за деца в риск”
– фаза 2 на Оперативна програма
„Регионално развитие” 2007-2013.
В шестте центъра се предвижда настаняване на общо 84 деца
и младежи с увреждания и/или в
риск на възраст от 3 до 31 години
(72 деца и младежи, от специализирани институции и 12 деца
и младежи с увреждания и/или
в риск от общността за кризисно
настаняване при спешна нужда).
В ЦНСТ ще се осъществява 24-часова грижа. Екипът за управление
на проекта ще изготви „Критерии

Община Плевен
ÎÁßÂÀ
На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1
и т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 14,
чл. 79, ал. 1-4, чл. 85, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7 на Общински съвет – Плевен, Решения № 952/27.02.2014г. и
№ 1132/26.06.2014г. на Общински съвет – Плевен и Заповед № РД 10-1425/29.09.2014г. на Кмета на Община
Плевен, обявява
Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на рекламно – информационни елементи /РИЕ/ (билбордове), собственост на Община Плевен, както следва:
№

Местоположение

Билборд,
разположен
в зеления остров на
пътя
София
Плевен, в
1 близост до бл.93
ж.к.
„Сторгозия”, съгл. скица
№256/27.01.2014г.
Билборд, разположен в
площ пред бл.92
2 зелената
в ж.к. „Сторгозия”, съгл.
скица №2447/27.01.2014г.
Билборд,
разположен
на кръгово кръстовище
3 срещу бензиностанция
"Шел",
съгл.
скица
№260/27.01.2014 г.

Начална
месечна наемна
цена/лв.без ДДС
330,00

276,00

276,00

Всеки участник може да участва за една, или за
повече позиции /с една тръжна документация/.
Желаещите да огледат имота да се обръщат към

служителите от „Рекламно бюро” към ОП „Акварел”, стая 319 в Областна администрация, всеки
работен ден от 01.10.2014г. до 22.10.2014г., включително от 9,00 до 16,00 часа.
Публичният търг ще се проведе на 10.10.2014
г. от 11.00 ч. в Заседателна зала на Община Плевен, ет. 3.Депозитът се внася до 09.10.2014г.
включително, по сметка IBAN BG 38 IORT
7380 3338 0000 01, BIC IORTBGSF на Община Плевен в Инвестбанк АД – клон Плевен.
Тръжната документация ще се продава от
01.10.2014г. до 16,00 ч. на 09.10.2014г. включително, в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен,
пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ за закупена документация. Цена на
тръжната документация – 30,00 лв. (без ДДС).
Предложенията се подават в Център за административно обслужване на Община Плевен,
пл.”Възраждане” № 4 в срок от 01.10.2014г. до
17,00 часа на 09.10.2014 г. При липса на кандидати или на обявен спечелил участник, нов
търг да се проведе на 23.10.2014 г. от 11.00 ч.
при същите тръжни правила. Тръжна документация ще се продава от 13.10.2014г. до 16,00 ч.
на 22.10.2014 г. включително. Депозитът ще се
внася до 22.10.2014г. включително по гореспоменатата сметка. Предложенията се подават в
Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в
срок от 13.10.2014г. до 17,00 часа на 22.10.2014г.
Когато последния ден на срока е неприсъствен
ден, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.

за подбор на персонала на ЦНСТ”
и съгласно Методиката за определяне длъжностите на персонала
в специализираните институции
и социалните услуги в общността,
Община Плевен ще проведе подбор по Кодекса на труда. В шестте
центъра за настаняване от семеен тип ще се назначат по трудово
правоотношение 49 лица, както
следва:
● Управител – 1 бр.
● Социален работник – 6 бр.
● Детегледач – 36 бр.
● Хигиенист – 6 бр.
Освен персонала в 6 ЦНСТ-та,
Община Плевен ще направи подбор на лица за експертни и подкрепящи дейности като:
Консултанти – 2 лица, които ще
предоставят външна експертиза:
при разработването на необходимите документи при предоставяне на социалната услуга; за установяване на действителния здравословен и психиатричен статус
на децата/младежите по време
на опознавателните срещи за потвърждаване пригодността им за
извеждане от специализираните
институции.
● Консултант по предоставяне
на услугата – 1 бр.
● Медицински консултант педиатър – 1 бр.
Същите ще бъдат избрани по
ЗОП за почасови услуги. Необходимо е кандидатите да имат опит
(релевантен, минимум 2 г). Консултантите могат да подпомагат
при идентифициране варианти на
действие, препоръки. Те взаимодействат с целевата група спрямо
конкретните нужди.
Приложни специалисти
/психолози, медицински сестри, възпитатели и кинезитерапевти/ - Минимални изисквания:
релевантно средно специално,
професионална
квалификация
или висше образование и реле-

вантен опит минимум 1 година.
● Психолог – 2 бр.
● Медицинска сестра – 8 бр.
● Възпитател – 14 бр.
● Кинезитерапевт – 3 бр.
След проведен подбор, ще бъдат назначени по трудово правоотношение за целия период на
проекта.
Помощен персонал, който ще
отговаря за техническо, физическо, практическо и др. подпомагане за изпълнение на дейности
по проекта, чрез прилагане на
някаква форма на физически труд.
Отговарят за създаване, приспособяване и осъществяване на
техническа и физическа поддръжка при изпълнение на проекта.

на КТ - процедура за подбор на
персонала.
Молби за назначаване на работа по посочените по-горе позиции,
придружени с професионално СV,
мотивационно писмо и копие от
диплом за завършено образование ще се приемат в Центъра за
административно обслужване на
граждани след обявяване на свободните работни места на сайта
на Община Плевен.
Подборът ще протече в две
фази:
- подбор по документи;
- интервю.
Настаняването на потребителите на услугата ЦНСТ ще бъде след
01.03.2015 година.

Минимални изисквания: средно,
средно-техническо образование
или основно и минимум 2 години
релевантен опит.
● Домакин – 1 бр.
● Шофьор – 2 бр.
● Огняр – 4 бр.
●Работник поддръжка – 6 бр.
Набирането на персонала и лицата за експертни и подкрепящи
дейности ще се проведе по реда

Община Плевен
ÎÁßÂÀ
На основание чл.44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 90, ал. 2 и чл. 91 , ал.1 от Кодекса на труда
във връзка с чл.37, ал.6 от Закона за народната просвета
ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на длъжността “Директор” на Седмична детска градина „Теменуга”, с групи деца със специални образователни потребности и/или хронични заболявания, Плевен
І. Кратко описание на длъжността
Директорът на детското заведение е пряко подчинен на Кмета на Общината. Същият планира, организира, ръководи и отговаря за реализиране на държавната политика в областта на
предучилищното образование, възпитателно-образователния
процес и цялостната административно-управленска и финансова дейност в детското заведение. Директорът представлява
институцията пред органи, организации, юридически и физически лица в съответствие с предоставените му правомощия.
ІІ. Изисквания към кандидатите:
1. Да са български граждани.
2. Да са завършили висше образование на ОКС „магистър” или ”бакалавър” по специалност от професионално направление – „Педагогика” с присъдена професионална квалификация – „педагог ” и/
или „детски учител”, „детски и начален учител” или специалност
от друго професионално направление с присъдена квалификация
„учител” или „детски учител”.
3. Да имат учителски стаж в детско заведение, не по- малък от пет
години, по смисъла на чл.19, ал.1 и ал.2 от Наредбата за пенсиите
и осигурителния стаж.
4. Да отговарят на изискванията на чл.40 от Закона за народната
просвета - да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в
сила присъда за умишлено престъпление, да не са лишени от правото си да упражняват професията си и да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата.
5. Да не им е налагано дисциплинарно наказание „уволнение”
по чл.188, т.2 и т. 3 от Кодекса на труда и трудовото им правоотношение да не е било прекратявано на основание чл.330,
ал.2, т.6 или чл.328, ал.1, т.5 от Кодекса на труда в едногодишен
срок преди подаването на документите за конкурса, освен ако
уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред.
ІІІ. Кандидатите за участие в конкурса да представят следните
документи:
1. Заявление за участие в конкурса до кмета на общината.

2. Документ за самоличност (копие).
3. Професионална автобиография.
4. Документи за завършена степен на висшето образование, професионална квалификация, правоспособност, научно звание или
научна степен, (копия) .
5. Документи удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, (копия).
6. Свидетелство за съдимост (в срок на валидност).
7. Медицинско свидетелство за общо здравословно състояние на
кандидата и медицинско удостоверение, че кандидатът не се води
на учет в Психиатричен диспансер по местоживеене.
8. Декларация, че кандидатът не е лишен по съдебен или административен ред от правото да упражнява учителска професия.
ІV . Вид правоотношение – трудово.
V. Начин на провеждане на конкурса.
•
Първи етап - допускане до конкурс;
•
Втори етап - решаване на тест;
•
Трети етап- провеждане на интервю с постигналите на теста
минимален изискуем резултат.
VІ. СРОК И МЯСТО НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ
1. Документите за участие в конкурса се подават лично, всеки
работен ден от 8.30 до 12.30 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. в Информационния център за административно обслужване на граждани,
Плевен, пл.Възраждане 4 в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата.
2. Заявлението и документите за участие се подават в запечатан плик с надпис „За конкурса за заемане на длъжността
„Директор”на СДГ „Теменуга”, Плевен
Кандидатите се запознават с длъжностната характеристика и
утвърдените Правила за провеждане на конкурс за заемане на
длъжността “Директор” на общинска детска градина/обединено
детско заведение в Община Плевен в стая 99, всеки работен ден
от 8.30 – 12.30 и от 13.30 -17.00 ч. Телефон за справки: 064 881330,
отдел „Образование и култура”.
Заповедта да се доведе до знанието на обществеността чрезпубликуването на обява в местен ежедневник, поставянето на
таблото за обяви и съобщения в сградата на Община Плевен, ет.
1 и електронния сайт на Община Плевен http//www.pleven.bg.
Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Соня Маринова
– началник отдел „Образование и култура”, Община Плевен
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По пилотен за страната проект...

Продължение от стр.1
По обществена поръчка на стойност 8 999 067 лв. с предмет „Реконструкция, подобрения, разширяване и оптимизиране на тролейбусната
мрежа” за изпълнител е избран ДЗЗД „Обединение Електротранспорт Плевен” – София с управител Камен
Василев.
Основните дейности включват:
- Реконструкция, рехабилитация
и модернизация на съществуващата
контактна мрежа и токоизправителни станции.
- Изграждане на 4 нови участъци
от тролейбусната мрежа с обща дължина 6681 м и 6 нови спирки на обществения транспорт:
Участък №1 започва двупосочно от кръстовището на бул.„Георги
Кочев” и бул.„Русе” и завършва при
кръстовището на бул.„България” и

и завършва при кръстовището на
ул.„Райски кът” и ул.„Сан Стефано”. Участъкът покрива жк „Мара
Денчева” и жк „Кайлъка”. Маршрутът му обхваща бул.„Христо Ботев”, ул.„Ильо Войвода”, покрай двата гробищни парка и по ул.„Райски
кът” до пресичането й с ул.„Сан Стефано”.
Участък №4 започва двупосочно
от кръстовището на ул.„Сан Стефано” и ул.„Стоян Заимов” и завършва на обръщало при ІІ-ра Клинична
база на ул.„Ген. Владимир Вазов”.
Маршрутът му обхваща ул.„Стоян
Заимов”, ул.„Хаджи Димитър” (покрай ЦДГ „Пролет”), ул.„Ген. Владимир Вазов” (покрай Стадион „Белите орли”) и завършва на обръщалото
при ІІ-ра Клинична база. В обратната посока връзката между ул.„Хаджи
Димитър” и ул.„Стоян Заимов” се

тактната мрежа по новите линии.
А по спирките на обществения
транспорт се извеждат кабелите, с
които с ток ще бъдат захранени 65
електронни информационни дисплеи за светлинно известяване. Те са
по обществена поръчка на стойност
1 090 668 лв. с предмет „Система за
управление и контрол на масов градски обществен транспорт”. За изпълнител по договора е избран ДЗЗД
„Консорциум Сити Транс Плевен” –
Пловдив с управител Георги Кичев.
Основните дейности включват:
-Изграждане на Център за управление и контрол;
-Поставяне на 65 електронни информационни дисплеи за светлинно известяване на спирките. Всяко
от таблата ще се монтира на пилон.
По-голяма част ще се захранят от съществуващи табла за улично освет-

ул.„Св.Климент Охридски”. Маршрутът му обхваща бул.„Европа” и
ул.„Св. Климент Охридски”, в посока към жк „Дружба ІІІ”.
Участък №2 започва от кръстовището на бул.„Христо Ботев” и ул.
„Сан Стефано” и завършва при кръстовището на бул.„Христо Ботев” и
ул.„3-ти март”. Маршрутът му обхваща бул.„Христо Ботев”, покрай
Гробищния парк и ЦДГ „Надежда”,
до кръстовището с ул. „3-ти март”.
Участък №3 започва еднопосочно от кръстовището на ул.„Сан
Стефано” и бул.„Христо Ботев”

осъществява по ул.„Пирот”.
Дейностите вече започнаха с определяне на местата, на които ще бъдат разположени стълбовете на кон-

ление и за светофарни уредби, собственост на община Плевен;
- Оборудване на 40 тролейбуса с
бордови комплекти, включващи в

Община Плевен
ÎÁßÂÀ
Община Плевен съгласно Решение №
РД-10-1376 от 18.09.2014 година на Кмета
на Община Плевен, открива процедура за
възлагане на обществена поръчка при следните условия:
1. Предмет на обществената поръчка: „Основен ремонт и изграждане уличната
мрежа на територията на Община Плевен”, разделена на 3/три/ позиции.
2. Вид на процедурата – ОТКРИТА.
3.1. Документацията за участие се
публикува в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на публикуването на обявлението.
3.2. Възложителят предоставя пълен достъп
до нея на интернет страницата „Профил на
купувача” на Община Плевен: http://www.
pleven.bg/профил-на-купувача/общественипоръчки.html.
3.3. Възложителят предоставя документацията на хартиен носител на всяко лице, поискало това. Желаещите да закупят документацията за настоящата обществена поръчка могат да я получат в Центъра за Административно обслужване на граждани на община

Плевен, на адрес гр. Плевен - 5800, пл. „Възраждане” № 4, от 8.30 до 16.00 часа всеки
работен ден до 06.11.2014 г.
Документацията за участие на хартиен носител се предоставя на лицето след представяне на документ за плащане в размер на 10,00 лв. с ДДС .
3.4. При поискване от заинтересовано лице, възложителят изпраща документацията за негова сметка, на посочен от него адрес, след заплащането й в размер на 10,00 лв. с ДДС.
4. В случай, че участник желае предоставяне
на документ на хартиен носител, той заплаща посочената в обявлението цена на каса
или по банкова сметка на Община Плевен:
Банка:
ИНВЕСТБАНК
АД
,
IBAN: BG73 IORT 7380 8438 1000 00
BIС:
IORTBGSF,
Код
за
вид
плащане:
44
70
00.
5.Оферти се подават в запечатан, непрозрачен плик в Център за административно обслужване на граждани на Община
Плевен, пл. Възраждане №4, до 17.00 часа на 06.11.2014 година.

състава си интегрирани устройства
за комуникация и GPS позициониране, както и светлинно и гласово известяване на пътниците;
- Интерактивен интернет портал.
По обществена поръчка на стойност 884 400 лв. с предмет „Интелигентна транспортна система” за
изпълнител е избран „ТЕЛЕЛИНК”
ЕАД – София с управител Цветан
Мутафчиев. Основните дейности
включват:
- Проучване за идентифициране
на 13 кръстовища или маршрути и
проектиране на ИТС;
- Подмяна на контролери и светофарни секции;
- Доставка и монтаж на датчици и
комуникационни връзки;
- Център за управление на движението и WEB базирано приложение
за трансфер на данни, управление на
трафика и информиране.
Интелигентната транспортна система ще доведе до намаляване на
транспортните задръжки и задръствания, ще помогне за осигуряване на
приоритет на масовия градски транспорт, на превозните средства за неотложна помощ, а също и за контрол
и реакция при възникване на пътно
транспортно произшествие.
Скоро предстои сключване на последните три договора с изпълнители на обществени поръчки. Първата е с предмет „Изграждане на ново тролейбусно депо” на стойност
6 959 886 лв. с капацитет 70 места за
домуване на подвижния състав.
Втората поръчка е за „Облагородяване на спирките на масовия градски обществен транспорт” на стойност 1 092 000 лв. Основните дейности включват:
-Подмяна на изхабени и поставяне на нови спиркови знаци и информационни табла с актуално разписание за всички линии, ползващи спирката;
-Подобряване геометричните параметри на 14 спирки, разположени

Община Плевен
ÎÁßÂÀ
Община Плевен съгласно Решение № РД-101308 от 09.09.2014 година на Кмета на Община Плевен, открива процедура за възлагане на
обществена поръчка при следните условия:
1. Предмет на обществената поръчка: Инженеринг за обект: Реконструкция на обща
Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за група населени места от общините Плевен и Долна Митрополия и саниране на Главен довеждащ канализационен колектор до ПСОВ към нея.
2. Вид на процедурата – ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
3.1. Документацията за участие се публикува в профила на купувача в първия работен
ден, следващ деня на публикуването на обявлението.
3.2. Възложителят предоставя пълен достъп
до нея на интернет страницата „Профил на
купувача” на Община Плевен: http://www.
pleven.bg/профил-на-купувача/общественипоръчки.html.
3.3. Възложителят предоставя документацията на хартиен носител на всяко лице, поискало това. Желаещите да закупят документаци-

ята за настоящата обществена поръчка могат
да я получат в Центъра за Административно
обслужване на граждани на община Плевен,
на адрес гр. Плевен - 5800, пл. „Възраждане”
№ 4, от 8.30 до 16.00 часа всеки работен ден
до 03.11.2014 г. Документацията за участие
на хартиен носител се предоставя на лицето
след представяне на документ за плащане в
размер на 20,00 лв. с ДДС .
3.4. При поискване от заинтересовано лице,
възложителят изпраща документацията за
негова сметка, на посочен от него адрес, след
заплащането й в размер на 20,00 лв. с ДДС.
4. В случай, че участник желае предоставяне на документ на хартиен носител, той заплаща посочената в обявлението цена на каса или по банкова сметка на Община Плевен:
Банка: ИНВЕСТБАНК АД , IBAN:
BG73 IORT 7380 8438 1000 00
Код за вид плащане: 44 70 00, BIС: IORTBGSF
5.Оферти се подават в запечатан, непрозрачен плик в Център за административно обслужване на граждани на Община Плевен, пл. Възраждане №4, до 16.30 часа на
03.11.2014 година.

3

в „джоб”;
-Изместване на някои спирки на
по-подходящи места;
-Подобряване
хоризонталната
маркировка в зоната на 60 спирки;
-Подобряване състоянието на тротоарните настилки в зоните на спирките, независимо дали са на активното платно или в „джоб”;
-Скосяване на част от тротоарите за изграждане на рампи за хора с
двигателни затруднения;
-Подобряване осветлението в зоните на спирките;
-Осигуряване на условия за почивка на водачите в крайните спирки на линиите.
Предстои сключване и на обществена поръчка с предмет „Изграждане на велоалеи”, която е на стойност
767 160 лв. По нея се предвижда да
бъдат прокарани трасета на 8 нови
велоалеи с обща дължина 9 489 м.
Маршрут №1: ЖП гара пл.„Иван Миндиликов” - ул.„Княз
Александър I Батенберг” - в южна посока между сградата на ОАПС и търговски комплекс „Била” до ул.„Васил Левски” - светофарно кръстовище с ул.„Тетевен” ул.„Васил Левски” - пешеходна зона - пл.„Свобода” - пл.„Възраждане”
- връзка със съществуваща велоалея
по улица „Вардар”.
Маршрут №2: ЖП гара пл.„Иван Миндиликов” - ул.„Княз
Александър I Батенберг” - ул.„Васил
Левски” до кръгово кръстовище с
ул.„Сторгозия”
Маршрут №3: Ул.„Цар Самуил”
от жк „Сторгозия” - ул. „Сторгозия”
- кръгово кръстовище с ул.„Дойран”
Маршрут №4: Ул.„Чаталджа” от
жк „Дружба” - ул.„Стара планина” ул.„Ген. Колев” до ул.„Вардар”
Маршрут №5: Ул.„Стоян Заимов” от ул.„Вардар” - ул.„Сливница”
- ул.„Пирот” - ул.„Стефан Караджа”
- ул.„Цар Самуил” (локално платно)
- ул. „Тунджа” до ул.„Ген. Владимир
Вазов”
Маршрут №6: Ул.„Българска
авиация” от ул.„Васил Левски” до
кръгово кръстовище с ул.„Кара Колю” (включително кръстовището)
Маршрут №7: От пл.„Свобода”
по ул.„Иван Вазов” - пресича бул.
„Русе” - продължение на ул.„Иван
Вазов” до пл.„Янко Забунов”
Маршрут №8: Ул.„Св. Св. Кирил
и Методий” от ул.„Димитър Константинов”, пресича ул. „Кайзерслаутерн”, пресича ул.„Христо Ясенов”
- по ул.„Св. Климент Охридски”,
пресича бул.„Европа” до бул.„България”.
Ще припомним, че първоначалният срок за завършване на проекта
беше месец юли 2015 год. След като
обаче стана ясно, че Плевен ще получи допълнителните тролейбуси, този
срок е удължен. През октомври догодина за улеснение на плевенчани в
още няколко квартала ще има прокарана контактна мрежа, а привържениците на здравословния начин на
живот ще се придвижват по велоалеи чак до „Кайлъка”.
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По проект „Оптимизиране на
общинските политики и практики
за местно и регионално развитие с
участие на всички заинтересовани
страни”, финансиран от Оперативна
програма „Административен капацитет”, съгласно Договор №13-13135/02.01.2014 г., Община Плевен
изготви Програма за развитие на
земеделието за периода 2014-2020 г.
Програмата за развитие на земеделието и агробизнеса в Община
Плевен представлява стратегически
документ, който цели да обоснове
определящите приоритети за развитие на тази основна икономическа
дейност през следващия програмен
период 2014-2020 г.
Предназначението на Програмата, като управленски инструмент, е
да се създават условия за разработването и прилагането на по-ефективна
и целенасочена политика в сектора.
Тя трябва да отчита, от една страна,
местните условия, традиции, ресурси и сравнителни предимства на общината, а от друга - да потърси удачни решения на някои от значимите
проблеми, които пречат за постигане
на устойчивото и комплексно развитие на агробизнеса и лимитират
неговата роля при формирането на
желания от местната общност и бизнес динамичен модел за ускорен стопански растеж.
Тази програма има по-скоро концептуален характер като нейното
фактическо прилагане следва да се
извърши чрез Плана за развитие на
Община Плевен през периода 20142020 г. Някои от прилаганите мерки
са с хоризонт дори след това с оглед
търсения ефект на устойчиво развитие на сектора и неговата значителна
инерционност и консервативност по
отношение на развитието в динамично-териториален аспект.
Отправните точки за развитие
на агробизнеса и земеделието в Община Плевен се основават на специфичните особености на местната
икономика и наличните благоприятни възможности, които създават
значим потенциал за постигане на
напредък, и около чиято капитализация следва да се организира това
развитие.
По-съществените от тях са:
• Формиран сериозен фонд от
плодородни обработваеми земи, в
съчетание с равнинен и монотонен
характер на релефа.
• Добро ниво на транспортна
осигуреност и достъпност.
• Благоприятни агроклиматични
условия.
• Устойчиви традиции в земеделското производство.
• Наличие на значим градски
център, който исторически се е развил и утвърдил като пазарно средище на земеделска продукция и който има нужната демографска база и
инфраструктура да се развива като
такъв и в бъдеще.
• Наличие на концентрация на
научни и технически центрове, които са в състояние не само да обезпечат обслужването на местното
земеделие и агробизнес, но и да изпълняват съществена регионална и
национална роля.
Водещи принципи при разработване на стратегическия документ:

За да се постигне желания ефект
от прилагането на Програмата за
развитие на земеделието, предварително са определени основни
принципи, които да гарантират реалистичността и практическата приложимост на настоящата Стратегическа рамка.
По-важните принципи са:
1.Спазване на строго дефинирана логическа и йерархична структура при определяне на отделните
компоненти на стратегическата рамка на документа, и на тяхното съдържание, от една страна, и осигуряване
на съответната връзка с Общинският
план за развитие, от друга.
2.Ясно адресиране на проблеми
и решения.
3.Интегриран подход към съответната проблемна област чрез систематизация на интервенциите и очакваните резултати.
4.Приоритизация на стратегическите и кумулативни ефекти от
интервенциите върху комплексното
развитие на общината.
5.Прагматичен подход в оценката
и адресирането на нуждите на заин-

тересованите страни.
6. Налагане на комплексен подход в структурирането на стратегическата рамка, с акцент върху прилагането на максимално ниво на
публичност в процесите на вземане
на решения.
7.Осигуряване на адекватна обществена комуникация и максимално обективна обществено достъпна
информация за заинтересованите
страни и местната общност по отношение на стратегическата рамка.
Вследствие на спазването на тези
основни принципи настоящият стратегически документ може да се определи като реалистичен и интегриран
инструмент за планиране и управление на развитието на отрасъл „земеделие” в общината чрез прилагането
на единен подход за пространствена,
времева и функционална координация и интеграция на политически
и управленски действия, ресурси и
специфични инструменти за подпомагане решаването на проблемите в
земеделието, и като цяло, на икономиката на общината.
Земеделието е един от най-динамично развиващите се отрасли на
местната икономика, за което допринасят както благоприятните климатични и други природо-географски
особености, така и традициите сред
местното население.
В рамките на земеделския сектор

се развиват и двете основни направления - растениевъдство и животновъдство, но с подчертана доминация
на растениевъдството.
• Наличие на благоприятстващ
развитието на интензивно земеделие характер на релефа, който като
цяло за територията на общината е
в преобладаващата си част равнинен, с малки наклони и възможност
за обособяване на значителни по

територии ще бъдат постепенно
интегрирани в обхвата на формирания агломерационен ареал на
град Плевен чрез създадени по-добри условия за живот и бизнес на
местната общност.”
Така определената Визия за развитие следва да се разгърне чрез система от устойчиви, но фокусирани
цели, приоритети и интервенции, които преследват дългосрочен позити-

размер блокове обработваеми земи,
подходящи за механизация на производството.
• Пространствената конфигурация на обработваемите земи, в
съчетание с равнинния релеф и
благоприятните почвено-климатични условия, благоприятстват
както интензификацията на производството и неговата механизация,
така и осигуряват възможността за
повишаване ефективността на дейностите и постигане на по-ниски
разходи за труд в съчетание с високи добиви и качество на произведената продукция.
На основата на оценените нужди и желания на заинтересованите
страни, фактическата ситуация в
сектора и перспективите за развитие, съобразени с Националната и
Общоевропейска рамка за развитие
през програмния период 2014-2020
г., е определена следната Визия за
развитие на земеделието в рамките на Община Плевен:
„През програмния период
2014-2020 г. земеделският сектор в
Община Плевен ще се развива устойчиво и интегрирано, в рамките
на ефективен агробизнес цикъл,
осигуряващ и пласиращ продукция с висока добавена стойност,
отличаваща се с оптимални технологични, хранителни и екологични характеристики. Селските

вен резултат, като се избягват такива,
които имат кампаниен и бързо затихващ във времето ефект.
На база на Визията са дефинирани следните основни цели за развитие на сектора през следващият
програмен период:
По съдържание, стратегическите цели са подчинени на основните
приоритети, залегнали в Общинския план за развитие (2014-2020
г.), свързани с възможностите за
създаване на печеливш агробизнес в Община Плевен (Приоритет 1.4. към Стратегическа цел 1:
Ускоряване на социално-икономическото развитие на Общината),
инфраструктурното осигуряване
на общинската територия (Приоритет 2.2. към Стратегическа цел 2:
Оптимизиране на пространствената
организация и инфраструктурното
осигуряване на общинската територия) и намаляване на социалните
различия в рамките на Общината
(част от Приоритет 3.4 на Стратегическа цел 3: Смекчаване на социалните различия в рамките на Общината и подобряване качеството на
човешките ресурси).
Предвидените мерки са разпределени по стратегически цели в
следния порядък:
Стратегическа цел 1 „Ефективна капитализация на възможностите за развитие на печелившо
земеделие в границите на Община
Плевен”.
Мярка 1.1.Подкрепа за млади
фермери и малки земеделски производители (чрез възможностите
за финансиране на Програмата за
развитие на селските райони през
периода 2014-2020 г.).
Мярка 1.2.Стимулиране на предприемчивостта в селските райони
(чрез възможностите за финансиране на Програмата за развитие на
селските райони и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност» през 2014-2020 г.).
Мярка 1.3. Подкрепа за традиционните земеделски производства

в Община Плевен.
Мярка 1.4.Стимулиране на сдружаването и клъстеризирането
(взаимосвързаността и обединяването) на земеделските производители по браншове (зърнопроизводс
тво, животновъдство, пчеларство
и др.).
Мярка 1.5.Дейности по квалификация и предоставянето на техническа информация (включително за
земеделско производство).
Стратегическа цел 2 „Затваряне на цикъла агробизнес и стимулиране на производства, генериращи по-висока добавена стойност”.
Мярка 2.1.Подкрепа за изграждане на преработващи мощности
за земеделска продукция.
Мярка 2.2.Модернизация и технологично преоборудване на преработващи предприятия в агробизнес
сектора.
Мярка 2.3.Осигуряване на подкрепа и техническа информация за
екологично и биологично земеделие.
Мярка 2.4.Стимулиране животновъдния сектор.
Мярка 2.5.Подкрепа за овощарство и зеленчукопроизводство.
Мярка 2.6.Обучение и квалификация.
Мярка 2.7.Селски туризъм.
Стратегическа цел 3 „Инфраструктурно осигуряване на агробизнеса и ефективно усвояване на
пазарния потенциал на сектора”.
Мярка 3.1.Подобряване на
пътната мрежа в малките населени места на общината.
Мярка 3.2.Поддържане на
достъпността до земеделските
земи в рамките на землищата в общината.
Мярка 3.3.Разширяване на иригационната инфраструктура.
Мярка
3.4.Изграждане
на
тържища, борси и изложбени
съоръжения за земеделска продукция.
Стратегическа цел 4 „Подобряване на средата за живот и бизнес,
извън агломерационния център”.
Мярка 4.1.Подобряване социалното, здравното и образователно
обслужване на населението.
Мярка 4.2.Облагородяване и изграждане на публични и рекреационни зони (със запазени в голяма степен или възстановени естествени
природни условия).
Към Програмата за развитие
на земеделието е изготвен Индикативен план за действие, който конкретизира предвидените
действия за нейната реализация,
по съответните цели и мерки.
При изпълнението на Програмата за развитие на земеделието
следва да се спазват основните
принципи и правила за работа при
прилагане на публични стратегии,
заложени в Система от правила
и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка на
конкретни политики на общинска администрация Плевен.
За отчитане на напредъка по
изпълнението на Програмата е
изготвен набор от индикатори
с мерни единици, период на измерване, източници на информация, базови стойности и целеви
стойности.
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Р Е Ш Е Н И Е № 1205 / 25.09.2014 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект на Договор за съвместно финансиране на Плевенска филхармония през 2014 г. от
Община Плевен и Министерство на културата
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във
връзка с чл.5, ал.2 от Закона за закрила и развитие на
културата

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Одобрява предложения от Министерство на културата проект на договор за съвместно финансиране
на дейността на Плевенска филхармония през 2014 г.
от Община Плевен и Министерство на културата, със
сума от общинския бюджет в размер на 220 000 лв., с
корекция, както следва:
В раздел ІІ “Задължения на страните”, чл.5 се променя и придобива следното съдържание:
“чл.5. Задачите на Плевенска филхармония се определят от Министерството, съгласно представената
от Директора на Плевенска филхармония концепция
за развитието й.”
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи с
Министерство на културата договор за съвместно финансиране на дейността на Плевенска филхармония
през 2014 г. със сума от общинския бюджет в размер
на 220 000 лв., съгласно одобрения проект.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с
чл.5, ал.2 от Закона за закрила и развитие на културата по предложение от проф.д-р Димитър Стойков,
д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС-15367/15.09.2014 г. и становище на Постоянната комисия
по “КИРОСУПКИЗ” от 23.09.2014 г., на заседание на
Общински съвет – Плевен, проведено на 25.09.2014
г., Протокол № 50, точка 2 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 № 1206 / 25.09.2014 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Даване на съгласие за увеличаване
на капитала и отразяване на настъпилите промени
в учредителния акт на общинско дружество “Тролейбусен транспорт”ЕООД във връзка с реализацията на проект № DIR-51315001-1-195 “Прилагане на
мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен” за доставка на подвижен тролейбусен състав за нуждите на обществения градски транспорт на Община Бургас, Община Варна, Община Плевен и Община Стара Загора, финансиран по договор № DIR51315001-1-С004/11.11.2013 г., процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG161РО0005/13/1.50/01/35 “Мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на екологични превозни средства на градския
транспорт” – Компонент 4 “Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния
въздух чрез закупуване и доставка на тролейбуси”,
Приоритетна ос 1 “Подобряване и развитие инфраструктурата за питейни и отпадъчни води и подобряване качеството на атмосферния въздух на Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013”
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация,
чл.148, ал.1, т.2 от Търговския закон, чл.137, ал.1, т.1
и т.4 от Търговския закон, чл.17, ал.1, т.2 и т.3 от Наредба № 8 на Общински съвет – Плевен, както и на
основание т.3.2 (ii) от Бюлетин (ЕС) 9-1984 “Приложение на чл.87 и чл.88 на Договора, учредяващ Европейската икономическа общност относно вложения
на държавни органи” и указанията на Министерство
на финансите

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Увеличава капитала на “Тролейбусен
транспорт”ЕООД със сумата от 5 321 938,00 (пет милиона триста двадесет и една хиляди деветстотин
тридесет и осем лева), чрез записване на нови 5 321
938 дяла всеки един на стойност 1 лев.
2. Приема промени в Учредителния акт на “Тролейбусен транспорт”ЕООД, приет с Решение №
54/29.01.2004 г., изменен с Решения № 161/26.02.2012
г., № 859/09.12.2013 г., № 1025/27.03.2014 г., №
1029/24.04.2014 г. на Общински съвет – Плевен, както следва:
2.1. В раздел V. “Капитал и дялове”, чл.12, ал.1 придобива следното съдържание: “Капиталът на Дружеството е 30 848 812,00 (тридесет милиона осемстотин
четиридесет и осем хиляди осемстотин и дванадесет)
лева и е разпределен в дялове.”.
2.2. В раздел V “Капитал и дялове”, чл.13 придобива следното съдържание: “Дяловете са неделими и капиталът е разпределен в 30 848 812 (тридесет милиона осемстотин четиридесет и осем хиляди осемстотин и дванадесет) дяла по 1 (един) лев всеки един.”.
3. Настоящото решение влиза в сила от датата на
приемането му.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.148, ал.1,
т.2 от Търговския закон, чл.137, ал.1, т.1 и т.4 от Търговския закон, чл.17, ал.1, т.2 и т.3 от Наредба № 8
на Общински съвет – Плевен, както и на основание
т.3.2 (ii) от Бюлетин (ЕС) 9-1984 “Приложение на
чл.87 и чл.88 на Договора, учредяващ Европейската
икономическа общност относно вложения на държавни органи” и указанията на Министерство на финан-

сите по предложение от проф.д-р Димитър Стойков,
д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС-14152/16.02.2014 г. и становища на постоянните комисии
по “ИПФБ” и “КИРОСУПКИЗ” от 23.09.2014 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на
25.09.2014 г., Протокол № 50, точка 3 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 № 1207 / 25.09.2014 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на
ползване на “Народно Читалище Наука – 2000” с.
Ласкар, върху част от сграда в с. Ласкар, актуван с
АОС № 31822/28.05.2001 год.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.7,
ал.2, чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост,
чл.62, ал.3 от Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се учреди безвъзмездно право на ползване
върху част от недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ помещение
с площ 12 кв.м., находящо се на първия етаж от административната сграда в УПИ V, кв.6 по плана на с. Ласкар, актуван с АОС № 31822/28.05.2001 г.
2. Безвъзмездното право на ползване на имотите по
т.1 да се учреди за срок от 10 години, като консумативните разходи, свързани с текущото обслужване и
поддръжка на имота са за сметка на ползвателя.
3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да издаде заповед и сключи договор за безвъзмездно право на
ползване с Председателя на “Народно читалище Наука
– 2000” с. Ласкар, съгласно действащите разпоредби и
условията по предходната точка.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.7, ал.2, чл.39,
ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.62, ал.3
от Наредба № 7 на Общински съвет – Плевен по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет
на Община Плевен с вх.№ ОбС 1919/12.09.2014 г. и
становищe на ПК по “ОСПК” от 23.09.2014 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на
25.09.2014 г., Протокол № 50, 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 № 1208 / 25.09.2014 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на
ползване на “Народно Читалище Пробуда – 1990”
гр. Плевен, върху част от сграда – самостоятелен
обект с идентификатор 56722.667.659.1.4, находящ
се в двуетажна сграда в гр. Плевен, ж.к. “Дружба”
до бл. 113.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.4
от ЗОС, чл.62, ал.3 от Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се учреди безвъзмездно право на ползване на
“Народно читалище Пробуда – 1990” гр. Плевен, върху част от недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 56722.677.659.1.4
с площ 55 кв.м., находящ се на втория етаж от нежилищна сграда за обслужващи дейности в ж.к.
“Дружба” до бл.113, гр. Плевен, актуван с АОС №
39828/13.12.2013 г.
2. Безвъзмездното право на ползване на имота по
т.1 да се учреди за срок от 10 години, като консумативните разходи, свързани с текущото обслужване и
поддръжка на имота са за сметка на ползвателя.
3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да издаде заповед и сключи договор за безвъзмездно право на ползване с Председателя на “Народно читалище Пробуда – 1990” гр. Плевен, съгласно действащите разпоредби и условията по предходната точка.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.4 от ЗОС,
чл.62, ал.3 от Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС –
1896/19.08.2014 г. и становище на ПК по “ОСПК” от
26.08.2014 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 25.09.2014 г., Протокол № 50, точка
5 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат
на Общински съвет – Плевен.

имот № 000105, находящ се в землището на с. Гривица, местността “Нежовец”, с площ 2,211 дка, актуван с акт за публична общинска собственост №
40512 от 28.07.2014 г., съгласно скица-проект №
Ф15981/29.07.2014 г. на ОСЗ – Плевен, която е неразделна част от настоящето Решение.
2. Обявява поземлен имот № 000105, находящ се
в землището на с. Гривица, местността “Нежовец”, с
площ 2,211 дка за частна общинска собственост.
3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да извърши процедурата по промяна начина на трайно
ползване на имота, съгласно нормативните изисквания.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл.45и, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.2, ал.2 от Наредба № 7 на ОбС – Плевен по
предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. –
Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС-1889/19.08.2014
г. и становища на постоянните комисии по “ОСПК” и
“ЕУТ” от 26.08.2014 г.на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 25.09.2014 г., Протокол №
50, точка 6 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 № 1210 / 25.09.2014 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за ПУП – Парцеларен план
на елементите на техническата инфраструктура
за прокарване на трасе на елпроводно отклонение до
поземлен имот 404.140 в местността “Около града”
в землището на гр. Славяново
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.8 от Закона за общинската собственост, на основание чл.124а, ал.1 и ал.7
и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, чл.25, ал.5, във връзка с ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.30, ал.3
от Правилника за прилагане на Закона за опазване на
земеделските земи

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен
устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на
трасе на елпроводно отклонение до поземлен имот
404.140 в местността “Около града” в землището на
гр. Славяново, собственост на “Брумо”ЕООД, преминаващо през поземлени имоти 404.501, 404.503 и
404.504 – публична общинска собственост с начин на
трайно ползване – “ведомствен път”.
2. Дава съгласие на “Брумо”ЕООД за прокарване
на трасе на елпроводно отклонение до поземлен имот
404.140 в местността “Около града” в землището на
гр. Славяново, собственост на “Брумо”ЕООД, преминаващо през поземлени имоти 404.501, 404.503 и
404.504 – публична общинска собственост с начин на
трайно ползване – “ведомствен път”.
3. Съгласието по т.2 се дава за срок от 5(пет) години.
4. Одобрява заданието за изработване на Подробен
устройствен план по т.1.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да извърши необходимите правни и
фактически действия, в изпълнение на настоящото
Решение.
Решенията по чл.124а от Закона за устройство на
територията не подлежат на оспорване, съгласно
чл.124б, ал.4.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 от Закона за общинската собственост, на основание чл.124а, ал.1 и ал.7 и чл.124б, ал.1
от Закона за устройство на територията, чл.25, ал.5,
във връзка с ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС –
1899/22.08.2014 г., на заседание на Общински съвет
– Плевен, проведено на 25.09.2014 г., Протокол № 50,
точка 7 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 № 1209 / 25.09.2014 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Даване на съгласие за промяна на начина на трайно ползване на общински поземлен имот
№ 000105, находящ се в землището на с. Гривица, Община Плевен от “пасище, мера” в “нива”
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.45и, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.2, ал.2 от Наредба № 7 на
ОбС - Плевен

Р Е Ш Е Н И Е № 1211 / 25.09.2014 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за Подробен устройствен
План – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе
на елпроводно отклонение до поземлен имот 29.14 в
местността “Витска ялия” в землището на гр. Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.8 от Закона за общинската собственост, на основание чл.124а, ал.1 и ал.7
и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, чл.25, ал.5, във връзка с ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.30, ал.3
от Правилника за прилагане на Закона за опазване на
земеделските земи

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

1. Дава съгласие да се промени начина на трай1. Разрешава изработване на проект за Подробен
но ползване от “пасище, мера” в “нива” на поземлен устройствен план – Парцеларен план на елементи-

те на техническата инфраструктура за прокарване на
трасе на елпроводно отклонение до поземлен имот
29.14 в местността “Витска ялия” в землището на гр.
Плевен, собственост на “Пи Ел Си Брокерс 10”ЕООД,
преминаващо през следните поземлени имоти:
Поземлен имот 0.199 – територия на транспорта
с начин на трайно ползване – път І клас – публична
държавна собственост; поземлен имот 77.38 в местността “Под село”, землище с. Опанец с начин на
трайно ползване – “Дерета” – публична общинска
собственост; поземлен имот 78.2 в местността “Бостаните”, землище с. Опанец, с начин на трайно ползване – “Полски път” – публична общинска собственост; поземлен имот 78.13 в местността “Бостаните”,
землище с. Опанец, с начин на трайно ползване “Нива” – частна общинска собственост; поземлен имот
78.28 в местността “Бостаните”, землище с. Опанец
с начин на трайно ползване “Нива” – частна собственост на Иван Крумов Бараков; поземлен имот 29.13 в
местността “Витска ялия”, землище на гр. Плевен, с
начин на трайно ползване “За местен път” – публична
общинска собственост.
2. Дава съгласие на Пи Ел Си Брокерс 10”ЕООД за
прокарване на трасе на елпроводно отклонение до поземлен имот 29.14 в местността “Витска ялия” в землището на гр. Плевен, преминаващо през следните
поземлени имоти:
Поземлен имот 77.38 в местността “Под село”, землище с. Опанец с начин на трайно ползване – “Дерета” – публична общинска собственост; поземлен имот 78.2 в местността “Бостаните”, землище с.
Опанец, с начин на трайно ползване – “Полски път”
– публична общинска собственост; поземлен имот
78.13 в местността “Бостаните”, землище с. Опанец, с
начин на трайно ползване “Нива” – частна общинска
собственост; поземлен имот 29.13 в местността “Витска ялия”, землище на гр. Плевен, с начин на трайно
ползване “За местен път” – публична общинска собственост.
3. Съгласието по т.2 се дава за срок от 5(пет) години.
4. Одобрява заданието за изработване на Подробен
устройствен план по т.1.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да извърши необходимите правни и
фактически действия, в изпълнение на настоящото
Решение.
Решенията по чл.124а от Закона за устройство на
територията не подлежат на оспорване, съгласно
чл.124б, ал.4.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 от Закона за общинската собственост, на основание чл.124а, ал.1 и ал.7 и чл.124б, ал.1
от Закона за устройство на територията, чл.25, ал.5,
във връзка с ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС1931/16.09.2014 г. и становище на ПК по “Екология
и устройство на територията” от 23.09.2014 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на
25.09.2014 г., Протокол № 50, точка 8 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 № 1212 / 25.09.2014 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за Подробен устройствен
План – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на
елпроводно отклонение до поземлен имот 39.1011
в местността “Русково бърдо” в землището на гр.
Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.8 от Закона за общинската собственост, на основание чл.124а, ал.1 и ал.7
и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, чл.25, ал.5, във връзка с ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.30, ал.3
от Правилника за прилагане на Закона за опазване на
земеделските земи

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен
устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на
трасе на елпроводно отклонение до поземлен имот
39.1011 в местността “Русково бърдо” в землището на
гр. Плевен, собственост на “Тема инвест”ООД, преминаващо през следните поземлени имоти: поземлен
имот 41.19 в местността “Русково бърдо”, землище
гр. Плевен, с начин на трайно ползване – “водоем” –
публична държавна собственост; поземлен имот 40.5
в местността “Русково бърдо”, землище гр. Плевен, с
начин на трайно ползване – “За селскостопански, горски, ведомствен път” – публична общинска собственост; поземлен имот 39.1001 в местността “Русково
бърдо”, землище гр. Плевен, с начин на трайно ползване - “За селскостопански, горски, ведомствен път”
– публична общинска собственост; поземлен имот
39.1011 в местността “Русково бърдо”, землище гр.
Плевен – частен, собственост на “Тема инвест”ООД.
2. Дава съгласие на “Морени Плевен” ООД за прокарване на трасе на елпроводно отклонение до поземлен имот 39.1011 в местността “Русково бърдо” в
землището на гр. Плевен, преминаващо през следните поземлени имоти: поземлен имот 40.5 в местност-

ÐÅØÅÍÈß ÍÀ ÎÁÙÈÍÑÊÈ ÑÚÂÅÒ - ÏËÅÂÅÍ
та “Русково бърдо”, землище гр. Плевен, с начин на
трайно ползване – “За селскостопански, горски, ведомствен път” – публична общинска собственост; поземлен имот 39.1001 в местността “Русково бърдо”,
землище гр. Плевен, с начин на трайно ползване - “За
селскостопански, горски, ведомствен път” – публична общинска собственост.
3. Съгласието по т.2 се дава за срок от 5(пет) години.
4. Одобрява заданието за изработване на Подробен
устройствен план по т.1.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да извърши необходимите правни и
фактически действия, в изпълнение на настоящото
Решение.
Решенията по чл.124а от Закона за устройство на
територията не подлежат на оспорване, съгласно
чл.124б, ал.4.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 от Закона за общинската собственост, на основание чл.124а, ал.1 и ал.7 и чл.124б, ал.1
от Закона за устройство на територията, чл.25, ал.5,
във връзка с ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС1934/16.09.2014 г. и становище на ПК по “Екология
и устройство на територията” от 23.09.2014 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на
25.09.2014 г., Протокол № 50, точка 9 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 № 1213 / 25.09.2014 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ незастроен УПИ ХІ-713, отреден за жилищно строителство, квартал 92 по плана на с. Пелишат
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от
Закона за общинската собственост и чл.3, ал.2, 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. Допълва Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Плевен за 2014 г., в раздел ІІІ, буква Б. “Имоти,
които Община Плевен има намерение да продаде” с
недвижим имот – частна общинска собственост УПИ
ХІ-713, квартал 92, по плана на с. Пелишат, отреден
за жилищно строителство.
2. Да се продаде недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 34852/02.03.2007
г., представляващ незастроен урегулиран поземлен
имот (УПИ) ХІ-713 с площ 970 кв.м., отреден за жилищно строителство, находящ се в квартал 92 по плана на с. Пелишат, при първоначална цена в размер на
3600 лева без ДДС и депозит за участие в размер на
10 % от първоначалната цена.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи
комисия, която да организира и проведе търга.
4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да
сключи договор за продажба на имота по т.1, съгласно
нормативните изисквания, със спечелилия участник.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.3, ал.2, чл.47,
ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба № 7/2005
на ОбС – Плевен по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№
ОбС-1913/10.09.2014 г. и становища на постоянните
комисии по “ОСПК”, “КИРОСУПКИЗ” и “ИПФБ” от
23.09.2014 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 25.09.2014 г., Протокол № 50, точка
10 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 № 1214 / 25.09.2014 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на земеделска земя –
частна общинска собственост, представляваща ПИ
№ 084001, находяща се в местността “Върбака”,
землището на с. Ясен, рез публичен търг
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС и
чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №
7 на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се продаде недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 36541/21.12.2010
г., представляващ поземлен имот № 084001 с площ
3115 кв.м. – земеделска земя с начин на трайно ползване: изоставена ливада, категория на земята: трета,
находяща се в местността “Върбака”, землището на
с. Ясен, чрез публичен търг с тайно наддаване с предварително представяне на предложенията от участниците в администрацията на Община Плевен.
2. Определя първоначална цена за продажба на
имота 18 000 лв. без ДДС, депозит за участие в размер на 10% от първоначалната цена.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи
комисия, която да организира и проведе търга.
4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да
сключи договор за продажба на имота по т.1, съгласно
нормативните изисквания, със спечелилия участник.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.47, ал.1,
чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба № 7 на Общински съвет – Плевен по предложение от проф.д-р

Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с
вх.№ ОбС-1921/12.09.2014 г. и становища на постоянните комисии по “ОСПК” и “ИПФБ” от 23.09.2014 г.,
на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено
на 25.09.2014 г., Протокол № 50, точка 11 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 № 1215 / 25.09.2014 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на незастроен общински недвижим имот УПИ І, отреден за площадка на
ДАП, находяща се в квартал 4 по плана на с. Коиловци
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от
Закона за общинската собственост и чл.3, ал.2, 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. Допълва Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Плевен за 2014 г., в раздел ІІІ, буква Б. “Имоти,
които Община Плевен има намерение да продаде” с
недвижим имот – частна общинска собственост УПИ
І, квартал 4 по плана на с. Коиловци, отреден за площадка на ДАП.
2. Да се продаде недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 37329/10.01.2012
г., представляващ незастроен урегулиран поземлен
имот (УПИ) І с площ 5590 кв.м., отреден за площадка на ДАП, находящ се в квартал 4 по плана на с. Коиловци, при първоначална цена в размер на 30 630 лева без ДДС и депозит за участие в размер на 10 % от
първоначалната цена.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи
комисия, която да организира и проведе търга.
4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да
сключи договор за продажба на имота по т.1, съгласно
нормативните изисквания, със спечелилия участник.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация,
чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.3, ал.2, чл.47, ал.1, чл.79,
ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба № 7/2005 на ОбС –
Плевен по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС1910/04.09.2014 г. и
становища на постоянните комисии по “ИПФБ” и
“ОСПК” от 23.09.2014 г., на заседание на Общински
съвет – Плевен, проведено на 25.09.2014 г., Протокол
№ 50, точка 12 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.

чрез продажба на общинския дял от имота, представляващ 25 кв.м., за сумата от 380 лева без ДДС, на съсобственика Ангел Пламенов Стоянов.
2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да
сключи договор за прекратяване на съсобственост,
съгласно нормативните изисквания.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.60, ал.4 и чл.47, ал.4 и ал.5 от
Наредба № 7 на Общински съвет – Плевен по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на
Община Плевен с вх.№ ОбС-1915/10.09.2014 г. и становища на постоянните комисии по “ОСПК”, КИРОСУПКИЗ” и “ИПФБ” от 23.09.2014 г., на заседание на
Общински съвет – Плевен, проведено на 25.09.2014
г., Протокол № 50, точка 14 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 № 1218 / 25.09.2014 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост
между Община Плевен и ЕТ “Цветемира Къдрийска” върху недвижим имот, представляващ застроен урегулиран поземлен имот – УПИ ХІІ-70, кв.6 по
плана на с. Горталово, Община Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.4 от Закона за общинската собственост, чл.60, ал.4 от Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се прекрати съсобствеността върху недвижим
имот, находящ се в с. Горталово, Община Плевен,
представляващ застроен урегулиран поземлен имот ХІІ-70, кв.6, целият с площ 880 кв.м., чрез замяна на 7
кв.м. придаваема част – общинска собственост срещу
7 кв.м. отчуждаема част – собственост на ЕТ “Цветемира Къдрийска”, като за изравняване на дяловете
никоя от страните не дължи нищо на другата страна.
2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да
сключи договор за прекратяване на съсобственост,
съгласно нормативните изисквания.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.4 от Закона за общинската собственост, чл.60, ал.4 от Наредба № 7 на Общински
съвет – Плевен по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№
ОбС – 1925/16.09.2014 г. и становища на постоянните
комисии по “ОСПК”, КИРОСУПКИЗ” и “ИПФБ” от
23.09.2014 г., на заседание на Общински съвет – ПлеПредседател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов вен, проведено на 25.09.2014 г., Протокол № 50, точка
15 от дневния ред, и е подпечатано с официалния пеР Е Ш Е Н И Е № 1216 / 25.09.2014 г., гр. Плевен чат на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов
ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот –
частна общинска собственост, представляващ незастроен УПИ ХІІ с площ 580 кв.м., отреден за жилищ- Р Е Ш Е Н И Е № 1219 / 25.09.2014 г., гр. Плевен
но строителство, квартал 20 по плана на с. Буковлък
ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот – пубНа основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, лична общинска собственост, представляващ язот.8 от Закона за местното самоуправление и местна- вир, съставляващ имот № 000639, с площ 133,318
та администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона дка по плана на землището на село Мечка, Община
за общинската собственост и чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и Плевен в местността “Шумата”
чл.85, ал.1, т.2 от Наредба № 7/2005 на ОбС – Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и местнаОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
та администрация и чл.14, ал.7 от Закона за общинР Е Ш И:
ската собственост, чл.14, чл.76, т.2, чл.79, ал.1, чл.85,
1. Да се продаде недвижим имот – частна общин- ал.1, т.2 от Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен
ска собственост, актуван с АОС № 34605/08.06.2006
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
г., представляващ незастроен урегулиран поземлен
имот (УПИ) ХІІ с площ 580 (петстотин и осемдесет)
Р Е Ш И:
кв.м., отреден за жилищно строителство, квартал 20
1. Да се отдаде под наем за срок от 10 (десет) годипо плана на с. Буковлък, чрез публичен търг с тайно ни имот – публична общинска собственост, предстанаддаване с предварително представяне на предложе- вляващ язовир, съставляващ имот № 000639, с площ
нията от участниците в администрацията на Община 133,318 дка по плана на землището на село Мечка,
Плевен, при първоначална цена в размер на 4000 ле- Община Плевен в местността “Шумата”, актуван с
ва без ДДС и депозит за участие в размер на 10 % от АОС № 31379/31.03.1999 г.
първоначалната цена.
2. Приема начална месечна цена за отдаване под
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи наем на имота по т.1 в размер на 258 лв. без ДДС.
комисия, която да организира и проведе търга.
3. Отдаването под наем на имота по т.1 да се извър3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да ши по реда на Наредба № 7 на Общински съвет – Плесключи договор за продажба на имота по т.1, съгласно вен, чрез публичен търг с тайно наддаване, чрез преднормативните изисквания, със спечелилия участник. варително представяне на предложенията от участниМотиви: Настоящото решение е прието на основа- ците в администрацията на Община Плевен и началние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона на месечна цена, съгласно т.2.
за местното самоуправление и местната администра4. Възлага на Кмета на Община Плевен да опредеция, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинска- ли депозита за участие, както и да назначи комисия,
та собственост и чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, която да организира и проведе търга.
т.2 от Наредба № 7/2005 на ОбС – Плевен по предло5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправожение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на мощено от него лице да сключи договор за наем със
Община Плевен с вх.№ ОбС-1893/19.08.2914 г. и ста- спечелилия участник, с клауза за задължение на наеновища на ПК по “ИПФБ” от 25.08.2014 г. и ПК по мателя да поддържа язовира в добро техническо със“ОСПК” от 26.08.2014 г., на заседание на Общински тояние.
съвет – Плевен, проведено на 25.09.2014 г., Протокол
Мотиви: Настоящото решение е прието на основа№ 50, точка 13 от дневния ред, и е подпечатано с офи- ние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за
циалния печат на Общински съвет – Плевен.
местното самоуправление и местната администрация
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов и чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост,
Р Е Ш Е Н И Е № 1217 / 25.09.2014 г., гр. Плевен чл.14, чл.76, т.2, чл.79, ал.1, чл.85, ал.1, т.2 от Наредба
№ 7 на Общински съвет – Плевен по предложение от
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Общимежду Община Плевен и Ангел Пламенов Стоянов на Плевен с вх.№ ОбС-699-3/12.09.2014 г. и становивърху недвижим имот, представляващ незастроен ща на постоянните комисии по “ОСПК и “ИПФБ” от
урегулиран поземлен имот – УПИ VІІІ-582, кв.41 по 23.09.2014 г., на заседание на Общински съвет – Плеплана на с. Брестовец, Община Плевен
вен, проведено на 25.09.2014 г., Протокол № 50, точка
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 16 от дневния ред, и е подпечатано с официалния пет.8 от Закона за местното самоуправление и местната чат на Общински съвет – Плевен.
администрация, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от ЗакоПредседател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов
на за общинската собственост, чл.60, ал.4 и чл.47, ал.4
и ал.5 от Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен
Р Е Ш Е Н И Е № 1220 / 25.09.2014 г., гр. Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
ОТНОСНО: Опрощаване на несъбираеми задължения към държавата на Илка Николаева Нанева
Р Е Ш И:
1. Да се прекрати съсобствеността върху недви- от с. Беглеж, Община Плевен.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното сажим имот, находящ се в с. Брестовец, Община Плевен, представляващ незастроен урегулиран поземлен моуправление и местната администрация, във връзка
имот, целият с площ 950 кв.м. – УПИ VІІІ-582, кв.41, с чл.98, т.12 от Конституцията на Република България
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Предлага на Президента на Република България да не се опрости задължението на Илка Николаева Нанева, в размер на 2338,67 лв. (две хиляди триста
тридесет и осем лева и шестдесет и седем стотинки).
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във връзка с чл.98, т.12 от
Конституцията на Република България по предложение от Постоянната комисия по “Здравеопазване и социални дейности” с вх.№ ОбС-1844-1/23.09.2014 г.,
на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено
на 25.09.2014 г., Протокол № 50, точка 17 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 № 1221 / 25.09.2014 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на
Исус Киров Николов, по реда на чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.7, ал.4, т.3 и чл.7, ал.2, т.1
от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж и чл.92
от Кодекса за социалното осигуряване

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия
по реда на чл.92 КСО на Исус Киров Николов, от с.
Буковлък, роден на 25.09.2013 г.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация
и във връзка с чл.7, ал.4, т.3 и чл.7, ал.2, т.1 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж и чл.92 от Кодекса за социалното осигуряване по предложение от
проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община
Плевен с вх.№ ОбС-1901/27.08.2014 г. и становище на
Постоянната комисия по “Здравеопазване и социални
дейности” от 23.09.2014 г., на заседание на Общински
съвет – Плевен, проведено на 25.09.2014 г., Протокол
№ 50, 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 № 1222 / 25.09.2014 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Анексиране на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№ BG161РО001/1.5-03/2011/004, по Схема №
BG161РО001/1.5.-03/2011 “Подкрепа за интегриран
градски транспорт в петте големи града” на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013
г.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие, Община Плевен да сключи Анекс
към Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/1.5-03/2011/004 от
10.07.2012 г. за удължаване срока на изпълнение на
проект “Интегриран градски транспорт на Плевен, не
по-късно от 31.10.2015 г.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да подпише Анекс към договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/1.5-03/2011/004
от 10.07.2012 г.
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 самоуправление и местната администрация по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с
вх.№ ОбС-1584-1/16.09.2014 г. и становище на ПК по
“ИПФБ” от 23.09.2014 г., на заседание на Общински
съвет – Плевен, проведено на 25.09.2014 г., Протокол
№ 50, 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 № 1223 / 25.09.2014 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на Актуализиран план за
действие на Община Плевен за интеграция на ромите за периода 2014 – 2017 г., в изпълнение на Стратегията за интегриране на българските граждани
от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация на Област Плевен (2013 – 2020 г.).
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема Актуализиран план за действие на Община Плевен в изпълнение на Стратегията за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение,
живеещи в сходна на ромите ситуация на Област Плевен (2013 – 2020 г.) за периода 2014 – 2017 г., със следното допълнение към проекта:
В приоритет “Здравеопазване”, в раздел “Дейности” да се допълни следното:
“т.1.2. – “Дейности за извършване на мероприятия
по семейно планиране сред жени в неравностойно положение на територията на Община Плевен.”
2. Приема, текстът на Актуализирания план за
действие на Община Плевен в изпълнение на Стратегията за интегриране на българските граждани от
ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация
на Област Плевен (2013 – 2020 г.) за периода 2014 –

ÐÅØÅÍÈß ÍÀ ÎÁÙÈÍÑÊÈ ÑÚÂÅÒ - ÏËÅÂÅÍ
2017 г., да е неразделна част от Плана за развитие на
Община Плевен (2014 – 2020 г.).
3. Приема, текстът на Актуализирания план за
действие на Община Плевен в изпълнение на Стратегията за интегриране на българските граждани от
ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация
на Област Плевен (2013 – 2020 г.) за периода 2014 –
2017 г., да е неразделна част от настоящото Решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС0086-5/17.09.2014 г. и становище на Постоянната комисия по “Здравеопазване и социални дейности” от
23.09.2014 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 25.09.2014 г., Протокол № 50, точка
20 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.

даване, с предварително представяне на предложенията от участниците в администрацията на Община Плевен за продажбата на движимите вещи, частна
общинска собственост, подробно описани в т.1, при
първоначална цена, посочена в т.1 и депозит за участие в размер на 10 % от първоначалната цена.
3. Възлага на Кмета на община Плевен да назначи
комисия, която да организира и проведе търга.
4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да
сключи договори за продажба на движимите вещи
въз основа на резултата от публичния търг и съгласно
нормативните изисквания.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
чл.8, ал.1, чл.34, ал.4, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС
и чл.44, ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба № 7 на ОбС - Плевен по предложение от проф.др Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен
с вх.№ ОбС-1923/16.09.2014 г. и становище на ПК по
“ИПФБ” от 23.09.2014 г., на заседание на Общински
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов съвет – Плевен, проведено на 25.09.2014 г., Протокол
№ 50, точка 23 от дневния ред, и е подпечатано с офиР Е Ш Е Н И Е № 1224 / 25.09.2014 г., гр. Плевен циалния печат на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов
ОТНОСНО: Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2015 – 2017 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за Р Е Ш Е Н И Е № 1227 / 25.09.2014 г., гр. Плевен
местни дейности
ОТНОСНО: Продажба на застроен общински неНа основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, движим имот на собственика на законно построена
т.12 от Закона за местното самоуправление и местна- върху него сграда – УПИ ІІІ-663.403, кв.174 по плата администрация, чл.83, ал.2 от Закона за публични- на на гр. Плевен – поземлен имот с идентификатор
те финанси и чл.27, ал.2 от Наредба № 10 за усло- 56722.663.403
вията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
прогноза за местните дейности и за съставяне, при- т.8 от Закона за местното самоуправление и местнаемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Общи- та администрация, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона
на Плевен
за общинската собственост и чл.51 от Наредба № 7 на
Общински съвет - Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

Р Е Ш И:

1. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за
периода 2015 – 2017 г. на постъпленията от местни
приходи и на разходите за местни дейности.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.83, ал.2 от ЗПФ и чл.27, ал.2 от Наредба №
10 на Общински съвет - Плевен по предложение от
проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС-1631-1/16.09.2014 г. и становище на Постоянната комисия по “Икономика, проекти,
финанси и бюджет” от 23.09.2014 г., на заседание на
Общински съвет – Плевен, проведено на 25.09.2014
г., Протокол № 50, точка 21 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 № 1225 / 25.09.2014 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим
имот – незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 56722.661.1391 – УПИ VІІ, кв.14б, отреден за жилищно строителство, гр. Плевен, ул. “Брацигово” № 9, чрез публичен търг
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.47,
ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба № 7 на
ОбС - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се продаде недвижим имот – частна общинска
собственост, актуван с АОС № 36720 от 24.03.2011 г.,
находящ се в гр. Плевен, ул. “Брацигово” № 9, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с
идентификатор 56722.661.1391, с площ 266 (двеста
шестдесет и шест) кв.м., урбанизирана територия с
начин на трайно ползване: ниско застрояване, а по регулационния план на гр. Плевен – УПИ VІІ, кв.14б,
отреден за жилищно строителство, чрез публичен
търг с тайно наддаване, с предварително представяне
на предложенията от участниците в администрацията
на Община Плевен, при първоначална цена 21 000 лева без ДДС и депозит за участие в размер на 10 на сто
от първоначалната цена.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия, която да организира и проведе публичния търг.
3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да
сключи договор за продажба на имота по т.1, съгласно
нормативните изисквания, със спечелилия участник.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.47, ал.1, чл.79, ал.1
и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба № 7 на ОбС – Плевен по
предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. –
Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС-1924/16.09.2014
г. и становища на постоянните комисии по “ИПФБ” и
“ОСПК”, на заседание на Общински съвет – Плевен,
проведено на 25.09.2014 г., Протокол № 50, точка 22
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 № 1226 / 25.09.2014 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на движими вещи – общинска собственост, машини за обработка на минерали
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1, чл.34, ал.4, чл.35, ал.1 и
чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.44, ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85,
ал.1, т.2 от Наредба № 7 на ОбС - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се продадат движими вещи, собственост на
Община Плевен, вписани в активите на ОП “Акварел” за сумата от:
1.1. Машина за шлайфане на каменни блокове и изделия от мрамор 1540,00 лв.;
1.2. Машина за рязане на каменни изделия и изделия от мрамор – 1290,00 лв.;
1.3. Универсален струг – 500,00 лв.
2. Да се организира публичен търг с тайно над-

1. Да се продаде общински недвижим имот, находящ се в гр. Плевен, ул. “Ген. л-т Атанас Стефанов”
№ 4а, представляващ застроен поземлен имот с идентификатор 56722.663.403 с площ 454 кв.м. - УПИ ІІІ663.403, отреден за нафтопункт и обществено обслужване, кв. 174 по плана за регулация на града, актуван с акт за частна общинска собственост – АОС №
40584/09.09.2001 г., на “Агрина”ЕООД – собственик
на законно построена върху него едноетажна сграда
за битови услуги с идентификатор 56722.663.403.1,
със застроена площ 117 кв.м., за сумата от 77 000 лв.
без ДДС.
2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да
сключи договор с правоимащото лице за продажба на
имота, съгласно т.1 от настоящото Решение и нормативните изисквания.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.51 от Наредба № 7 на Общински съвет – Плевен по предложение от проф.др Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ОбС-1927/16.09.2014 г. и становище на постоянните комисии по “ОСПК”, ИПФБ” и “КИРОСУПКИЗ”, на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 25.09.2014 г., Протокол № 50, точка
24 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 № 1228 / 25.09.2014 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение
№ 766/26.09.2013 г. на Общински съвет – Плевен за
определяне броя, предназначението и местонахождението на отделните видове общински жилища
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.42, ал.2 от Закона за общинската
собственост и чл.3, ал.2 от Наредба № 18 на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Изменя Решение № 766/26.09.2013 г. на Общински съвет – Плевен в частта на приложените списъци, както следва:
1.1. Общинско жилище с адрес: ж.к. “Сторгозия”,
бл.47, вх.Г, ап.10 да премине от фонд “Ведомствен”
във фонд “Под наем”;
1.2. Общинско жилище с адрес: ж.к. “Воден”, бл.
“Янтра”, ет.8, ап.43 да премине от фонд “Продажба”
във фонд “Ведомствен”;
1.3. Общинско жилище с адрес: пл. “Македония”,
бл.1, вх.В, ап.2 да премине от фонд “Ведомствен” във
фонд “Под наем”.
1.4. Общинско жилище с адрес: бул. “Георги Кочев” № 65, ап.6 да премине от фонд “Продажба” във
фонд “Под наем”.
1.5. Общинско жилище с адрес: ул. “Цар Борис ІІІ”
№ 88, ап.5 да премине от фонд “Продажба” във фонд
“Под наем”.
1.6. Общинско жилище с адрес: ул. “Трапезица” №
10, ап.17 да премине от фонд “Продажба” във фонд
“Под наем”.
1.7. Общинско жилище с адрес: ж.к. “Сторгозия”,
бл. ШПК 1, ап.36 да премине от фонд “Продажба” във
фонд “Под наем”.
1.8. Общинско жилище с адрес: ул. “Монтажник”
№ 4А, ап.5 да премине от фонд “Резервен” във фонд
“Под наем”.
2. Допълва Решение № 766/26.09.2013 г. на Общински съвет – Плевен в частта на приложените списъци, както следва:
2.1. Добавят се към общински жилища за настаняване във фонд “Под наем” – 14 броя жилища, както
следва:
№

адрес

Хотелска част – от Спортна
1. зала “Спартак” – ІІ етаж

жилище
200

АОС
АОС
№38134

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Хотелска част – от Спортна
зала “Спартак” – ІІ етаж
Хотелска част – от Спортна
зала “Спартак” – ІІ етаж
Хотелска част – от Спортна
зала “Спартак” – ІІ етаж
Хотелска част – от Спортна
зала “Спартак” – ІІ етаж
Хотелска част – от Спортна
зала “Спартак” – ІІ етаж
Хотелска част – от Спортна
зала “Спартак” – ІІ етаж
Хотелска част – от Спортна
зала “Спартак” – ІІІ етаж
Хотелска част – от Спортна
зала “Спартак” – ІІІ етаж
Хотелска част – от Спортна
зала “Спартак” – ІІІ етаж
Хотелска част – от Спортна
зала “Спартак” – ІІІ етаж
Хотелска част – от Спортна
зала “Спартак” – ІІІ етаж
Хотелска част – от Спортна
зала “Спартак” – ІІІ етаж
Хотелска част – от Спортна
зала “Спартак” – ІІІ етаж

201
202
203
204
205
208
301
302
303
304
306
307

АОС
№38134
АОС
№38134
АОС
№38134
АОС
№38134
АОС
№38134
АОС
№38134
АОС
№38134
АОС
№38134
АОС
№38134
АОС
№38134
АОС
№38134
АОС
№38134
АОС
№38134

Áð.9,
Îêòîìâðè, 2014 ã.

7

12 – самостоятелен обект в сграда с идентификатор
56722.660.813.2.17, собственост на Елза Радоева Недялкова, за изграждане на пристройка.
2. Правото на пристрояване да се учреди за сумата
от 375 (триста седемдесет и пет) лева без ДДС.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи договор за учредяване възмездно право на пристрояване, съгласно т.1 и т.2 от настоящото Решение
и нормативните изисквания.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл.38, ал.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.59, ал.1 от Наредба № 7 на ОбС
– Плевен по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС1926/16.09.2014 г. и становище на ПК по “Екология
и устройство на територията” от 23.09.2014 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на
25.09.2014 г., Протокол № 50, точка 27 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 № 1231 / 25.09.2014 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изпълнение на Решение №
1161/31.07.2014 г. на Общински съвет - Плевен
2.2. Добавят се към общински жилища да настаняНа основание чл.21, ал.2 от Закона за местното саване във фонд “Ведомствен” – 1 брой жилище, как- моуправление и местната администрация
то следва:
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
1. Хотелска част – от Спортна 300 АОС
Р Е Ш И:
зала “Спартак” – ІІІ етаж
№38134
1. Приема за сведение информация от г-жа Любка
2.3. Добавя се към общински жилища за настаняване Костова в качеството й на представител на Община
във фонд “Резервен” – 3 броя жилища, както следва: Плевен в Общото събрание на акционерите на “Мизия 2000”АД.
1. Хотелска част – от Спортна за- 206 АОС
Мотиви: Настоящото решение е прието на основала “Спартак” – ІІ етаж
№38134
ние чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление
2. Хотелска част – от Спортна за- 207 АОС
и местната администрация по предложение от Любка
ла “Спартак” – ІІ етаж
№38134
Костова – общински съветник от ПП “ГЕРБ”с вх.№
3. Хотелска част – от Спортна за- 305 АОС
ОбС- 1850-1/18.09.2014 г., на заседание на Общински
ла “Спартак” – ІІ етаж
№38134
съвет – Плевен, проведено на 25.09.2014 г., Протокол
3. В останалата си част Решение № 766/26.09.2013 г. № 50, точка 29 от дневния ред, и е подпечатано с офина Общински съвет – Плевен остава непроменено.
циалния печат на Общински съвет – Плевен.
Мотиви: Настоящото решение е прието на осноПредседател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов
вание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗаР
Е
Ш
Е
Н
И Е № 1232 / 25.09.2014 г., гр. Плевен
кона за местното самоуправление и местната администрация и чл.42, ал.2 от Закона за общинската собОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за упраственост и чл.3, ал.2 от Наредба № 18 на Общински вление на Министерство на образованието и наукасъвет – Плевен по предложение от проф.д-р Дими- та за нуждите на “Регионален център за кариерно
тър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ ориентиране в училищното образование” – Плевен
ОбС-0622-8/16.09.2014 г. и становище на Постоянна- нежилищен имот – публична общинска собственост,
та комисия по “Общинска собственост, приватизация представляващ: част от сграда с идентификатор
и концесии”, на заседание на Общински съвет – Пле- 56722.660.25.1 – стая № 10 с площ 50 кв.м. и стая №
вен, проведено на 25.09.2014 г., Протокол № 50, точка 11 с площ 18 кв.м., находящи се на І етаж в масивна
25 от дневния ред, и е подпечатано с официалния пе- двуетажна училищна сграда на ул. “П.Р.Славейков”
чат на Общински съвет – Плевен.
№ 12, гр. Плевен, актуван с АОС № 33943/04.05.2005
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов г.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
Р Е Ш Е Н И Е № 1229 / 25.09.2014 г., гр. Плевен
т.8 от Закона за местното самоуправление и местнаОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост та администрация, чл.12, ал.3 от Закона за общинскамежду Община Плевен и “АЛФА МИКС”ООД вър- та собственост и чл.13, ал.2 от наредба № 7 за реда за
ху недвижим имот, представляващ поземлен имот придобиване, управление и разпореждане с общинско
с идентификатор 56722.651.597 – УПИ XLVІІ-11006, имущество на Общински съвет - Плевен
кв. 603 по плана на град Плевен – Западна индустриОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
ална зона
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
1. Да се предостави безвъзмездно за управлет.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.4 от ЗОС и чл.60, ал.4 от
ние недвижим, нежилищен имот – публична общинНаредба № 7 на Общински съвет - Плевен
ска собственост, актуван с АОС № 33943/04.05.2005
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
г., представляващ: част от сграда с идентификатор
Р Е Ш И:
56722.660.25.1 – стая № 10 с площ 50 кв.м. и стая №
1. Да се прекрати съсобствеността между Община 11 с площ 18 кв.м., находящи се на І етаж в масивна
Плевен и “АЛФА МИКС”ООД върху недвижим имот двуетажна училищна сграда на ул. “П.Р.Славейков”
в град Плевен - Западна индустриална зона, пред- № 12, гр. Плевен, на Министерство на образованието
ставляващ урегулиран поземлен имот с идентифика- и науката за нуждите на “Регионален център за каритор 56722.651.597 – УПИ XLVІІ-11006, кв. 603, от- ерно ориентиране” – Плевен за срок от 5 (пет) месеца,
реден за производствено-складова дейност, целият с считано от 31.10.2014 г. до 31.03.2015 г.
площ 12 074 кв.м., чрез продажба на 100 кв.м. при2. Консумативните разходи, свързани с текущодаваема част – общинска собственост и изкупуване то обслужване и поддръжка на имота, както и данък
на 8 кв.м. отчуждаема част – собственост на “АЛФА сгради и такса битови отпадъци за имота са за сметМИКС”ООД, като за изравняване на дяловете “АЛ- ка на “Регионален център за кариерно ориентиране”
ФА МИКС”ООД да заплати на Община Плевен сума – Плевен.
в размер на 2576 лева без ДДС.
3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да
2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за безвъзмездно управление на имосключи договор за прекратяване на съсобственост, та по т.1 с Министъра на образованието, младежта и
съгласно нормативните изисквания.
науката или с оправомощено от него лица, съгласно
Мотиви: Настоящото решение е прието на основа- действащите разпоредби и условията по предходниние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, те точки.
чл.36, ал.1, т.4 от ЗОС и чл.60, ал.4 от Наредба № 7 на
Мотиви: Настоящото решение е прието на осноОбщински съвет – Плевен по предложение от проф.д- вание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закор Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен на за местното самоуправление и местната админис вх.№ ОбС-1918/11.09.2014 г. и становища на посто- страция, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собствеянните комисии по “ОСПК”, “ИПФБ” и “КИРОСУП- ност и чл.13, ал.2 от наредба № 7 за реда за придобиКИЗ” от 23.09.2014 г., на заседание на Общински съ- ване, управление и разпореждане с общинско имущевет – Плевен, проведено на 25.09.2014 г., Протокол № ство на Общински съвет - Плевен по предложение от
50, точка 26 от дневния ред, и е подпечатано с офици- проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община
алния печат на Общински съвет – Плевен.
Плевен с вх.№ ОбС-1922/16.09.2014 г. и становища на
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов ПК по “ОСПК” и “КИРОСУПКИЗ” от 23.09.2014 г.,
на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено
Р Е Ш Е Н И Е № 1230 / 25.09.2014 г., гр. Плевен на 25.09.2014 г., Протокол № 50, точка 30 от дневния
ОТНОСНО: Учредяване право на пристрояване ред, и е подпечатано с официалния печат на Общинвърху общински недвижим имот с идентификатор ски съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов
56722.660.813, находящ се в гр. Плевен, ул. “Ангел
Кънчев” № 22 – УПИ ІV, кв.144
Р
Е
Ш
Е
Н
И Е № 1233 / 25.09.2014 г., гр. Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
ОТНОСНО: Пряко възлагане на превоз на пътниадминистрация, чл.38, ал.2 и чл.41, ал.2 от Закона за ци по градска допълнителна автобусна линия ж.к.
общинската собственост и чл.59, ал.1 от Наредба № 7 “Сторгозия” (пазара), бл.60, бл.6, бл. “Свобода”, ул.
на ОбС - Плевен
“Данаил Попов”, Техникум по облекло, Община Плевен, ВиК, “Китайска стена”, бл.26, ж.к. “КайлъОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
ка”, бл.339А по маршрутно разписание от общинска
Р Е Ш И:
транспортна схема от квотата на Община Плевен
1. Да се учреди на Елза Радоева Недялкова въз- по реда на Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условимездно право на пристрояване със застроена площ ята и реда за утвърждаване на транспортни схеми
2.205 кв.м. (два кв.м. и двеста и пет кв.см.) вър- и за осъществяване на обществени превози на пътху застроен общински поземлен имот с идентифи- ници с автобуси
катор 56722.660.813 – УПИ ІV, кв.144, по регулаНа основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
ция на гр. Плевен, ул. “Ангел Кънчев” № 22, акту- т.23 от Закона за местното самоуправление и местван с АОС № 40585 от 09.09.2014 г., съгласно одобрен ната администрация, чл.19, ал.2 от Закона за автоинвестиционен проект, към съществуващ гараж № мобилните превози и чл.16г, ал.1 от Наредба № 2 от
14.
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ÎÁÙÈÍÀ
15.03.2002 г. на МТС за условията и реда за утвържда- гласно разпоредбите на Закона за устройство на теване на транспортни схеми и за осъществяване на об- риторията, свързани с изпълнение на настоящото Реществени превози на пътници с автобуси
шение.
Решенията по чл.124а от Закона за устройство на
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
територията не подлежат на оспорване, съгласно
Р Е Ш И:
чл.124б, ал.4.
1. Да се сключи договор за пряко възлагане на преМотиви: Настоящото решение е прието на основавоз на пътници по допълнителна градска линия от об- ние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от Закощинската транспортна схема от квотата на Община на за местното самоуправление и местната админиПлевен, съгласно маршрутни разписания, описани в страция, при спазване разпоредбите на чл.17а, ал.1,
Приложение № 1, неразделна част от настоящото ре- т.1 и чл.18 от
шение, с “Тролейбусен транспорт”ЕООД Плевен –
Закона за опазване на земеделските земи, на освътрешен оператор.
нование чл.124а, ал.1 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Зако2. Оправомощава Кмета на Община Плевен да по- на за устройство на територията по предложение от
дпише договор с вътрешния оператор “Тролейбусен проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Общитранспорт”ЕООД Плевен за възлагане, съгласно т.1. на Плевен с вх.№ ОбС-1933/16.09.2014 г. и становиМотиви: Настоящото решение е прието на основа- ще на Постоянната комисия по “Екология и устройние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона ство на територията” от 23.09.2014 г., на заседание на
за местното самоуправление и местната администра- Общински съвет – Плевен, проведено на 25.09.2014
ция, чл.19, ал.2 от Закона за автомобилните превози и г., Протокол № 50, точка 33 от дневния ред, и е почл.16г, ал.1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. на МТС дпечатано с официалния печат на Общински съвет –
за условията и реда за утвърждаване на транспорт- Плевен.
ни схеми и за осъществяване на обществени превоПредседател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов
зи на пътници с автобуси по предложение от проф.дР Е Ш Е Н И Е № 1236 / 25.09.2014 г., гр. Плевен
р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен
с вх.№ ОбС-1929/16.09.2014 г. и становища на постоОТНОСНО: Промяна на Решение № 40 от
янните комисии по “ИПФБ” и “КИРОСУПКИЗ” от 26.01.2012 г. на Общински съвет – Плевен за избор
23.09.2014 г., на заседание на Общински съвет – Пле- на Местна комисия за работа с граждани с многоговен, проведено на 25.09.2014 г., Протокол № 50, точка дишни жилищноспестовни влогове
31 от дневния ред, и е подпечатано с официалния пеНа основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и във връзчат на Общински съвет – Плевен.
ка с чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ и чл.16, ал.3 от ПравилПредседател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов
ника за прилагането му
Р Е Ш Е Н И Е № 1234 / 25.09.2014 г., гр. Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за за1. Избира Велислава Величкова – главен юрисконстрояване за поземлен имот с идентификатор султ в Община Плевен за Председател на Местната ко56722.701.2410 в местността “Стража” в земли- мисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ за работа с граждащето на гр. Плевен, парцеларни планове на техниче- ни с многогодишни жилищноспестовни влогове.
ската инфраструктура и одобряване на Задание за
2. Предлага на Управителния съвет на Национализработване на подробен устройствен план
ния компенсационен жилищен фонд при МинистерНа основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, ски съвет да утвърди направената персонална промят.11 от Закона за местното самоуправление и местната на в състава на Местната комисия за работа с граждаадминистрация, при спазване разпоредбите на чл.17а, ни с многогодишни жилищноспестовни влогове.
ал.1, т.1 и чл.18 от Закона за опазване на земеделските
Мотиви: Настоящото решение е прието на осноземи, на основание чл.124а, ал.1 и ал.7 и чл.124б, ал.1 вание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.8,
от Закона за устройство на територията
ал.2 от ЗУПГМЖСВ и чл.16, ал.3 от Правилника за
прилагането му по предложение от проф.д-р ДимиОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
тър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№
Р Е Ш И:
ОбС-0006/18.09.2014 г., на заседание на Общински
1. Разрешава изработване на проект за Подробен съвет – Плевен, проведено на 25.09.2014 г., Протокол
устройствен план – План за застрояване за поземлен № 50, точка 34 от дневния ред, и е подпечатано с офиимот с идентификатор 56722.701.2410 в местност- циалния печат на Общински съвет – Плевен.
та “Стража” в землището на гр. Плевен и парцеларни
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов
планове на техническата инфраструктура, собственост
Р Е Ш Е Н И Е № 1237 / 25.09.2014 г., гр. Плевен
на Златко Цветанов и Велина Цветанова. При изработване на подробния устройствен план да се спазват разОТНОСНО: Осигуряване на допълнителен финанпоредбите на чл.46, ал.2 от Наредба № 7 за правила и сов ресурс за гарантиране устойчивостта на резулнормативи за устройство на отделните видове терито- татите, постигнати от приключилото изпълнение
рии и устройствени зони.
на Проект “Подкрепа за равни възможности” по
2. Одобрява Заданието за изработване на Подробен Оперативна програма “Развитие на човешките реустройствен план - План за застрояване за поземлен сурси” 2007 – 2013 г.
имот с идентификатор 56722.701.2410 в местността
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
“Стража” в землището на гр. Плевен и парцеларни т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и
планове на техническата инфраструктура, собстве- местната администрация
ност на Златко Цветанов и Велина Цветанова.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши необходимите правни и фактически действия, съР Е Ш И:
гласно разпоредбите на Закона за устройство на те1. Дава съгласие, във връзка със запазване устойчириторията, свързани с изпълнение на настоящото Ре- востта на постигнатите резултати от изпълнението на
шение.
Проект “Подкрепа за равни възможности” по Договор
Решенията по чл.124а от Закона за устройство на за предоставена безвъзмездна помощ № BG051РО001територията не подлежат на оспорване, съгласно 5.1.04-0212-С0001/19.11.2012 г. с Оперативна програчл.124б, ал.4.
ма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г.,
Мотиви: Настоящото решение е прието на основа- Община Плевен да осигури допълнителен финансов
ние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от Закона ресурс, в размер на 12 046,20 лв.
за местното самоуправление и местната администра2. Сумата по т.1 да бъде използвана за осигуряване
ция, при спазване разпоредбите на чл.17а, ал.1, т.1 и на 12 месеца трудова заетост на 5 лица, назначени качл.18 от Закона за опазване на земеделските земи, на то домашни помощници, на 4 часов работен ден, на
основание чл.124а, ал.1 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Зако- минимална работна заплата, които да обслужват по 2
на за устройство на територията по предложение от потребители с увреждания.
проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Общи3. Трудовата заетост по т.2 да бъде осигурена за една Плевен с вх.№ ОбС-1932/16.09.2014 г. и станови- на година, след датата на одобрение на окончателния
ще на ПК по “ЕУТ” от 23.09.2014 г., на заседание на доклад по изпълнението на Проект “Подкрепа за равОбщински съвет – Плевен, проведено на 25.09.2014 ни възможности”.
г., Протокол № 50, точка 32 от дневния ред, и е поМотиви: Настоящото решение е прието на оснодпечатано с официалния печат на Общински съвет – вание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.12 и т.23
Плевен.
от Закона за местното самоуправление и местната
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов администрация по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№
Р Е Ш Е Н И Е № 1235 / 25.09.2014 г., гр. Плевен ОбС-0462-2/19.09.2014
г. и становища на постоянниОТНОСНО: Разрешение за изработване на про- те комисии по “ЗСД” и “ИПФБ” от 23.09.2014 г., на
ект за подробен устройствен план – план за застро- заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на
яване за поземлен имот с идентификатор 56722.20.16 25.09.2014 г., Протокол № 50, точка 35 от дневния ред,
в местността “Табакова чешма” в землището на гр. и е подпечатано с официалния печат на Общински съПлевен, парцеларни планове на техническата инфра- вет – Плевен.
структура и одобряване на Задание за изработване на
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов
подробен устройствен план
Р
Е
Ш
Е
Н
И Е № 1238 / 25.09.2014 г., гр. Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
ОТНОСНО: Отпускане на допълнителни финанадминистрация, при спазване разпоредбите на чл.17а, сови средства за училища със самостоятелни или
ал.1, т.1 и чл.18 от Закона за опазване на земеделските слети паралелки с не по-малко от 10 ученици в обземи, на основание чл.124а, ал.1 и ал.7 и чл.124б, ал.1 щообразователните училища от Община Плевен за
от Закона за устройство на територията
обезпечаване на учебния процес извън определените
по единни разходни стандарти за съответната дейОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
ност
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
1. Разрешава изработване на проект за Подробен т.6 от Закона за местното самоуправление и местнаустройствен план – План за застрояване за поземлен та администрация
имот с идентификатор 56722.20.16 в местността “ТаОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
бакова чешма” в землището на гр. Плевен и парцеларни планове на техническата инфраструктура, собР Е Ш И:
ственост на Ангел Димитров Дочев.
1. Отпуска допълнителни финансови средства за
2. Одобрява Заданието за изработване на Подро- обезпечаване на учебния процес извън определените
бен устройствен план – План за застрояване за позем- по единни разходни стандарти за определената дейлен имот с идентификатор 56722.20.16 в местността ност на следните училища:
“Табакова чешма” в землището на гр. Плевен, парце- ОУ “Антон Страшимиров”, с. Бохот – в размер на
ларни планове на техническата инфраструктура, соб- 5835 лв.;
ственост на Ангел Димитров Дочев.
- ОУ “Отец Паисий”, с. Опанец” – в размер на 2122
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да извър- лв.;
ши необходимите правни и фактически действия, съ- НУ “Христо Ботев”, с. Дисевица” – в размер на

530.04 лв.
Общият размер за обезпечаване на учебния процес
на сформираните паралелки и тяхното дофинансиране
в упоменатите учебни заведения и класове за учебната
2014 – 2015 г. е в размер на 8487.04 лв.
2. Средствата да бъдат предвидени в бюджета на
Община Плевен за 2015 г.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС1935/23.09.2014 г. и становище на ПК по “ИПФБ” от
23.09.2014 г. и на ПК по “ОСМД” от 24.09.2014 г., на
заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на
25.09.2014 г., Протокол № 50, точка 36 от дневния ред,
и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.
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4.7. Иван Дачев – общински съветник;
4.8. Ленко Тодоров – общински съветник;
4.9. Емил Маринов – началник отдел “УС”- Община Плевен;
4.10. Полина Георгиева – Директор на ОП “Жилфонд”;
4.11. Доротея Костадинова – юрисконсулт Община Плевен;
4.12. Асен Банков – отдел “УС” – Община Плевен;
4.13. Добромир Банджаков– юрисконсулт на ОП
“Жилфонд”;
5. Избира за председател на Комисията за решаване
на жилищните нужди на гражданите Петя Василева.
6. Избира за секретар на Комисията за решаване на
жилищните нужди на гражданите Стефан Ганев.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.1 от Закона
за местното самоуправление и местната администраПредседател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов ция на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 25.09.2014 г., Протокол № 50, точка 39 от
Р Е Ш Е Н И Е № 1239 / 25.09.2014 г., гр. Плевен дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на
ОТНОСНО: Извършване на вътрешни компенси- Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов
рани промени между обектите от поименния списък
за капиталови разходи по сборния бюджет на ОбщиР Е Ш Е Н И Е № 1242 / 25.09.2014 г., гр. Плевен
на Плевен за 2014 година
ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна финанНа основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.6 от Закона за местното самоуправление и местната сова помощ на Владимир Галинов Петров
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното
администрация и чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, чл.41, ал.2 от Наредба № 10 за условията самоуправление и местната администрация
и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
за за местните дейности и за съставяне, приемане, изР Е Ш И:
пълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен
1. Предоставя еднократна финансова помощ от
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
§4214 “Помощи по решение на Общинския съвет”,
Р Е Ш И:
дейност “Общинска администрация” по бюджета на
1. Изменя обект “Преустройство на сграда в здрав- Община Плевен за 2014 г., в размер на 500 (петстона служба с. Ясен”, финансиран от други собствени тин) лева на Владимир Галинов Петров.
бюджетни средства, както следва: било 60 000 лева,
Мотиви: Настоящото решение е прието на основастава 72 000 лева.
ние чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоупра2. Изменя обект “Газифициране на детска ясла вление и местната администрация по предложение от
“Асен Халачев”, финансиран от други собствени бю- Постоянната комисия по “Здравеопазване и социалджетни средства, както следва: било 40 000 лева, ста- ни дейности” с вх.№ ОбС-1909-1/23.09.2014 г., на зава 28 000 лева.
седание на Общински съвет – Плевен, проведено на
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши 25.09.2014 г., Протокол № 50, точка 40 от дневния ред,
всички правни и фактически действия, продиктувани и е подпечатано с официалния печат на Общински съот настоящото решение.
вет – Плевен.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основаПредседател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов
ние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона
за местното самоуправление и местната администра- Р Е Ш Е Н И Е № 1243 / 25.09.2014 г., гр. Плевен
ция и чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси,
ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна финанчл.41, ал.2 от Наредба № 10 за условията и реда за съ- сова помощ на Искрен Розев Йорданов
ставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местНа основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното
ните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение самоуправление и местната администрация
и отчитане на бюджета на Община Плевен по предОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
ложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет
Р Е Ш И:
на Община Плевен с вх.№ ОбС – 1579-8/24.09.2014 г.,
1. Предоставя еднократна финансова помощ от
на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено
на 25.09.2014 г., Протокол № 50, точка 37 от дневния §4214 “Помощи по решение на Общинския съвет”,
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общин- дейност “Общинска администрация” по бюджета на
Община Плевен за 2014 г., в размер на 500 (петстоски съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов тин) лева на Роза Илиева Йорданова за лечението на
сина й Искрен Розев Йорданов.
Р Е Ш Е Н И Е № 1240 / 25.09.2014 г., гр. Плевен
Мотиви: Настоящото решение е прието на основаОТНОСНО: Промени в състава на постоянните ние чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация по предложение от
комисии
На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното Постоянната комисия по “Здравеопазване и социални дейности” с вх.№ ОбС-1898-1/23.09.2014 г., на засамоуправление и местната администрация
седание на Общински съвет – Плевен, проведено на
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
25.09.2014 г., Протокол № 50, точка 41 от дневния ред,
Р Е Ш И:
и е подпечатано с официалния печат на Общински съІ. Изменя Решение № 716/ 29.08.2013 г. на Общин- вет – Плевен.
ски съвет – Плевен, както следва:
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов
1. В т.ІV.1. вместо Милка Цветанова Якова избира за
Р
Е
Ш
Е
Н
И Е № 1244 / 25.09.2014 г., гр. Плевен
член на Постоянната комисия по “Контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет, установяване и
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 1202/
предотвратяване на конфликт на интереси и законосъ- 28.08.2014 г.
образност” Тодор Георгиев Еленков.
на Общински съвет – Плевен
2. В т. V.1. вместо Тодор Георгиев Еленков избира
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното саза член на Постоянната комисия по “Култура, вероиз- моуправление и местната администрация
поведания и международна дейност” Мария АнгелоОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
ва Монова.
Р Е Ш И:
Мотиви: Настоящото решение е прието на осно1. Изменя Решение № 1202/28.08.2014 г. на Общинвание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация по предложение от ски съвет – Плевен, както следва:
В т.1.2. вместо проф. Константин Мутафчиев избигрупата общински съветници “БНД-Обединена десница” с вх.№ ОбС-1928/25.09.2014 г., на заседание на ра за член на работната група Мария Монова – обОбщински съвет – Плевен, проведено на 25.09.2014 щински съветник.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основаг., Протокол № 50, точка 38 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – ние чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация по предложение от Стефан
Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов Ганев – Председател на група общински съветници
“БНД-Обединена десница”, на заседание на ОбщинР Е Ш Е Н И Е № 1241 / 25.09.2014 г., гр. Плевен ски съвет – Плевен, проведено на 25.09.2014 г., ПротоОТНОСНО: Промяна в състава на Комисия за ре- кол № 50, точка 42 от дневния ред, и е подпечатано с
шаване жилищните нужди на гражданите на Об- официалния печат на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов
щински съвет - Плевен
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, Р Е Ш Е Н И Е № 1245 / 25.09.2014 г., гр. Плевен
т.1 от Закона за местното самоуправление и местната
ОТНОСНО: Изпълнение на т.2 на Решение №
администрация
1202/28.08.2014 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
на Общински съвет - Плевен
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното са1. Отменя Решение № 013/07.12.2011 г. (изм. с моуправление и местната администрация
Решения № 074/23.02.2012 г., № 547/25.04.2013
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
г., № 745/29.08.2013 г., № 802/31.10.2013 г. и №
Р Е Ш И:
974/27.02.2014 г. на Общински съвет – Плевен).
Приема за сведение доклад на работната група, из2. Определя числен състав на Комисията за решаване жилищните нужди на гражданите – 13 членове. брана с Решение № 1202 от 28.08.2014 г. на Общин3. Определя квотата на общинските съветници в ски съвет – Плевен, за посещението на военните гро“Комисия за решаване на жилищните нужди на граж- бища при Дойран за издирване и възстановяване на
паметниците и гробовете на героите от Девета пехотданите” в състав от 8 членове.
4. Определя персоналния състав на “Комисия за ре- на плевенска дивизия.
Мотиви: Настоящото решение е прието на осношаване на жилищните нужди на гражданите”, както
вание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправлеследва:
ние и местната администрация след направена пре4.1. Петя Василева – общински съветник;
зентация от Дарин Ангелов – Председател на Общин4.2. Дамян Гаев – общински съветник;
ски съвет – Плевен, на заседание на Общински съвет
4.3. Стефан Ганев – общински съветник;
– Плевен, проведено на 25.09.2014 г., Протокол № 50,
4.4. Валерий Ангелов – общински съветник;
4.5. Даниела Гонкова – Георгиева – общински съ- точка 42 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.
ветник;
4.6. Пенчо Дреновски – общински съветник;
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

ÈÇÊÓÑÒÂÎ

Áð.9,
Îêòîìâðè 2014 ã.

9

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÈßÒ ÔÅÑÒÈÂÀË „ÊÀÒß ÏÎÏÎÂÀ” – ×ÅÒÈÐÈ
ÍÅÏÎÂÒÎÐÈÌÈ
ÄÍÈ
Â
ÌÓÇÈÊÀËÍÀÒÀ
ÈÑÒÎÐÈß
ÍÀ
ÏËÅÂÅÍ
11-годишната цигуларка Лора Маркова, ученичка на Благородна Танева, беше най-младата участничка
Плевен беше домакин на 29то издание на Международния
музикален фестивал Лауреатски дни „Катя Попова”. „Всеки град има своите уникални
духовни празници. Близо половин век градът ни е домакин
на едно забележително културно събитие”, каза при откриването кметът на Община Плевен
проф. д-р Димитър Стойков.
Той подчерта, че тазгодишното
издание съвпада и е посветено
на 90-годишнината от рождението на неповторимата оперна

певица. „Съдбата ни отне рано
Катя Попова, но завинаги живо
остава нейното изкуство и признанието на поколенията за него. В нейна чест в магическия
свят на музиката и хармонията
отново ще ни потопят младостта и таланта на най-новата генерация на българското и световно изпълнителско майсторство.
За да сме горди, че Катя Попова остава незабравима. И че сме
достойни за нейното име.
За всички нас е чест да приемем младите лауреати като посланици на музикалната култура от близо и далече и се надяваме, че Плевен и България
завинаги ще останат в сърцата им”, каза още в словото си
проф. Стойков, който бе патрон
на Лауреатските дни.
Първата вечер от концертните изяви даде заявка за високо ниво на провеждащия се
фестивал. Доказателство за това бе прекрасното представяне
на двама млади оперни певци –

Фестивалът е създаден през 1966 г. Три години по-късно
музикалният празник приема името на оперната певица Катя Попова.
Лауреатските дни имат за цел да представят постиженията на млади музиканти от България и чужбина от европейските и световните сцени. Регламентът на фестивала
изисква от участниците да са носители на лауреатски звания от престижни международни музикални конкурси в годините, предхождащи поредното издание.
За близо половин век в Плевен са се представили артисти
от повече от 20 държави. Голяма част от тях в момента гастролират на най-големите сцени по света.
сопраното Доротея Доротеева и
баритонът Петър Димов. Те изпълниха арии и дуети от оперите „Дон Карлос” от Верди и
„Евгений Онегин” от Чайковски. Блестящото изпълнение на
Концерта за цигулка и оркестър
от Ян Сибелиус на белгийския
цигулар Марк Бушков и Плевенската филхармония с диригент Деян Павлов, предизвика бурни аплодисменти и бис.
Младият музикант възнагради публиката с произведение от
белгийски композитор.
Истински празник за душата поднесоха младите участници във втората концертна вечер. В залата, носеща името на
оперната прима, се изявиха изпълнители от България и Ук-

Ардла. Ученичката на Благородна Танева бе извикана два
пъти на бис.
Любителите на клавирното
изкуство се насладиха на виртуозното изпълнение на Саша
Гринюк от Украйна. С произведение на естонски композитор
той благодари на плевенската
публика и на организаторите.
Сръбският музикант Никола Пекович завладя плевенската публика със своето неповторимо изпълнение на хармоника/
акордеон, позната на публиката
като баян. Той представи пиеса
от Ян Сибелиус и произведения
на съвременни композитори.
Сръбският музикант свири на
инструмент, изработен специално за него в китайска фабри-

райна. Китаристът Йосиф Шукеров изсвири произведения от
Паганини, Вила-Лобос, Бариос-Мангоре и Диенс. Най-малката участничка, 11-годишната
цигуларка Лора Маркова, представи таланта си чрез произведения от Сарасате, Паганини и

ка. Младият изпълнител сподели, че за да свириш на баян се
изисква и физическа издържливост, затова фитнес тренировките са част от подготовката на
музиканта. Скоро Пекович ще
представи първия си диск.
В третата концертна вечер

участваха още Георги Димитров - китара и Инес Симеонова - пиано. За да чуят тяхното
изпълнение, в залата присъстваха ученици от Националното училище по изкуствата „Панайот Пипков”. Поради здравословни причини от програмата отпадна участието на тяхната съученичка - пианистката
Христея Маркова.
Финалните акорди от 29-то
издание на Международния музикален фестивал Лауреатски
дни „Катя Попова” прозвучаха
на сцената на театъра. Заключителният концерт бе с участието на Плевенска филхармония, която беше дирижирана от
маестро Йордан Дафов. В своеобразната гала вечер участваха виолистката Камелия Първанова – Кем, флейтистката Надя Стоилова и пианистът Станислав Христенко. Те представиха „Фантазия” от Хумел, Концерт за флейта и оркестър №2
от Моцарт.
Последното изпълнение Концерт за пиано и оркестър
№1 от Чайковски, бе достоен
завършек на престижния музикален фестивал.
В продължение на четири
дни в програмата се включиха 17 изпълнители от България,
Украйна, Русия, Белгия и Сърбия, които са носители на повече от 500 награди.
„Всяко издание на музикалния фестивал е неповторимо.
То носи характера на своето
време и се провежда в зависимост от организаторите на проявата. Най-важното е, че не се
забравя името на Катя Попова”.
Това сподели братът на оперната прима - Никола Попов.

Всеки град има своите уникални духовни празници.
Близо половин век Плевен е
домакин на едно забележително
културно събитие - Международния музикален фестивал Лауреатски дни „Катя Попова”. Неговото двадесет и девето издание съвпада с деветдесетата годишнина
от рождението на неповторимата
оперна прима.
В магическия свят на музиката
и хармонията отново ще ни потопят младостта и талантът на найновата генерация в българското
и световното изпълнителско майсторство. За да усетим невероятната сила на изкуството и неговата вечност. За да сме горди, че Катя Попова остава незабравима. И
че сме достойни за нейното име.
За всички нас е чест да приемем младите лауреати като посланици на музикалната култура
от близо и далече, и се надяваме,
че Плевен и България завинаги ще
останат в сърцата им.
Проф. д-р Димитър Стойков дмн
Кмет на Община Плевен

ÑÅÂÅÐÍßØÊÈßÒ ÀÍÑÀÌÁÚË ÃÎÒÂÈ „ÄÈØÀÙ ÑÏÅÊÒÀÊÚË” ÇÀ 55-ÃÎÄÈØÍÈß ÑÈ ÞÁÈËÅÉ

С нова програма ще зарадва
любителите на фолклорната музика Северняшкият ансамбъл „Иван
Вълев” на юбилея си по повод 55
години от своето създаване. Очаква се всички участници в програмата да получат юбилейни грамоти. До празника ще се издирват изпълнители, работили в ансамбъла
през последните години.
„Концертът ще бъде в театъра и ще е под патронажа на кмета на Община Плевен. Ще има неща, които направихме за премиерата през март и няколко напълно

нови композиции. Сред тях е камерен танц с трима солиста и три
солистки, ще представим и танца „Българка” по музика на Иван
Вълев и хореография на колега от
Търговище. Ще представим танци и музика от поречието на река
Места, както и музикално-танцова композиция от Западна Тракия.
Подготвяме и много тежка акапелна песен на академик Николай Кауфман, солови изпълнения, дуети
и триа, квартет за гъдулки по музика на Генчо Генчев, както и оркестрови произведения”, сподели

директорът на Северняшкия ансамбъл доц. Георги Хинов. Стремежът на хореографа и директор
на ансамбъла е да се създаде музикално-танцова палитра на страната с плавни преливания в различните фолклорни области. Плановете през следващите месеци са насочени към камерните произведения и формации, открехна още завесата доц. Хинов.
„Нашите успехи се дължат на
доброто разбирателство с кмета на
Община Плевен проф. д-р Димитър Стойков, който подпомогна ан-

самбъла в последната година. Тази помощ допринесе за спечелването на множество награди от наша страна. Северняшкият ансамбъл е носител на наградата „Златен век”, която ни бе връчена от
Министерство на културата, спечелихме всички награди на Съюза на
музикалните и танцови дейци – четири златни и четири сребърни лири, както и почетна Златна значка
на наша служителка, вече пенсионерка. Макар и нескромно, искам
да споделя, че единственият хореограф, награден със Златно огърлие

от Съюза на музикалните и танцови дейци, съм аз. И отличието ми
е връчено за творчески заслуги в
развитието на фолклора в България.
През изминалата една година Северняшкият ансамбъл доказа, че може да се направи премиера
за три месеца. С много труд и усилие. Но това ни донесе много позитиви. Увеличи се цената на нашата
продукция. Новата ни програма се
гледа с огромен интерес в страната
и имаме доста анг ажименти”, допълни доц. Георги Хинов.

ÑÏÎÐÒ
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ÌÀËÊÈ È ÃÎËÅÌÈ ÍÀ „ÑÒÎÐÃÎÇÈß”, „ÄÐÓÆÁÀ” È Â ÃÐÈÂÈÖÀ
ÙÅ ÌÎÃÀÒ ÄÀ ÑÏÎÐÒÓÂÀÒ ÏÎ ÂÑßÊÎ ÂÐÅÌÅ ÍÀ ÄÅÍß

Три спортни площадки с фитнес уреди бяха открити през септември в Плевен и село Гривица.
Средствата са от Община Плевен.
Уредите са на известна русенска
марка, произвеждаща спортни съоръжения.
Първата площадка на открито заработи официално на 16 септември в Гривица, след като бе открита от кмета на Община Плевен
проф. д-р Димитър Стойков и кмета на Гривица Тошко Василев. Останалите са до блок 30 в жк „Сторгозия” и до блок 326 в жк „Дружба”. Първите две площадки с фитнес уреди са на стойност 6 980 лв.
Терените са общински и не се е налагало да бъдат сериозно рехабилитирани. Стойността на площадката в „Дружба” обаче е 7 998 лв.,
тъй като теренът е бил занемарен
и се е наложило да бъде подравняван и освобождаван от храстова
растителност.

На трите площадки са поставени
еднакъв брой фитнес уреди – успоредка, лост, комбиниран уред на три
нива, преса за крака
и висилка с лакътна
опора. Изградено
е и волейболно игрище с мрежа, която може да се сваля
и площадката да се
ползва за тенис или
за бадминтон. Тъй
като площадката на
„Дружба” е по-голяма, на нея е монтиран втори комбиниран уред.
„Идеята на общинското ръководство е да осигури
на децата условия
за спорт и фитнес и е част от стратегията на Община Плевен да задържа младите хора в града. Построените по европейски проекти
спортни площадки са вече осем”,

Община Плевен

ÎÁßÂÀ

Във връзка с изпълнението на проект №
BG06 - 233 „Подпомагане подготовката за
училище на деца в уязвимо положение във
възрастовата група от 3 до 6 години, чрез
подобряване достъпа до качествени предучилищни образователни и социални дейности за бедните деца и децата в неравностойно положение на територията на община Плевен”, финансиран по Договор Д03365/25.07.2014г. на Програма BG06 „Деца
и младежи в риск”, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
ОБЯВЯВА КОНКУРС
ЗА ПОДБОР НА РОМСКИ МЕДИАТОРИ
Описание
на
длъжността:
Във връзка с изпълнение на проектните
дейности по проект BG06 - 233 „Подпомагане подготовката за училище на деца в уязвимо положение във възрастовата група от
3 до 6 години, чрез подобряване достъпа до
качествени предучилищни образователни и
социални дейности за бедните деца и децата
в неравностойно положение на територията
на община Плевен”, финансиран по Договор Д03-365/25.07.2014г. на Програма BG06
„Деца и младежи в риск”, финансирана чрез
Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство 2009-2014 г. е
предвидено наемането на 3 бр. Ромски медиатори, които ще осъществяват задълженията си на територията на следните детски
заведения: ЦДГ 12 „Ралица” – гр. Плевен,
ОДЗ 4 „Първи юни”– гр. Плевен, ОДЗ 6 „Незабравка”– гр. Плевен, ЦДГ „Вит” – с. Дисевица и ОДЗ „Девети май” - гр. Славяново.

Целева група по проекта, с която ще работят ромските медиатори са:
Децата от местните общности на възраст
между 3 и 6 години;
Децата в риск, особено представители
на социално слабите, включително ромската етническа група, на възраст между 3 и 6
години, изложени повече от останалите на
риск от социално изключване и бедност;
Децата от семейства с нисък доход;
Децата в риск от етническите малцинства;
Децата в риск, живеещи в малки и отдалечени населени места – за гр. Славяново и
с. Дисевица
Основни задължения:
1. Подпомагат учителите в гореизброените детски заведения при подготовката на
децата в риск и тяхното приобщаване към
останалите деца.
2. Работят за идентифициране на необхванати деца от тази възраст в районите, където се намират детските заведения с цел
привличането им в детските заведения с
цел подготовка за училище на деца в уязвимо положение във възрастовата група от 3
до 6 години.
3. Съдействат на учителите и ръководството на детските заведения, като улесняват процеса на комуникация между учители
и децата от целевата група.
4. Подпомагат формирането на положителна нагласа към подготовката и провеждането на образователните дейности в детската градина, съобразно специфичните и възрастовите им особености им потребности.
5. Съдействат за взаимно опознаване на

уточни проф. Стойков.

Фитнесът на открито
в Гривица

е станал възможен благодарение на желанието на над 80 деца
от селото, които са внесли подписка в Община Плевен. В местната
администрация има още молби за
изграждане на фитнеси на открито и детски площадки на цялата
територия на общината. Откритата в Гривица площадка е първата
от този тип. Приоритет за изграждането й е бил фактът, че в селото има над 140 ученика до 16 години, които ежедневно пътуват за
училище до града, а в свободното си време имат нужда да спортуват, споделиха от общинската администрация. Фитнесът на открито ще се използва за тренировки и
от местни футболисти.
Площадките с фитнес уреди в
„Сторгозия” и „Дружба” са по образец на вече построената в „Девети квартал”. Местата са определени по преценка на специалисти в
Община Плевен, след заявени ис-

децата с различен етнически произход и вероизповедание, за създаване на атмосфера
на разбирателство и за спазване правата на
детето.
6. Осъществяват трайно сътрудничество с родителската общност, запознават я с
евентуални затруднения на децата, популяризират успехите им сред нея и способстват
за активното й включване в живота на детското заведение.
7. Участват активно в образователно-възпитателния процес и дейностите по проекта под ръководството на учителя и по негова преценка.
8. Активно участват в събитията организирани по проекта.
9. Преминават обучителни курсове, финансирани от Програмния оператор – Министерство на образованието и науката,
предвидени по Компонент 3
Вид и срок на договора: Срочен трудов
договор на 6 часов работен ден с продължителност 18 месеца до 30.04.2016 г. Срок на изпитване в полза на работодателя - 3 месеца.
Брой работни места, за които е обявен
конкурса – 3 работни места.
Място на работа: ЦДГ 12 „Ралица” – гр. Плевен, ОДЗ 4 „Първи
юни”– гр. Плевен, ОДЗ 6 „Незабравка”– гр. Плевен, ЦДГ „Вит” – с. Дисевица и ОДЗ „Девети май” - гр. Славяново.
Възнаграждение: 510,00 лева на месец за 1
работно място.
Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
1. Средно образование - завършена образователна степен;
2. Владеене и комуникация на ромски
език;
3. Да не са осъждани.
Специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

На 27 септември
беше открита в село
Брестовец комбинирана
детска площадка.

Тя е изградена по проект, изготвен от местното кметство със

не на новостроящ се парк, разположен на площ от 15 дка. В него
са предвидени кътове за отдих, ще
бъдат направени и алеи.
„Изградихме много нови детски и спортни площадки в Плевен, нов басейн, ремонтирахме част от стадион „Плевен”,
но сте свидетели, че не забравяме и малките кметства”, посочи

средства, предназначени за капиталови разходи. Уредите за площадката са от лицензирана фирма
за производство и доставка. Те са
от метал, пластмаса и дърво. Площадката и уредите на нея са поставени съгласно всички изисквания
на Европейския съюз, обясни кметът на селото Радослав Иванов.
Стойността на съоръжението е 10
хил. лева, насочени от общинския
бюджет.
Паралелно с тези средства,
през 2014 година кметството в село Брестовец е получило и 3 750
лв. по програмата „Да пазим Плевен чист и приветлив през цялата
година”. Парите са за озеленява-

в приветствието си към жителите на Брестовец проф. д-р Димитър Стойков. „Защото най-важна
е грижата ни младите хора да останат в родните си места”, подчерта той.
„Радвам се, че Община Плевен
изпълни всички поети обещания
за жителите на Брестовец”, каза
Радослав Иванов и в потвърждение обяви, че до дни започва ремонт на уличната мрежа в селото.
Огромна торта със снимка на
детската площадка, много лакомства и настроение с музика и песни зарадваха събралите се деца,
нетърпеливи да се забавляват на
площадката.

1. Опит в предходна работа с целевата
група (деца в риск и в неравностойно положение) e предимство ;
2. Препоръки от работодатели са предимство;
3. Организационни и комуникативни
умения.
4. Познаване на националната култура и
на етнокултурата на децата от детските заведения.
Документи за кандидатстване:
1. Заявление по образец;
2. Автобиография по образец;
3. Декларация по образец;
4. Копие на документ за самоличност;
5. Копие на диплом за придобита образователно – квалификационна степен, съобразно изискванията;
6. Копие на документ, удостоверяващ
професионален опит (трудова, служебна
или осигурителна книжка);
7. Други – препоръки, удостоверения,
сертификати.
Образците на задължителните документи за кандидатстване могат да бъдат намерени на сайта на Община Плевен в рубриката „Вакантни длъжности“, като приложения към настоящата покана в електронен формат и на хартиен носител в Информационния център за административно обслужване на граждани, с адрес: гр. Плевен,
пл. „Възраждане“ 4, всеки работен ден от
8.30 до 12.30 ч. и от 13.00ч. до 17.00 ч. Всеки
желаещ може да ползва един от двата варианта за попълване на документите (да ги
попълни в електронен формат, разпечата
и подпише или да си вземе готови образци
и да ги попълни на ръка). За неясноти и въпроси във връзка с кандидатстването моля
обадете се на телефон – 064/881-273 – Камелия Горненска, Ръководител проект.
Начин на извършване на подбора:
Процедурата по подбор на кандидатите

за заемане на свободните работни места ще
се проведе на два етапа както следва:
1. Проверка на представените документи.
2. Интервю с допуснатите кандидати.
До участие в конкурса за заемане на свободните работни места не се допускат лица,
които не са представили всички необходими документи или документите не изпълняват изискванията, посочени в обявата.
Място и срок за подаване на документи:
Документите за участие в конкурса се подават лично, всеки работен ден от 8.30 до
12.30 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. в Информационния център за административно обслужване на граждани, с адрес: гр. Плевен,
пл. „Възраждане“ 4, до 10 Октомври 2014 г.
включително.
Начин на подаване на документите:
Заявлението и документите за участие
се подават в запечатан плик с надпис име,
адрес и телефон на кандидата, „За конкурса за заемане на длъжността „Ромски
медиатор” по проект BG06-233 „Подпомагане подготовката за училище на деца в
уязвимо положение във възрастовата група от 3 до 6 години, чрез подобряване достъпът до качествени предучилищни образователни и социални дейности за бедните деца и децата в неравностойно положение на територията на община Плевен”, на Програма BG06 „Деца и младежи в риск”, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.
Дата за провеждане на интервю с кандидатите.
Датата и часът за провеждане на интервю
с допуснатите кандидати ще бъдат обявени
на интернет страницата на Община Плевен.
електронния http//www.pleven.bg,, а всички
допуснати до интервю ще бъдат информирани по телефона.

кания от живеещи в двата големи
жилищни комплекса.
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Кметът проф. д-р Димитър Стойков даде старт на първия в Плевен Маратон на Приятелството

ÍÀÄ 200 ÄÓØÈ ÏÐÅÌÈÍÀÕÀ ÏÐÅÇ ÖÅÍÒÚÐÀ ÍÀ ÃÐÀÄÀ È „ÊÀÉËÚÊÀ”,
ÑÒÈÃÍÀÕÀ ÄÎ ÌÀÂÇÎËÅß ÍÀ ÐÓÌÚÍÑÊÈÒÅ ÂÎÈÍÈ Â ÃÐÈÂÈÖÀ,
ÒÈ×ÀÕÀ È ÏÎ ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈß ÌÎÑÒ ÍÀÄ ÐÅÊÀ ÂÈÒ ÏÐÈ ßÑÅÍ

Участниците подкрепиха и благородна кауза за децата от БАЛИЗ
Участници
на
различна възраст от над 10 страни протегнаха ръка на идеята и се включиха в провелия
се за първи път в Плевен Маратон на Приятелството. Инициативата беше реализирана от Спортен клуб „Бегач”,
Eyes-Open и Община Плевен.
„Целта на организаторите е да
популяризират активния начин
на живот, да привлекат добри
професионалисти и аматьори
от цял свят с много добра организация и да дарят на плевенчани и гости на града едно прекрасно преживяване. Маратонът на приятелството цели да
обединява, а не да разделя хората”, сподели основният организатор на маратона Станислав
Георгиев. Инициативата направи също така препратка към събитията отпреди 137 години,
когато през лятото на 1877 г. в
боевете за Освобождението на
Плевен по време на Руско-турската война загиват близо 20
хиляди воини. Освен това, беше отправено предизвикател-

дактични материали за зала за
рехабилитация и зала за монтесори терапия в БАЛИЗ Плевен. Уредите и помагалата са
необходими за развитие на общото физическо и познавател-

от двама души по 10.1 км и 3
км крос. Трасето на маратона
и полумаратона е сертифицирано от Българската федерация
по лека атлетика, а времето на
състезателите беше измерено

на Плевен проф. д-р Димитър
Стойков даде старт на маратонските дисциплини, а в края на
състезанието връчи наградите
на жените-участнички.
В класическия маратон при

при мъжете първи финишира Мартин Маринов с време
1:22:29 часа. След него останаха Виктор Влад и Младен Гинев. Победителка при жените тук стана Анита Кръстева
с време 1:32:23 часа, следвана
от Юлия Спасова и Александра
Валасопуло.
В щафетата 2х10.1 км на
първо място се класираха Евгени Василковски и Цветан Бисеров записали време от 1:26:29
часа. Втори останаха Виктор
Влад и Емануил Трендафир, а
трети са Сергей Бонев и Емил
Борисов.
В 3-километровия крос победител стана треньорът в клуба ни по триатлон - Иво Илиев, който записа 10.26 минути.
Втори с 11.14 мин. е Георги Хараламбиев, а трети с 11.21 мин.
- Радослав Димитров.
Всички участници получиха красиви специално изработени за състезанието медали,
а за призьорите имаше парични и предметни награди. Специални поздрави получи и най-

ство към всички онези, за които 42.2 км изглеждат непреодолима цел. „Амбицията ни е да
направим маратона традиционен, да привлечем едни от найдобрите в този спорт в света и
да популяризираме бягането на
открито в България”, допълни
Георгиев.
Маратонът подкрепи и социална кауза – набиране на
средства за закупуване на рехабилитационни уреди и ди-

но състояние на деца с аутизъм
и други умствени увреждания,
посещаващи Центъра за социална рехабилитация и интеграция. Предстои и извършване на
ремонтни дейности на помещенията, за да бъдат пригодени за
работа с децата. Участниците в
маратона събраха над 5 хил. лв.
Над 200 състезатели мериха сили в няколко дисциплини:
класически маратон от 42.2 км,
полумаратон 21.1 км, щафета

с електронна система. Маршрутът е разнообразен и труден
с положителна денивелация от
над 500 м. Състезателите стартираха от Градската градина,
минаваха през центъра на града и парк „Кайлъка”, стигнаха
до Мавзолея на румънските воини в с. Гривица, тичаха по историческия мост над река Вит
при с. Ясен и финишираха на
площада в центъра на Плевен.
Лично кметът на Общи-

мъжете победител стана Бойко Златанов, записал време от
3:07:26 часа. След него се наредиха Боян Рашев и Флорин
Симеон.
При жените победата бе
за Малина Вацкичева, спряла
хронометрите на 3:43:03 часа.
Близо 40 минути след нея финишира Виктория Саксанова, а
трета остана Виктория Стоилова.
В полумаратона на 21 км

малката участничка – Дивна
Лефтерова на 2 години и 9 месеца, която участва в кроса заедно с майка си.
Рамо до рамо участваха маратонци от Китай, Корея, Холандия, САЩ, Англия, Гърция,
Сърбия, Португалия, България. Включиха се и над 30 румънци, които отдадоха почит
на загиналите си сънародници, сражавали се преди 137 години в боевете край Гривица.

Издава ОП ”Общински медиен център”
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Уникална изложба от скъпоценна украса на икони,
събрана от цялата руска земя, гостува в Плевен
Над 2 500 души разгледаха експонатите в Панорама „Плевенска епопея 1877-78 година” само за един ден

Кметът на Община Плевен
проф. д-р Димитър Стойков откри на 9 септември уникална и
единствена по рода си изложба
„Скъпоценна украса на икони”.
Тя е предоставена от Държавния Владимиро-Суздалски музей-резерват и включва над 180
произведения на иконописното и приложно изкуство от ХVІ
до началото на ХХ век. Инициативата се осъществява с подкрепата на Министерството на
културата на Република България и на Руската федерация, Община Плевен и Военноисторически музеи – Плевен. Изложбата е подредена в заключителната зала на Панорама „Плевенска
епопея 1877/1878 година” и може да бъде видяна напълно безплатно до 19 октомври. На церемонията по откриването присъстваха областният управител
на Плевенска област арх. Бойко
Балтаков и генералният директор на Държавния ВладимироСуздалски музей-резерват Светлана Мелникова.
„Откриването на тази изложба е събитие с европейско измерение. Това е едно вълнуващо преживяване, което ни дава
възможност да вникнем в дълбочина в един не дотам познат
свят от реликви, духовно близък
до нас, носител на вечните ценности на православието”, каза
при откриването директорът на
Военноисторическите музеи в
Плевен доц. Милко Аспарухов.
Още в първия ден изложбата предизвика огромен интерес.
Жители и гости на града ежедневно я посещават, за да се насладят на уникалните експонати. Най-големият пик в посеща-

емостта беше отчетен на 14 септември, когато изложбата са разгледали над 2 500 човека.
„Всеки от експонатите, които представяме в тази изложба, има своя история. През първата седмица на септември Владимировската епархия отпразнува 800 години от своето създаване. Аз пристигнах след тържествата, за да представя нашата изложба - „Скъпоценна украса на икони”. Тя е събрана от цялата руска земя и дори у нас не
може да се види в тази си пълнота”, сподели пред присъстващите директорът на Държавния
Владимиро-Суздалски музейрезерват Светлана Мелникова.

украса обикновено са използвани злато, сребро, перли и скъпоценни камъни. Наред със скъпите материали за изготвяне на детайлите от украсата, все по-често в началото на миналия век се
използват нескъпоценни метали
и фолио, седеф и цветни стъкла,
кръгли и дълги стъклени мъниста. Представените в изложбата произведения от колекциите
на Държавния Владимиро-Суздалски музей-резерват показват
красотата и историческото многообразие на скъпоценната украса на руските икони.
„Днес ние откриваме една
изключително скъпоценна за
нас изложба от икони. Благодарни сме на Владимиро-Суздалски музей-резерват, но идването
на експонатите от Золотое Колцо до тук стана възможно със
съдействието на Министерствата на културата на България и на
Русия и благодарение на ВИМ
– Плевен и лично на Светлана Мелникова. Плевен е знаков

В руското църковно изкуство
иконите със скъпоценна украса са ярко и самобитно явление.
Тази украса съставя неразделен
ансамбъл с живописния образ и
показва, че към него се отнасят
като към духовна и физическа
реликва. Традицията да се украсяват икони Древна Русия възприема от Византия. В продължение на столетия се формира
сложният и многообразен комплекс на иконната украса. Той
се състои от метални и шити детайли, поставени непосредствено на лицевата страна на иконната дъска, а също така от окачени и обгръщащи изображени- град в българската и в руската
ята елементи. За създаване на история. И неслучайно тази из-

Светлана Мелникова, генерален директор на Държавния Владимиро-Суздалски музей-резерват

Това е уникална изложба, която сме събирали с години
„Изключително се радвам, че Бог
ме прати в Плевен и в Панорама „Плевенска епопея 1877-78 година”. Мисля
си, че това не е случайно. Държавният
Владимиро-Суздалски музей-резерват
и Военноисторическият музей в Плевен са свързани от десетилетия. Поддържали сме приятелски отношения
през годините, независимо от различни обстоятелства, които са ни пречили. И за това искам да благодаря на хората в България и Плевен, както и лично на доц. Милко Аспарухов. Затова и
сега в Плевен ние ви представяме напълно не символично безценни за нас
икони, които през вековете са спасявали руската земя. И те са днес в Плевен, редом до пушките, които отразяват трагедията отпреди сто и повече години, когато се провежда Руско-турската война и Плевенската епопея. Всичко това идва да ни напомни за онова,
безценното, което ни е подарил Бог –
живота. Именно животът ни е изпълнен с тревоги и опасности. И дори когато си мислим, че всички са ни обърнали гръб и няма изход, ние се уповаваме на Бога. И сме защитени от Богородица. Затова и руснаците в продълже-

ние на векове са показвали почитта си
към Спасителя и Дева Мария като са украсявали техните икони. Това представя Владимиро-Суздалският музей – огромната любов и духовната сила на руския народ. И ние сме щастливи да сме
тук и сега, показвайки най-ценното от
нашата история и бит. Затова и искам
да благодаря лично на кмета на Община Плевен проф. д-р Димитър Стойков.
Защото това е една много скъпа изложба - и в прекия, и в преносния смисъл.
Беше изключително сложно да я пренесем до България, това са безценни,
много деликатни и дори чупливи вещи. Какъвто е и човешкият живот. Затова и си мисля, че ще минат много години, докато се решим да представим
тази изложба другаде. Надявам се, че
плевенчани и гостите на града ще дойдат, за да видят тези съкровища. Това
са вещи от нашите фондове и са показвани много рядко. Колекцията е малка
част от Чудото, което е спасило духа на
нашия народ. Надявам се, че още дълго пушките ще мълчат, а ние ще се обръщаме към Бога и ще се обичаме и живеем в мир. Защото главната сила на живота е Любовта”.

ложба днес е подредена в Плевен. Християнската вяра е съхранила народа ни през вековете.
Тя съхрани културата, бита, писмеността ни и традициите ни.

Именно днес тази вяра съхранява самобитността ни и когато
сме част от голямото европейско
семейство. Сигурен съм, че изложбата ще има успех в Плевен
и ще бъде посетена от множество жители и гости на града ни.
Затова с радост я откривам”, каза в словото си при откриването на вернисажа кметът на Община Плевен проф. д-р Димитър Стойков.
На церемонията плевенският кмет подари почетен плакет
на Община Плевен и картина на
Светлана Мелникова. От своя
страна директорът на Държавния Владимиро-Суздалски музей-резерват подари книга за историята на икона на Света Богородица, за която се твърди, че в
дни на изпитания е защитавала
руския народ.

