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Кметът на Община Плевен Георг Спартански:

Да вярваме в по-доброто
бъдеще на Плевен
По традиция плевенчани посрещнаха Новата година на площад „Възраждане”. Стотици
отброиха последните секунди
от старата и се поздравиха за
Новата 2018 година с надеждата тя да е по-добра, по-спорна
и по-здрава от предходната.
На централния градски площад,
преди часовникът да отброи 12ия час, плевенчани и гости на
града пяха и се забавляваха с групите „Криминале“ и „Тангра”, а
след настъпването на Новата
година - с артистите от Северняшкия ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев”.
„Плевен върви напред! Тази
година беше сравнително успешна за нас. Успяхме да възстановим един от символите на

Плевен - Водната каскада, да
реновираме Градската градина
и площад „Стефан Стамболов”.
Вярвам, че 2018 г. ще е още подобра за всички ни. Желая Ви да
се обичате, да сте здрави, щастливи и по-успешни в това, което
правите. Да вярвате в себе си и
в по-доброто бъдеще на Плевен
и на България. Нека се сбъднат
желанията ни и да работим със
сърце за Плевен и с Плевен в
сърцето.
Мисля, че Плевен заслужи
да бъде национален акцент в
навечерието на честванията за
годишнината от Освобождението на България, приковавайки
погледите към себе си на 10-и
декември. Представихме се достойно и доказахме, че Плевен и

плевенчани могат и заслужават,
и това е най-голямата награда за
всички нас.
Пожелаха ми да имам и следващи мандати. Аз нямам такива амбиции. За мен не е важно
кой е кмет, а е важно градът да
върви напред и вашите деца и
внуци да останат в Плевен и да

работят за развитието му. Нека
изпратим с усмивка и с малко
тъга старата 2017 година и да
посрещнем с фойерверки и надежди Новата 2018-а. И нека тя
е по-, по- и най- за всички Вас.
Обичам ви, благодаря ви! Винаги ваш!”, каза в новогодишната
нощ кметът Георг Спартански.

С отброяването на 12-ия час
небето на Плевен засия от празнична заря. Хубавото време беше
още един повод много граждани
и гости на града да се съберат, а
дългото хоро и веселото настроение, които превзеха площада,
ни дават основание да очакваме
една по-добра година.

ПРОЕКТЪТ ЗА БЮДЖЕТ
на Община Плевен за 2018 г. ще
се обсъди публично на 12 януари
Публичното обсъждане на проекта за бюджет
на Община Плевен за 2018 година ще се проведе
на 12 януари 2018 г. Това се прави на основание
чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и
чл. 29 от Наредба № 10 на Общински съвет - Плевен, за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности

и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане
на бюджета на Община Плевен. Обсъждането ще
започне от 17.30 часа в зала „Гена Димитрова” /
гр. Плевен, ул. „Д. Константинов” № 2/.
Материалите за обсъждане ще бъдат публикувани на електронната страница на Община
Плевен - www.pleven.bg.

на

игата „Крез“

газин от вер
най-големия ма

Плевен, жк „Сторгозия“ 81 а
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Георг Спартански е отличен за успешно
управление на голяма община
Кметът Георг Спартански е
отличен в категорията „Успешно управление на голяма община`2017” за Северна България
от Асоциацията на българските
градове и региони. Той получи
Почетна грамота и статуетка за
приза от Ергин Емин – изпълнителен директор на Асоциацията.
Третите Национални награди
на АБГР определи комисия в
състав: Евтим Евтимов - председател, заместник-председател
- Петко Търпанов, членове - Димитър Димитров, Татяна Цонева
и Елена Димитрова.
Вече 13 години Асоциацията на българските градове и региони осъществява съвместни
проекти с фондация „Конрад
Аденауер“ в подкрепа на градските власти за повишаване на
ефективността на управлението в градовете - в интерес на
гражданите и в съответствие с
европейските ценности и стандарти.

Почетен знак, пощенски плик и картичка
Изминалата 2017-та беше една за 140 години от Плевенската епопея
добра година за работата на
получиха съветниците
Мартин Митев:

Общински съвет - Плевен

„Изминалата 2017 година
беше една добра година за работата на Общински съвет - Плевен. Смятам, че свършихме немалко работа за тези 12 месеца.
Да, имахме много противопоставяния в зала, имахме и напрегнати моменти. Но всичко това
смятам за плюс в нашата работа,
защото, както казват - истината
се ражда в спора, а в нашия случай бих казал по-добрите решения за Плевен.
Трудно ми е да откроя конкретни решения като най-значими и важни през годината, защото всяко решение само по себе
си е важно за дадената сфера
или ситуация.
През годината немалко решения касаеха даване на зелена
светлина на нови инвестиции,
основно в инфраструктурата на
града. Знаете, че Общината е бенефициент по немалко програ-

ми, които в момента се реализират по ОП „Региони в растеж“.
Добрата новина е, че Управляващият орган на програмата успя
да събере средства за реализацията и на последния й компонент, който е за образователна
инфраструктура. Във връзка с
това Плевен подписа договор за
близо 12 млн.лв., като тези средства предстои да бъдат вложени
в нашите училища и детски градини.
Голяма част от решенията
ни през 2017-та бяха за синхронизиране на нормативната ни
уредба, тъй като основната дейност на Общинския съвет като
местен законодателен орган е
именно тази - изработване на
добра нормативна уредба, която
да бъде и добра основа за последващи действия съответно от
страна на изпълнителната власт,
разбирайте и общинската администрация. С две думи - смятам,
че положихме немалко усилия и
успяхме да се справим сравнително добре. Успяхме да вземем
едни добри решения за Плевен и
общината.
Така изглеждаше 2017 година за Общински съвет - Плевен.
Ако запазим това темпо и този
начин на работа - очаквам и една
по-добра 2018 година. Бих искал
да пожелая на всички ни да бъдем най-вече здрави, по-добри
и с душа и сърце да продължим
да работим за и в името на Плевен!“

Почетен знак, изработен от
Община Плевен, пощенски плик
и картичка, всички посветени на
140-годишнината от Плевенската епопея, получиха председателят на Общински съвет - Плевен
Мартин Митев и всеки един от
общинските съветници. Това
стана на декемврийската редовна сесия.
„Благодаря за това, че заедно
положихме усилия и успяхме
да проведем по достоен начин
проявите в Плевен, свързани
със 140-годишнината от Освобождението на града ни. В тази

връзка, за нашите официални
гости бяхме изготвили почетни
знаци, които да им напомнят
за годишнината и за участието
им в тържествата. Освен това,
валидирахме пощенски плик и
картичка, посветени също на
събитието. Може да не сме цял
живот общински съветници,
кметове или на каквито и да е
други административни длъжности, но считам, че това беше
добро съвместно усилие и направихме така, че честването в
Плевен да бъде национален акцент в навечерието на 140-ата

годишнина на Освобождението
на България”, обърна се към общинските съветници кметът Георг Спартански.  
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съвет - Плевен, проведено на 28.12.2017 г.,
Протокол № 34, точка 2 от дневния ред, и
ОТНОСНО: Определяне представител е подпечатано с официалния печат на Обна Община Плевен в комисия за изработ- щински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
ване на областна здравна карта
Мартин Митев
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с
чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
Р Е Ш Е Н И Е № 808/28.12.2017 г., гр. Плевен
чл.29, ал.4 от Закона за лечебните заведения и писмо № СЗ-04-25-9/30.11.2017 г. на
ОТНОСНО: Освобождаване на член на СъМинистерство на здравеопазването
вета на директорите на „Мизия 2000” АД
На основание чл.21, ал.2, във връзка с
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното саР Е Ш И:
1. Определя д-р Елза Крумова Пачева - моуправление и местната администрация,
главен експерт в отдел „Здравеопазване и чл.233, ал.4 от Търговския закон и чл.56 от
социални дейности” в Община Плевен за Наредба №8 на Общински съвет - Плевен
представител на Община Плевен в комиОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
сията за изработване на областна здравна
Р Е Ш И:
карта на Област Плевен.
1.
Освобождава
от
длъжност и от отговорМотиви: Настоящото решение е прието
ност
Цеца
Венкова
Овчарова като член на
на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.
Съвета
на
директорите
на „Мизия 2000”
21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното саАД.
моуправление и местната администрация,
чл.29, ал.4 от Закона за лечебните заведе- 2. Избира за член на Съвета на директориния и писмо № СЗ - 04-25-9/30.11.2017 г. те на „Мизия 2000” АД, Милен Яков - Зана Министерство на здравеопазването, местник-кмет на Община Плевен.
по предложение от Георг Спартански - 3. Възлага на представителя на Община
Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС- Плевен да гласува на Общо събрание на ак1104/06.12.2017 г., на заседание на Общин- ционерите, съобразно взетите решения по
ски съвет - Плевен, проведено на 28.12.2017 т.1 и т.2, след което да внесе в Общински
г., Протокол № 34, точка 1 от дневния ред, съвет - Плевен информация относно взетии е подпечатано с официалния печат на Об- те от Общото събрание решения.
Мотиви: Настоящото решение е приещински съвет - Плевен.
то
на основание чл.21, ал.2, във връзка с
Председател на Общински съвет - Плевен:
чл.21,
ал.1, т.23 от Закона за местното саМартин Митев
моуправление и местната администрация,
чл.233, ал.4 от Търговския закон и чл.56 от
Р Е Ш Е Н И Е № 807/28.12.2017 г., гр. Плевен Наредба №8 на Общински съвет - Плевен,
по предложение от Мартин Митев - ПредОТНОСНО: Възлагане на Кмета на седател на Общински съвет Плевен, с вх.№
Община Плевен да представлява Община ОбС-0241-3/15.12.2017 г., на заседание на
Плевен в заседание на Общото събрание Общински съвет - Плевен, проведено на
28.12.2017 г., Протокол № 34, точка 3 от
на Асоциация по ВиК - Плевен
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с дневния ред, и е подпечатано с официалчл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното са- ния печат на Общински съвет - Плевен.
Р Е Ш Е Н И Е № 806/28.12.2017 г., гр. Плевен

моуправление и местната администрация,
чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Упълномощава и възлага на Кмета на
Община Плевен - Георг Леонидов Спартански, да представлява Община Плевен в
заседанието на Общото събрание на Асоциация по ВиК - Плевен, насрочено за
15.01.2018г. и гласува по точките от дневния ред, както следва:
1. Одобрение и приемане на обобщена
инвестиционна програма на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Плевен - да
гласува „ЗА”
2. Одобрение и приемане на подробна
инвестиционна програма за 2017 г. на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр.
Плевен - да гласува „ЗА”.
ІІ. Определя като резервен представител
на Община Плевен арх.Невяна Иванчева - Заместник-кмет на Община Плевен, в
случай на невъзможност на основния представител да присъства на заседанието на
Общото събрание на Асоциацията по ВиК
- Плевен.
ІІІ. Възлага на Кмета на Община Плевен
да извърши всички необходими правни и
фактически действия в изпълнение на настоящото Решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието
на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.
21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, по
предложение от Георг Спартански - Кмет
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-10001/11.12.2017 г., на заседание на Общински

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 809/28.12.2017 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Разпределение и възлагане
на превозите по транспортни схеми за
междуселищни автобусни линии
На основание чл.21, ал.2, във връзка с
чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
в изпълнение на чл.16, ал.6 и чл.16в от Наредба №2 от 15 март 2002 г. за условията и
реда за утвърждаване на транспортни схеми
и за осъществяване на обществени превози
на пътници с автобуси, издадена от Министерство на транспорта и съобщенията
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

Възлага на Кмета на Община Плевен да
организира и проведе процедура за възлагане на обществен превоз на пътници с
автобусен транспорт, съгласно утвърдени
маршрутни разписания за следните междуселищни автобусни линии:
автобусна линия „Плевен - Славяново”.
автобусна линия „Плевен - Къртожабене”.
автобусна линия „Плевен - Гривица”.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във връзка с
чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
в изпълнение на чл.16, ал.6 и чл.16в от Наредба №2 от 15 март 2002 г. за условията
и реда за утвърждаване на транспортни
схеми и за осъществяване на обществени
превози на пътници с автобуси, издадена

от Министерство на транспорта и съобщенията, по предложение от Мартин Митев Председател на Общински съвет - Плевен,
с вх.№ ОбС-1093/15.12.2017 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.12.2017 г., Протокол № 34, точка 4
от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 810/28.12.2017 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Извършване на вътрешни
компенсирани промени между обектите
от поименния списък за капиталови разходи на Община Плевен за 2017 година
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с
чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, чл.41, ал.2 от Наредба №10 на Общински съвет - Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Изменя обект „Основен ремонт на подпорна стена в кв.301, ул. „Панега” №40”,
финансиран със собствени бюджетни средства, както следва: било 50 000 лева, става
0 лева.
2. Изменя обект „Основен ремонт на подпорна стена в кв.452, ул. „ген. л-т Атанас
Стефанов” №36”, финансиран със собствени бюджетни средства, както следва: било
40 000 лева, става 0 лева.
3. Изменя обект „Основен ремонт на подпорна стена на ул. „Княз Борис І”, №№30 и
32”, финансиран със собствени бюджетни
средства, както следва: било 130 000 лева,
става 0 лева.
4. Изменя обект „Основен ремонт на подпорна стена между ул. „Панега” и ул. „Княз
Борис І””, финансиран със собствени бюджетни средства, било 50 000 лева става 0
лева.
5. Изменя обект „Основен ремонт на ул.
„Кръстец””, финансиран със собствени бюджетни средства, както следва: било 97 000
лева, става 0 лева.
6. Изменя обект „Основен ремонт на ул.
„Добрич””, финансиран със собствени бюджетни средства, както следва: било 97 000
лева става 0 лева.
7. Изменя обект „Основен ремонт на ул.
„Лозенка” /подход към чешмата/”, финансиран със собствени бюджетни средства, както следва: било 156 000 лева, става 0 лева.
8. Изменя обект „Основен ремонт на ул.
„Мара Денчева””, финансиран със собствени бюджетни средства, както следва: било
180 000 лева, става 0 лева.
9. Изменя обект „Основен ремонт на ул.
„Атон””, финансиран със собствени бюджетни средства, както следва: било 40 000
лева става 0 лева.
10. Изменя обект „Основен ремонт на ул.
„Милин камък””, финансиран със собствени бюджетни средства, както следва: било
40 000 лева, става 0 лева.
11. Изменя обект „Основен ремонт на ул.
„Христо Ясенов””, финансиран със собствени бюджетни средства, както следва:
било 60 000 лева, става 0 лева.
12. Изменя обект ”Газифициране на ДГ
”Надежда”, финансиран със средства от
целева субсидия за капиталови разходи за
2017 г., както следва: било 95 000 лв., става
78 036 лева.
13. Изменя обект ”Топлофициране на ДГ
”Синчец””, финансиран със средства от
целева субсидия за капиталови разходи за
2017 г., както следва: било 100 000 лв., става 88 779 лева.
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14. Изменя обект ”Основен ремонт на
РVN 2141/ІІІ - 3005/Търнене - Плевен/
PVN1151”, финансиран със средства от
целева субсидия за капиталови разходи за
2017 г., както следва: било 30 000 лв., става
58 185 лева.”
15. Увеличава „Резерв за непредвидени
и неотложни разходи” по собствения бюджет на Община Плевен за 2017 година с
940 000 лева.
16. Възлага на Кмета на Община Плевен
да извърши всички правни и фактически
действия, продиктувани от настоящото решение.
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, чл.124, ал.2 от
Закона за публичните финанси, чл.41, ал.2
от Наредба №10 на Общински съвет - Плевен, по предложение от Милен Яков - ВРИД
Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-070113/15.12.2017 г., на заседание на Общински
съвет - Плевен, проведено на 28.12.2017 г.,
Протокол № 34, точка 6 от дневния ред, и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 811/28.12.2017 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Приемане на начални цени
по сортименти и дървесни видове за обектите, от които ще се продава дървесина
на корен на търговци, ценоразпис за продажба на дървесина на физически лица,
юридически лица и търговци /в случаите
на чл. 71, ал. 1, т. 1, 3, 4 от Наредбата
за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии
- държавна и общинска собственост, и
за ползването на дървесина и недървесни
горски продукти/, начална цена за добив
на дървесина до временен склад, за задоволяване нуждите на местното население
от община Плевен с дърва за огрев, ценоразпис за продажба на дърва за огрев за
местното население от временен склад
и приемане на ограничения за физически
лица, имащи право да закупят дърва за огрев за лична употреба, по одобрен от Общински съвет - Плевен „Годишен план за
ползване на дървесина от горските територии - собственост на Община Плевен,
през 2018 година”
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с
чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и
чл. 71, ал. 5, т. 3 от Наредбата за условията
и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и
общинска собственост, и за ползването на
дървесина и недървесни горски продукти
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1.Начални цени по сортименти и дървесни видове за обектите, от които ще се продава дървесина на корен на търговци /чл.
49, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на
дейности в горските територии - държавна
и общинска собственост, и за ползването на
дървесина и недървесни горски продукти/:

Сортимент

ИГЛОЛИСТНИ
ЕДРА
Трупи за бичене

Начална цена
без ДДС,
лв. за 1 пл.
куб. м
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Сортимент

Начална цена
без ДДС,
лв. за 1 пл.
куб. м

С диаметър на тънкия край
над 30 см
Черен бор
Бял бор
Дуглазка, смърч

75
75
75

С диаметър на тънкия край от
18 до 29 см
Черен бор
Бял бор
Дуглазка, смърч
СРЕДНА

57
57
57

Трупи за бичене с диаметър
на тънкия край от 15 до 17 см
Черен бор
Бял бор
Дуглазка, смърч
Обли греди
Технологична дървесина
ДРЕБНА
Ритловици
Технологична дървесина
ДЪРВА
Технологична дървесина
ОЗМ
Дърва за огрев
ШИРОКОЛИСТНИ
ЕДРА
Трупи за шперплат
Топола
Трупи за бичене

52
52
52
45
37

68

58
58

71
53
53
46

7
5

Продажба
по ценоразпис
на суха и
паднала
дървесина,
чл. 71,
ал. 1, т. 1
от НУРВИДГТ

47
45
35
35
45
45

Трупи за бичене
С диаметър на
тънкия край над
30 см
Черен бор
Бял бор

95
95

95
95

Дуглазка, смърч

95

95

С диаметър на
тънкия край от
18 до 29 см
Черен бор
Бял бор

70
70

70
70

Дуглазка, смърч

70

70

45
41
34
41
35
41

52
38
41
47

Трупи за бичене
с диаметър на
тънкия край от
15 до 17 см
Черен бор
Бял бор

65
65

65
65

Дуглазка, смърч

65

65

Обли греди

60

55

Технологична
дървесина

55

50

ДРЕБНА
Ритловици
Технологична
дървесина

66
66

86
61
61

86
61
61

61

61

61
56
51

61
56
51

56

56

Дъб /без цер/
Цер
Липа
Топола, върба

66
56
42
42

62
56
42
42

Акация,
гледичия

56

56

Обли греди
акация

56

56

Дъб /без цер/
Цер

56
55

56
55

Топола, върба,
липа

42

42

Акация,
гледичия

55

55

Мертеци акация, гледичия

55

55

Мертеци топола

45

45

55

55

65

65

Топола, върба,
липа

45

45

Акация,
гледичия

55

55

60
40

60
40

45
25

55

55

40

Дъб
Келяв габър

61
61

61
61

48
48

Топола, върба,
липа

41

41

28

56

56

43

7
5

7
5

Акация,
гледичия

Продажба
по ценоразпис на
остатъци
от дървесина в
сечището
след
освидетелстване,
чл. 71,
ал. 1, т. 3
от НУРВИДГТ

СРЕДНА
Трупи за бичене
С диаметър на
тънкия край от
15 до 17 см
Дъб /без цер/
Цер
Топола, върба
Акация,
гледичия
Технологична
дървесина

ДРЕБНА

Колове - акация
ДЪРВА
ОЗМ
Дъб

Дърва за огрев
Твърди
Меки
Акация,
гледичия
Технологична
дървесина

60

55

50

50

Акация,
гледичия
Вършина
Твърда
Мека

ДЪРВА
Технологична
дървесина

55

55

ОЗМ
Дърва за огрев

60
45

60
45

ШИРОКОЛИСТНИ
ЕДРА
Трупи за
шперплат
Топола
Трупи за бичене
С диаметър на
тънкия край над
30 см

66
66

Технологична
дървесина

СРЕДНА
46
45
45
45
45

Топола
Върба
С диаметър на
тънкия край от
18 до 29 см
Дъб
Топола, върба
Липа

50
30
45

ИГЛОЛИСТНИ
ЕДРА

С диаметър на тънкия край от
15 до 17 см
Дъб /без цер/
Цер
Липа
Топола, върба
Акация, гледичия
Технологична дървесина
Дъб /без цер/
Цер
Липа
Топола, върба
Акация, гледичия
Обли греди /акация/
ДРЕБНА
Технологична дървесина
Дъб
Цер
Топола, липа, върба
Акация, гледичия
Мертеци - топола
Колове - акация, гледичия
ДЪРВА
ОЗМ
Дъб
Топола, върба, липа
Акация, гледичия
Дърва за огрев
Твърди

Сортименти

Продажба
по ценоразпис от
склад ,
чл. 71, ал.
1, т. 4
от НУРВИДГТ

40
45
32

С диаметър на тънкия край от
18 до 29 см
Дъб
Топола, върба
Липа
Акация, гледичия
СРЕДНА
Трупи за бичене

27
42

2. Ценоразпис за продажба на дървесина на физически лица, юридически лица
и търговци /в случаите на чл. 71, ал. 1, т.
1, 3, 4 от Наредбата за условията и реда за
възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска
собственост, и за ползването на дървесина
и недървесни горски продукти/:

45
35

С диаметър на тънкия край
над 30 см
Топола
Върба

Меки
Акация, гледичия
Технологична дървесина
Твърди
Топола, върба, липа
Акация, гледичия
Вършина
Твърда
Мека

85

85

3. Начална цена за възлагане на услугата
25 - добив на дървесина до временен склад,
за задоволяване нуждите на местното население от община Плевен с дърва за огрев: 20,00 лв. без ДДС за 1 плътен кубичен
метър.
4. Ценоразпис за продажба на дърва за
огрев за местното население от временен
склад:
4.1. Цена на 1 пространствен кубичен
метър дърва за огрев /акация, гледичия/ 31,00 лв. без ДДС;
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4.2. Цена на 1 пространствен кубичен метър дърва за огрев /дъб, габър, мъждрян,
клен/ - 36,00 лв. без ДДС;
4.3. Цена на 1 пространствен кубичен метър дърва за огрев /топола, липа, върба/ 23,00 лв. без ДДС.
Към цената за 1 пространствен кубичен
метър на дървата за огрев да се прибавя
и стойността на услугата за издаване на
превозен билет, както и такса за измерване, кубиране и маркиране на дървесината
съгласно Наредба №17 за определянето и
администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на община
Плевен.
5. Продажбата на дърва за огрев за местното население на община Плевен да се извършва по реда на чл. 46, т. 2 и чл. 71, ал.
1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за
възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска
собственост, и за ползването на дървесина
и недървесни горски продукти.
6. Съгласно чл. 71, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост,
и за ползването на дървесина и недървесни
горски продукти, право да закупуват дървесина имат физически лица, които не са
търговци - за лична употреба, без право на
продажба и преотстъпване, както и училища, социални домове, детски заведения и
други институции на бюджетна издръжка без право на продажба.
7. Приема ограничение на количеството
дърва за огрев, което може да се закупи
от отделно домакинство в дадено населено място на територията на община Плевен - до 4 пространствени кубични метра.
С предимство в списъците да се включват
жителите, които не притежават собствени
гори и са с постоянен адрес в съответното
населено място.
8. Институциите на бюджетна издръжка
към Община Плевен да ползват безвъзмездно дървесина в размер до 15 пространствени кубични метра, след писмено представена заявка, одобрена от Кмета на Община
Плевен, и при условие, че не са предвидени
средства за отопление в одобрения за 2018
година бюджет.
9. Възлага на Кмета на Община Плевен
или оправомощено от него лице да извърши всички правни и фактически действия в
изпълнение на настоящото решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието
на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.
21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
и чл. 71, ал. 5, т. 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението
на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски
продукти, по предложение от Милен Яков
- ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№
ОбС-0121/15.12.2017 г., на заседание на
Общински съвет - Плевен, проведено на
28.12.2017 г., Протокол № 34, точка 7 от
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 812/28.12.2017 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Приемане на оперативен
план с мерки за овладяване процеса на съхнене на иглолистните култури, настъпил
вследствие на болести, вредители и други
повреди и причини
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.
21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоу-

брой 47
10.01.2018 г.
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правление и местната администрация и чл. е подпечатано с официалния печат на Об- чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното са- Мотиви: Настоящото решение е прие131, ал. 2 от Закона за горите
щински съвет - Плевен.
моуправление и местната администрация то на чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал.
Председател на Общински съвет - Плевен:
1, т. 8 и т.11 от Закона за местното самоМартин Митев
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
управление и местната администрация,
Р Е Ш И:
Р Е Ш И:
чл.6, ал.1, ал.3 и чл.8, ал.1 от Закона за об1. Приема „Оперативен план на община 			
1. Отлага дебатите по т.12 от приетия дне- щинската собственост, чл.2, ал.2 и ал.3 от
Плевен с мерки за овладяване процеса на
Р Е Ш Е Н И Е № 814/28.12.2017 г., гр. Плевен вен ред, относно учредяване право на над- Наредба №7 на Общински съвет - Плевен,
съхнене на иглолистните култури, настъстрояване на съществуваща жилищна сгра- чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от от Закона за
пило вследствие на болести, вредители и ОТНОСНО: Дофинансиране на мало- да върху общински недвижим имот в град устройство на територията, по предложедруги повреди и причини /съгласно прило- мерни паралелки в СУ„Христо Ботев”, гр. Славяново, УПИ ХІV-189, кв.170, внесено ние от Георг Спартански - Кмет на Община
жение №1 към настоящото решение/.
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх. № 1052/17.10.2017 г. и писмо
Славяново
2. Възлага на Кмета на Община Плевен На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. Плевен, с вх.№ ОбС-1115/08.12.2017 г., за от Милен Яков - ВРИД Кмет на Община
или на оправомощено от него лице да из- 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоу- следващо заседание.
Плевен с вх.№ ОбС-1052-2/15.12.2017 г.,
Председател на Общински съвет - Плевен:
върши всички правни и фактически дейст- правление и местната администрация, чл.
на заседание на Общински съвет - Плевен,
Мартин Митев
вия в изпълнение на настоящото решение. 68, ал. 6, т. 3 и чл. 69, ал.1 от Наредбата за
проведено на 28.12.2017 г., Протокол № 34,
Мотиви: Настоящото решение е прието финансиране на институциите в системата
точка 14 от дневния ред, и е подпечатано
на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. на предучилищното и училищното образос официалния печат на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е № 817/28.12.2017 г., гр. Плевен
21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоу- вание
Плевен.
правление и местната администрация и чл.
Председател на Общински съвет - Плевен:
131, ал. 2 от Закона за горите, по предложеМартин Митев
ОТНОСНО: Отлагане на дебати
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
ние от Милен Яков - ВРИД Кмет на ОбщиР Е Ш И:
На основание чл. 21, ал.2, във връзка с
на Плевен, с вх.№ ОбС-0122/15.12.2017 г., 1. Разрешава съществуването на мало- чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното сана заседание на Общински съвет - Плевен, мерни паралелки в СУ „Христо Ботев”, гр. моуправление и местната администрация
Р Е Ш Е Н И Е № 819/28.12.2017 г., гр. Плевен
проведено на 28.12.2017 г., Протокол № 34, Славяново, както следва:
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
точка 8 от дневния ред, и е подпечатано с 1.1. 1-ви клас - 7 ученици, недостиг до
ОТНОСНО: Подробен устройствен
Р Е Ш И:
официалния печат на Общински съвет - минимума 16 - 9 ученици;
план
- План за регулация и застрояване за
Плевен.
1.2. 3-ти клас - 5 ученици, недостиг до ми- 1. Отлага дебатите по т.13 от приетия дне- урегулиран поземлен имот І - За жилищно
вен ред, относно учредяване право на приПредседател на Общински съвет - Плевен: нимума 16 - 11 ученици;
строителство, гаражи, клуб на общестМартин Митев 1.3. 10-ти клас - 12 ученици, недостиг до строяване към жилищна сграда върху общински недвижим имот в с. Опанец - УПИ вено политически организации, подземни
минимума 18 - 6 ученици;
гаражи и трафопост в кв.444 по плана
1.4. 11-ти клас - 12 ученици, недостиг до ХХVІ, кв.17, внесено от Георг Спартански на гр. Плевен и улици по регулация между
- Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбСР Е Ш Е Н И Е № 813/28.12.2017 г., гр. Плевен минимума 18 - 6 ученици;
ок248 към ок 205 и ок 246 към ок 247
1.5. 12-ти клас - 14 ученици, недостиг до 1114/08.12.2017 г., за следващо заседание.
Председател на Общински съвет - Плевен: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.
ОТНОСНО: Промяна в дейността на минимума 18 - 4 ученици.
Мартин Митев 21, ал. 1, т.8 и т. 11 от Закона за местното
Център за подкрепа за личностно разви- 2. Отпуска допълнителни финансови
самоуправление и местната администратие - Център за ученическо, техническо и средства за обезпечаване на учебния проция, чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от Законаучно творчество с направления приро- цес извън определените по единни разходР Е Ш Е Н И Е № 818/28.12.2017 г., гр. Плевен на за устройство на територията, чл.19 от
до-математически, приложно-техниче- ни стандарти за определената дейност на
Закона за задълженията и договорите, чл.8,
ски, хуманитарно-обществен
СУ „Христо Ботев”, гр. Славяново в размер
ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за обОТНОСНО: Предложение за изменение
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с на 10 960 лева.
щинската собственост, чл.50 от Наредба
чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното са- 3. Средствата в размер на 10 960 лева да на действащия Подробен устройствен №7 на Общински съвет - Плевен,
моуправление и местната администрация, бъдат предвидени в бюджета на Община план - План за регулация и застрояване
за урегулиран поземлен имот VІ-666.1090
чл.49, ал.1, т.2 от Закона за предучилищ- Плевен за 2018 година.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
ното и училищното образование и Писмо Мотиви: Настоящото решение е прието и поземлени имоти с идентификатори
Р Е Ш И:
с Вх. № РД-04-76-3/07.12.2017 г. на Минис- на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 666.9, 666.4 и 666.32, попадащи в грани- 1. Приема проект за изменение на Подротъра на образованието и науката
21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоу- ците на УПИ VІІ в кв.428 по плана на гр. бен устройствен план - План за регулация
правление и местната администрация, чл. Плевен
и застрояване за урегулиран поземлен имот
На
основание
чл.
21,
ал.
2
във
връзка
с
чл.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
68, ал. 6, т. 3 и чл. 69, ал.1 от Наредбата
І - За жилищно строителство, гаражи, клуб
Р Е Ш И:
за финансиране на институциите в систе- 21, ал. 1, т. 8 и т.11 от Закона за местното на обществено-политически организации,
1. Променя дейността на Център за под- мата на предучилищното и училищното самоуправление и местната администра- подземни гаражи и трафопост в кв.444 по
крепа за личностно развитие - Център за образование, по предложение от Милен ция, чл.6, ал.1, ал.3 и чл.8, ал.1 от Закона за плана на гр. Плевен и улица по регулация
ученическо, техническо и научно творчест- Яков - ВРИД Кмет на Община Плевен, с общинската собственост, чл.2, ал.2 и ал.3 между ок 248 към ок 205.
во с направления природо-математически, вх.№ ОбС-1119/14.12.2017 г., на заседание от Наредба №7 на Общински съвет - Пле- 2. Възлага на Кмета на Община Плевен да
приложно-технически, хуменитарно-об- на Общински съвет - Плевен, проведено на вен, чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от от Закона сключи предварителен договор по чл.15,
ществен, считано от 01.01.2018 година, 28.12.2017 г., Протокол № 34, точка 10 от за устройство на територията
ал.3 и ал.5 от ЗУТ, съгласно представената
като същата добива следния вид -Определя дневния ред, и е подпечатано с официалскица - проект за изменение на ПУП - ПРЗ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
дейността на Център за подкрепа за ли- ния печат на Общински съвет - Плевен.
за кв.444 по плана на гр. Плевен и улица по
Р Е Ш И:
чностно развитие - Център за ученическо,
Председател на Общински съвет - Плевен:
регулация между ок 248 към ок 205, чрез
техническо и научно творчество с направМартин Митев 1. Дава съгласие да се измени действащия продажба на 1510 кв.м., придаваеми части
Подробен устройствен план - План за регуления природо-математически, приложнолация и застрояване за урегулиран позем- - общинска собственост и изкупуване на
технически, хуманитарно-обществен и ка1510 кв.м. отчуждаеми части - собственост
риерно ориентиране и консултиране.
Р Е Ш Е Н И Е № 815/28.12.2017 г., гр. Плевен лен имот VІ - 66.1090 и поземлени имоти на „Видима спорт” ООД, като за промяна
с идентификатори 666.9, 666.4 и 666.32,
2. Увеличава числеността на персонала
попадащи в границите на УПИ VІІ в кв.428 на границите никоя от страните не дължи
на ЦПЛР - ЦУТНТ, град Плевен, считано ОТНОСНО: Отлагане на дебати
доплащане на другата страна.
от 01.01.2018 г. от 9,5 на 15,5 щатни брой- На основание чл. 21, ал.2, във връзка с по плана на гр. Плевен.
3. В случай, че проектът за изменение на
ки, въз основа на Писмо с вх. №РД-04-76- чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното са- 2. Дава съгласие за промяна характера на
ПУП
-ПРЗ за УПИ І, кв.444 по плана на
3/07.12.2017 г. на Министъра на образова- моуправление и местната администрация част от поземлен имот 666.9 - около 136,00
кв.м. от публична общинска собственост в гр. Плевен и улица по регулация между ок
нието и науката.
частна общинска собственост по приложе- 248 към ок 205, не бъде одобрен и не вле3. Възлага на Кмета на Община Плевен да
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
но графично предложение - скица проект зе в сила шест месеца след сключване на
издаде заповед за промяна в дейността на
Р Е Ш И:
Център за подкрепа за личностно развитие 1. Отлага дебатите по т.11 от приетия дне- за изменение на Подробен устройствен предварителния договор, се извършва нова
- Център за ученическо, техническо и науч- вен ред, относно продажба на общински план - План за регулация и застрояване за оценка, въз основа, на която се сключва
окончателен договор.
но творчество, гр. Плевен.
недвижим имот незастроен урегулиран по- урегулиран поземлен имот - VІ-666.1090 и
Мотиви: Настоящото решение е прието землен имот УПИ І, кв.88, с. Гривица, от- поземлени имот с идентификатори 666.9, 4. Възлага на Кмета на Община Плевен
на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. реден за жилищно строителство, чрез пуб- 666.4 и 666.32, попадащи в границите на в едномесечен срок след влизане в сила
21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното са- личен търг, внесено от Милен Яков - ВРИД УПИ VІІ, в кв.428 по плана на гр. Плевен. на заповедта за изменение на ПУП - ПРЗ
моуправление и местната администрация, Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС- 3. Възлага на Кмета на Община Плевен да за УПИ І, кв.444, по плана на гр. Плевен
чл.49, ал.1, т.2 от Закона за предучилищ- 1118/14.12.2017 г., за следващо заседание. допусне със заповед на основание чл.135, и улица по регулация между ок 248 към
ното и училищното образование и Писмо
Председател на Общински съвет - Плевен: ал.3 от Закона за устройство на територия- ок 205 да сключи с „Видима спорт” ООД
с Вх. № РД-04-76-3/07.12.2017 г. на МиМартин Митев та да се изработи проект за изменение на окончателен договор.
нистъра на образованието и науката, по
действащия Подробен устройствен план - Мотиви: Настоящото решение е прието
предложение от Милен Яков - ВРИД Кмет
План за регулация и застрояване за урегу- на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.
Р Е Ш Е Н И Е № 816/28.12.2017 г., гр. Плевен лиран поземлен имот V-666.1090 и позем- 21, ал. 1, т.8 и т. 11 от Закона за местното сана Община Плевен, с вх.№ ОбС-05911/14.12.2017 г., на заседание на Общински
лени имоти с идентификатори 666.9, 666.4 моуправление и местната администрация,
ОТНОСНО:
Отлагане
на
дебати
съвет - Плевен, проведено на 28.12.2017 г.,
и 666.32, попадащи в границите на УПИ чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от Закона за
устройство на територията, чл.19 от ЗакоПротокол № 34, точка 9 от дневния ред, и На основание чл. 21, ал.2, във връзка с VІІ, в кв.428 по плана на гр. Плевен.

брой 47
10.01.2018 г.
34, точка 19 от дневния ред, и е подпе- на общинска собственост и учредяване на
чатано с официалния печат на Общински безвъзмездно право на ползване на Фондация „Стъпки за невидимите деца на Бълсъвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: гария”
Мартин Митев На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с
чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
Р Е Ш Е Н И Е № 822/28.12.2017 г., гр. Плевен чл.6, ал.1 и чл.3 от Закона за общинската
собственост, чл.2, ал.2 от Наредба №7 на
ОТНОСНО: Предоставяне на еднократ- Общински съвет - Плевен, чл.39, ал.4 от
на финансова помощ на Калоян Дончев Ма- Закона за общинската собственост и чл.62,
Председател на Общински съвет - Плевен: ринов
ал.3 и ал.4 от Наредба №7 на Общински съМартин Митев На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. вет - Плевен
21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
правление и местната администрация,

на за задълженията и договорите, чл.8, ал.1
и чл.36, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за общинската собственост, чл.50 от Наредба №7 на
Общински съвет - Плевен, по предложение
от Георг Спартански - Кмет на Община
Плевен, с вх. № ОбС - 0790-1/20.12.2017 г.,
на заседание на Общински съвет - Плевен,
проведено на 28.12.2017 г., Протокол № 34,
точка 15 от дневния ред, и е подпечатано
с официалния печат на Общински съвет Плевен.

Р Е Ш И:

Р Е Ш Е Н И Е № 820/28.12.2017 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Внасяне на предложение
в МС за отпускане на персонални пенсии
на Елена Иванова Атанасова и Патрисия
Иванова Атанасова по реда на чл.7, ал.2,
т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с
чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.7, ал.4, т.3 и чл.7, ал.2, т.1 от
Наредбата 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 на Република
България за отпускане на персонални пенсии на Елена Иванова Атанасова и Патрисия Иванова Атанасова, по реда на чл.92 от
КСО.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2 във връзка
с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.7, ал.4, т.3 и чл.7, ал.2, т.1 от
Наредбата за пенсиите и осигурителния
стаж и чл.92 от Кодекса за социалното
осигуряване, по предложение от Георг
Спартански - Кмет на Община Плевен,
с вх.№ ОбС-1117/08.12.2017 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.12.2017 г., Протокол № 34,
точка 18 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински
съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 821/28.12.2017 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна финансова помощ на Тихомир Борисов
Манолов
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.
21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Предоставя еднократна финансова помощ от §§42-14 „Обезщетения и помощи
по решение на Общински съвет”, дейност
122 „Общинска администрация” по бюджета на Община Плевен за 2017 година,
в размер на 200 /двеста/ лева на Тихомир
Борисов Манолов.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с
чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, по предложение от Постоянна комисия по „Здравеопазване и социална политика”, с вх.№ ОбС-1092/01.12.2017 г., на
заседание на Общински съвет - Плевен,
проведено на 28.12.2017 г., Протокол №

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Предоставя еднократна финансова помощ от §§42-14 „Обезщетения и помощи
по решение на Общински съвет”, дейност
122 „Общинска администрация” по бюджета на Община Плевен за 2017 година,
в размер на 200 /двеста/ лева на Бисерка
Антонова Маринова за лечението на сина
й Калоян Дончев Маринов.
Мотиви: Настоящото решение е прието
на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.
21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
по предложение от Постоянна комисия по
„Здравеопазване и социална политика”, с
вх.№ ОбС-0619-1/01.12.2017 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.12.2017 г., Протокол № 34, точка
20 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 823/28.12.2017 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна финансова помощ на Мария Трендафилова Стоянова
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.
21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Предоставя еднократна финансова помощ от §§42-14 „Обезщетения и помощи
по решение на Общински съвет”, дейност
122 „Общинска администрация” по бюджета на Община Плевен за 2017 година, в
размер на 200 /двеста/ лева на Галя Илиева
Иванова за лечението на дъщеря й Мария
Трендафилова Стоянова.
Мотиви: Настоящото решение е прието
на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.
21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
по предложение от Постоянна комисия по
„Здравеопазване и социална политика”, с
вх.№ ОбС-0619-1/01.12.2017 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.12.2017 г., Протокол № 34, точка
21 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

1. Отменя Решение №407/24.11.2016
г. на Общински съвет - Плевен относно преместване на социалните услуги
„Дневен център за деца с увреждания” и
„Дневен център за възрастни с увреждания” в поземлен имот с идентификатор
56722.655.163, заедно с 5 броя сгради
- бивш Дом за деца лишени от родителска грижа „Детелина”, находящ се в град
Плевен, ж.к. „Сторгозия”.
2. Обявява за частна общинска собственост поземлен имот с идентификатор
56722.655.163 с площ 6349 кв.м., заедно с
5 броя сгради както следва:
Сграда 56722.655.163.1 със ЗП 353 /триста петдесет и три/ кв.м. брой етажи 2;
Сграда 56722.655.163.2 със ЗП 152/сто
петдесет и два/ кв.м., брой етажи 2;
Сграда 56722.655.163.3 със ЗП 131 /сто
тридесет и един/ кв.м. брой етажи 1;
Сграда 56722.655.163.4 със ЗП 68 /шестдесет и осем/ кв.м., брой етажи 1;
Сграда 56722.655.163.5 със ЗП 200 /двеста/ кв.м. брой етажи 2.
3. Да се учреди безвъзмездно право на
ползване на Фондация „Стъпка за невидимите деца на България”, върху поземлен
имот с идентификатор 56722.655.163, заедно с 5 броя сгради - бивш Дом за деца
лишени от родителска грижа „Детелина”,
находящ се в гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия”
за срок от 5/пет/ години.
Консумативните разходи, свързани с текущото обслужване и поддръжка на имота,
както и данък сгради и такса битови отпадъци, са за сметка на Фондация „Стъпка за
невидимите деца на България”.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен
да предприема всички правни и фактически действия в изпълнение на настоящото
решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието
на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.
21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.6, ал.1 и чл.3 от Закона за общинската собственост, чл.2, ал.2 от Наредба №7
на Общински съвет - Плевен, чл.39, ал.4
от Закона за общинската собственост и
чл.62, ал.3 и ал.4 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по предложение
от Георг Спартански - Кмет на Община
Плевен, с вх.№ ОбС-0638-1/21.12.2017 г.,
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.12.2017 г., Протокол
№ 34, точка 22 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински
съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 824/28.12.2017 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Отмяна на Решение
№407/24.11.2016 г. на Общински съвет
- Плевен за обявяване на поземлен имот
с идентификатор 56722.655.163, заедно
с 5 броя сгради - бивш дом „Детелина”,
находящ се в гр. Плевен, актуван с АОС
№35247/24.07.2008 г. от публична в част-

Р Е Ш Е Н И Е № 825/28.12.2017 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Отдаване под наем без
публичен търг или конкурс на „Ученически отдих и спорт” ЕАД, недвижим,
нежилищен имот - частна общинска
собственост - стая №441, находящ
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се на V етаж от административната сграда на ул. „Д. Константинов”№23, гр. Плевен, актуван с АОС
№39762/25.11.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с
чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.6, изречение 1 от Закона за
общинската собственост и чл.17 ал.1 от
Наредба №7 на Общински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се отдаде под наем без публичен
търг или конкурс по цени, определени
от Общински съвет - Плевен недвижим,
нежилищен имот - частна общинска
собственост, представляващ част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.660.765.2.8 - стая №441,
с площ 16,20 кв.м., находящ се на V-ти
етаж от административната сграда на ул.
„Д.Константинов” №23, гр. Плевен, актуван с АОС №39762/25.11.2013 г. на „Ученически отдих и спорт” ЕАД за срок от
1 /една/ година. Консумативните разходи,
свързани с текущото обслужване и поддръжка на имота, както и такса битови
отпадъци са имота са за сметка на „Ученически отдих и спорт” ЕАД.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен
или упълномощено от него длъжностно
лице да сключи договор за наем на имота
по т.1, съгласно действащите разпоредби и
условията по предходната точка.
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.14,
ал.6, изречение 1 от Закона за общинската
собственост и чл.17 ал.1 от Наредба №7 на
Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1124/21.12.2017 г.,
на заседание на Общински съвет - Плевен,
проведено на 28.12.2017 г., Протокол № 34,
точка 23 от дневния ред, и е подпечатано
с официалния печат на Общински съвет Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 826/28.12.2017 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна финансова помощ на Борислав Иванов
Ковачев
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.
21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Предоставя еднократна финансова помощ от §§42-14 „Обезщетения и помощи
по решение на Общински съвет”, дейност
122 „Общинска администрация” по бюджета на Община Плевен за 2017 година, в
размер на 500 /петстотин/ лева на Борислав
Иванов Ковачев.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с
чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, по предложение от Постоянна комисия по „Здравеопазване и социална политика”, с вх.№ ОбС-1105/22.12.2017 г., на
заседание на Общински съвет - Плевен,
проведено на 28.12.2017 г., Протокол №
34, точка 24 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински
съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

СПОРТ

Церемонията за определяне
на „Спортист на годината” през
2017-а премина по-различно.
Нямаше избор на „Отбор на годината”, а един от разделите вече
не определя най-добрите спортисти на Плевен във възрастова
група до 16 години. 11-членната
комисия под председателството
на зам.-кмета „Младежки дейности, спорт и туризъм” - Иван
Кюлджийски реши младежите и
девойките старша възраст да бъ-

дат включени в една номинация
с групата на мъжете и жените.
С промяната се оказа, че 16-годишната Ивет Горанова събира
най-много точки - 101 и изпреварва останалите в десятката с
близо 20 точки. Девойката стана
и тазгодишния носител на приза
„Спортист на годината на Община Плевен”.
През 2017 година номинирани от спортните клубове бяха
67 състезатели от 12 вида спорт,

както и 10 треньори
от 5 вида спорт.
Треньорът
на
Горанова - Ангел
Ленков взе приза
за „Треньор на годината”.
През изминалата 2017-а Ивет Горанова стана първа
на Националното
първенство до 16 г. ,
първа е на „кумите”
над 59 кг джуниър,
първа е на „ката”
- жени. Има второ
място на Световно
първенство на „кумите” до 59 кг в Испания, първо място
на
Европейското
първенство в София, още две
първи места на Международни
турнири в Сърбия и Хърватска.
Втори с 83 т. е Димитър Пенчев от Спортен клуб по кикбокс
„Скорпион”, а трети със 70 т. е
Иван Мечков от Боксов клуб
„Спартак-Плевен”. Останалите
спортисти, заели достойното си
място в десятката са Иво Илиев - борба, Симонета Иванова шахмат, Полина Макаева - лека
атлетика, Иво Илиев - триатлон,

Ивет Горанова, комплексният състезател
с отлична физика и психика
Ивет Горанова оценява 2017 година като една
от най-успешните в спортната й кариера. На
Световното първенство в Тенерифе тя става
втора и след това европейска шампионка в София.
- От колко време се занимаваш с карате?
- Започнах в ранна възраст при Деница
Панталеева в Долна Митрополия. В пети клас се
преместих в спортното училище и там се запознах
с Десислава Лачовска и сегашния ми треньор
Ангел Ленков. Оттогава досега съм заедно с тях
и те ме напътстват в спортната ми кариера. Бих
казала, че всичко, което съм научила като основа
в карате, е благодарение на Деница Панталеева.
Избрах сегашния си треньор, защото той е найдобрият. Поне така мисля аз. Той ме напътства и
благодарение на общите ни усилия стигнах до тези
големи успехи през тази година. Няма да крия, че
те се дължат на много часове упорити тренировки,
но когато човек иска да постигне нещо голямо,
трябва да е упорит и трудолюбив. Аз не щадя
себе си и на първо място съм поставила спортната
кариера. За мен това е най-важното и в бъдеще ще
продължавам да се развивам в бойното изкуство.
През следващата година ще премина при жените
и там конкуренцията е много голяма. Това не ме
плаши и се целя високо - участие в предстоящите
Олимпийски игри, тъй като нашият спорт е
включен в олимпийската програма.
- Кой от успехите ти е донесъл най-голяма
радост?
- Най-много се зарадвах на европейската титла
в София. Там ме подкрепяше родната публика,
приятелите в залата, моето семейство. Атмосферата
беше страхотна и когато се изкачих на стълбичката
като победителка, изпитах невероятна радост от

постигнатото и удовлетворение от представянето
ми.
- Как се отнасят към теб близки и съученици?
Радват ли се на успехите ти?
- Моето семейство ме подкрепя напълно. Те винаги ме окуражават при срещите. Но най-запалени
са баба и дядо. Особено баба - Марияна Николова.
Казва ми - „Давай! Мачкай! Ти си най-добрата!”
Сестра ми Габриела Горанова е с две години поголяма от мен. Тя се състезава при жените и стана
седма на Европейското първенство до 21 години.
Съучениците ми не разбират много този спорт
и обикновено ми казват: „Вие там не се биете
истински и само показвате някакви движения!”
Но когато им покажа някое клипче от среща, те
разбират, че не е съвсем така, както си мислят и
започват да си променят мнението. Казват, че това
е наистина много хубав спорт!
Попитахме треньора на Ивет Горанова Ангел Ленков как е открил Ивет и какво мисли за
качествата й като състезател?
„Бяха малки, когато дойдоха със сестра си при
нас в залата и попаднаха в едно много добро ядро,
което им помогна да напреднат бързо. Занимаваха
се упорито и успехите не закъсняха - Балканско
първенство, след това Европейски шампионат
и така стигнахме до Световното. Бих казал, че
апетитът идва с яденето - така стана и при нея!
Колкото по-големи успехи постигаше, толкова
по-нагоре гледаше! За мен тя е много комплексен
състезател. Подготвена е много добре физически
и психически. Техниката й е много добра, но ми
се струва, че основното, с което успява да победи
в схватките, е психическата устойчивост. Волята й
за победа е много голяма.”

Издава ОП ”Общински медиен център”
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Реклама: 087 99 11 303
Адрес на редакцията: Плевен 5800, ул.”Васил Левски” 144
radio.pleven.bg, e-mail: radio_pleven2014@abv.bg
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Иван Димитров - таекуон-до,
Александър Георгиев - бокс и
Цветан Сирашки - борба.
В раздел „Млади таланти до
14 години” отличена беше Росица Денчева от тенис клуб „Плевен 90”. Неин треньор е Ангел
Ангелов. Росица е втора на Държавното първенство в зала до
12 г., трета на Държавно лично
първенство на открито. Има извоювано трето място на двойки
на открито, първо място на Световно първенство в Хърватска
до 10 г., първо място на Международен турнир в Добрич до
12 г. На същия турнир тя заема
първо място на двойки.
Втори в класацията е Радо
Стойчев от Плувен клуб „Ин-
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виктус” - Плевен. Трета е Христея Нинова от Спортен клуб по
таекуон-до „Атила” - Плевен.
Треньорът на годината - Ангел Ленков успя да постигне
успехи, благодарение на престижните класирания на неговата възпитаничка Ивет Горанова.
Той е треньор на Националния
отбор по карате, който е донесъл 13 златни медала от Национални първенства и купи. На
Световните и Европейски първенства по „Шотокан” са завоювани два златни, два сребърни и
пет бронзови медала.
На церемонията с грамоти
бяха наградени двама от големите имена в автомобилизма - Ивайло Пондев и Георги Тодоров.

Роси Денчева:

Всички отличия са ми скъпи,
защото са извоювани с труд и усилия

Росица Денчева е все още при 12-годишните, водачка е в
ранглистата на Българската федерация по тенис на корт в тази
възрастова група, но там вече не могат да я затруднят и затова
поглежда към 14-годишните. Едва на 10 години вече е спечелила много
награди, а 2017 година определя като много успешна в спортната
си кариера. Започва да играе тенис още на четири години и досега е
само на тенис-кортовете. При срещата си с Роси и майка й Мария я
попитахме кой от успехите си най-много цени?
- Всички са ми скъпи, защото са завоювани с много труд и усилия!
Като че ли от всички най-ценен трофей е от Световния турнир в
Хърватска до 10 години, където се срещнах с едни от най-силните
тенисистки от различни държави в моята възрастова група. Най-много
ме затрудни французойката на финала, но успях да я победя в трети сет
в тайбрек. Помогна ми това, че запазих самообладание и така станах
първа.
- Каква искаш да станеш като пораснеш и завършиш училище?
- Искам да стана тенисистка. Това ми харесва и не мисля за
друга професия. Трудно е на моята възраст да съчетавам ученето с
тренировките, но се справям! Отделям време и за едното, и за другото.
По думите на майка й Мария, Роси е много амбициозна и
мобилизира силите си и в учението, и в спорта. Дори понякога остава
малко време за игри, все пак и тя трябва да се почувства като дете.
„Иначе не ме затруднява движението между турнирите и работата,
вече сме свикнали и се оправяме някак. Сега Роси започна да играе
при 14-годишните и става все по-трудно, но след като се оказа, че
при 12-годишните конкуренцията е много малка, решихме да опита
при по-големите. В началото на 2018 година ще трябва да участва в
Държавния турнир за 12-годишните и от точките, които събере, ще се
определи в кой от двата национални отбора на България ще попадне - в
първия или във втория. Колкото повече Роси печели, толкова по-трудно
става, защото всички излизат срещу нея на корта за победа. Затова пък
мачовете, които играе, стават оспорвани и интересни! Цената за едно
десетгодшно дете е голяма, защото тя от сутрин до вечер е ангажирана
и почти не й остава свободно време”, споделя Мария.

КУЛТУРА
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Над 600 дарения обогатяват фонда
на Панорама „Плевенска епопея 1877 г.”
„Подреждането на изложба „40 години Панорама „Плевенска епопея 1877 г.” на Регионалния военноисторически
музей беше един от утвърдените по Раздел ІІІ на Културния
календар за 2017 г. проекти, които имат за цел да разнообразят живота на Община Плевен“, каза за радио „Плевен”
Стефка Григорова - началник отдел „Култура”. Идеята на
проекта е да се отбележи тържествено 40-годишния юбилей на Панорама „Плевенска епопея 1877 г.” - уникален архитектурно-художествен паметник, изграден изцяло със
средствата и доброволния труд на жителите от Плевенския регион. Построена на мястото, където преди 140 години многонационалната руска имперска армия води тежки
сражения за превземането на Плевен, тя е един от малкото
мемориални музеи, изградени на самото бойно поле. Целта
ни е да отбележим 40-годишнината от създаването на Панорама „Плевенска епопея 1877 г.“ - епопея на творчеството
и съзиданието - коментира Мария Монова. Обявена бе чрез
медиите дарителска акция за събиране на материали - документи, грамоти, значки и др., свързани със строителството, необходими за изготвяне на изложба и филм, които ще
останат във фонда на РВИМ. Изложбата „40 години Панорама „Плевенска епопея 1877 г.” чрез фото документи и
материали илюстрира процеса по изграждане на монумента
- от зараждането на идеята за построяване на Панорамата
до тържественото й откриване на 10 декември 1977 г. Документален филм представя изграждането на монумента - от
първите стъпки, през всички трудности на строителството, до откриването и приемането на първите посетители
на 10 декември 1977 г., добавя Мария Монова.

Дарителската кампания, обявена от Регионалния военноисторически музей за събиране на
документи и снимки, свързани
с Панорама „Плевенска епопея
1877 г.” приключи в началото
на декември 2017 г. Инициативата бе по повод 40 години от
откриването на панорамата, 140
години от Освобождението на
Плевен и 110 години от основаването на ВИМ. Според регламента на кампанията, всички
дарени материали бяха експонирани в изложба, която бе откри-

та ден преди 10 декември. Сред
тях бяха картини на Николай В.
Овечкин, дарени от почетния
гражданин на Плевен Владимир
Гуричев и съпругата му, други - предоставени от участници
в изграждането на Панорама
„Плевенска епопея 1877 г.” и
граждани на Плевен. В дарителския фонд постъпиха и много снимки, които документират
отделни етапи от изграждането
на панорамата, документи, грамоти, албуми, юбилейни плакети - 100 и 130 години Плевенска

епопея, комплект плакети „За
участие в изграждането на Панорама „Плевенска епопея 1877
г.” - златен, сребърен и бронзов,
значки, сувенири, както и материали от дейността на Панорамата през годините.
Особен интерес представляваха оригиналните материали,
с които е рисувал Николай В.
Овечкин - палитра, бои, четки,
въглен, парче от панорамното
платно и други. В експозицията
имаше и три картини - живопис,
с етюди от панорамното платно
- автори Николай В. Овечкин, Г.
Есаулов и М. Ананиев, дарени
от доц. д-р Свобода Гюрова.
Оригинални
документи,
свързани с изработването на архитектурно-скулптурната облицовъчна панела на Панорамата,
бяха дарени от проф. Кирил Мескин, който е и автор на проекта.
Интерес представляваше телеграмата, изпратена от Цано
Златев, който тогава е зам.-председател на Окръжния съвет за
култура в Плевен, до Николай
В. Овечкин в Москва на от 30
ноември 1976 г., с която го уведомява, че е прието решение за
изграждане на Панорама в Плевен.
Други постъпления са документи и материали, свързани с
оборудването и конструктивната сигурност на сградата - предложения, решения, протоколи,
доклади, заповеди, черно-бели
снимки, картички и други - предоставени от инж. Пенка Андреева.
Сред даренията са свидетелства за активно участие и личен пример, дипломи, медали
и юбилейни значки за участие
в изграждането на Панорама
„Плевенска епопея 1877 г.”, издадени в чест на 100-годишнината от Освобождението на България.
Общо даренията са над 600,

като най-голямото е на доц.
д-р Свобода Гюрова - 345 броя
материали, обобщават от ръководството на Регионалния
военноисторически музей. И
уточняват, че сред дарителите са още Румен Тошев, инж.
Илия Митев, Цоцо Танов, проф.
Кирил Мескин, Цано Златев,
Виктория Маринова, Вера Пелинкова, Светлана Костадинова,
Христо Милев, Любомир Джипов, Ирена Петрова.
Изложбата представи и подробни списъци на участниците
в изграждането на Панорама
„Плевенска епопея 1877 г., както
и списък на наградените с държавни награди.
С Указ № 1093 от 4 юли 1979
г., на Държавния съвет на НРБ,
за специални заслуги в изграждането на Панорама „Плевенска
епопея 1877 г.” са наградени 87
участници в строителството.
Ръководството на Региона-

лен военноисторически музей
- Плевен изказва специална
благодарност на всички, които показаха съпричастност към
тържественото отбелязване на
40-годишнината от построяването на Панорама „Плевенска
епопея 1877 г.” като се отзоваха
на обявената кампания за набиране на материали и дариха за
фонда на музея ценни картини, снимки, документи, грамоти, албуми, юбилейни плакети,
значки, сувенири, дипломи,
медали и други. Организаторите благодарят и за всеотдайния
труд, усилия, професионализъм
и енергия, превърнали една прекрасна идея в реалност.
Дарените материали ще бъдат заведени във фонда на Регионален военноисторически
музей Плевен и ще бъдат представени в постоянна експозиция
за изграждането на Панорама
„Плевенска епопея 1877 г.”

