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Честита нова година!
ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Представиха постигнатото до момента по проект
„Продължаване дейността на Регионален център
за ранна интервенция на уврежданията - Плевен”
Регионалният център за ранна интервенция на уврежданията
- Плевен се превърна за две години в притегателно място за деца
до 7 години и техните родители. Това е резултат от работата на
екипа по проект „Продължаване дейността на Регионален център за ранна интервенция на уврежданията - Плевен”, който към
момента е близо 30 човека. „Хората в центъра имат в сърцата си
желанието да работят в социалната сфера, а това е дарба“, каза
Тодор Еленков, заместник-кмет „Обществен ред и сигурност” и
ръководител на проекта на междинна пресконференция, проведена в Заседателната зала на Община Плевен. Той сподели, че една
от най-силните страни в успешния модел, по който функционира Регионалният център за ранна интервенция на уврежданията
(РЦРИУ) - Плевен, е привличането на утвърдени имена в медицината: педиатри, акушер-гинеколог, стоматолог, логопед, психолог. Те, заедно с младия екип от социални работници, специален
педагог, медиатори, рехабилитатор/кинезитерапевт, медицинска
сестра, юрист успяват да спечелят доверието на представители
на рисковите групи. „Най-сериозното предизвикателство пред
Община Плевен е да продължи ангажимента на добрите специалисти. Това е задължително условие за успешното функциониране на центъра и постигане на оптимални резултати”, каза Стефан
Милев, заместник-кмет „Проекти и хуманитарни дейности”.
В РЦРИУ се предоставят безвъзмездно четири вида социални услуги, които обхващат различен обем от дейности. Това са:
„Ранна интервенция на уврежданията”, „Здравна детска консултация”, „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване
на училищната готовност на децата за равен старт в училище”,
„Предоставяне на подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители и семейства” в следните направления: формиране
и развитие на родителски умения; семейно консултиране и подкрепа и индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания. Мобилните услуги се предоставят във всички обхванати
по проекта населени места: гр. Плевен, гр. Славяново и селата
Буковлък, Дисевица, Мечка, Николаево, Опанец, Търнене, Гривица, Бръшляница, Върбица, Коиловци, Брестовец и Ясен, те са
допринесли за преизпълнението на планираните индикатори.
Освен безплатното предоставяне на услугите, ръководеният
от директора на РЦРИУ Дилайла Славейкова екип, привлича
дарения и подпомага социално слабите семейства. Това е място, в което могат да се видят много щастливи очи, каза Камелия Горненска, началник-отдел „Наблюдение и контрол проекти
и програми” и координатор на проекта. И ако успехът на един
проект се измерва с постигнатите резултати, то този относително малък на фона на мащабните инфраструктурни проекти на
Община Плевен има резултати, които могат да бъдат измерени
само с доверието и грижата в местната общност. „Това е един от
най-трудните проекти, защото изисква ежедневен пряк контакт
и влагане на много специфичен труд. Но си заслужава, защото
инвестициите са в най-скъпото - децата”, допълни тя.
Проект „Продължаване дейността на Регионален център за
ранна интервенция на уврежданията - Плевен” е финансиран от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 2020 г., по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е
на обща стойност 752 144,92 лв. Неговото изпълнение започна
на 01.09.2016 г. и ще приключи на 31.12.2019 г., след като беше
увеличен размерът на финансирането и удължен с една година.
ДОГОВОР № BG05M9OP001-2.004-0019-C01 „Продължаване дейността на
Регионален център за ранна интервенция на уврежданията - Плевен“

С

празничен концерт на площад „Възраждане” жители и гости на Плевен посрещнахаНовата година. За доброто настроение на млади и стари, решили да се поздравят
с настъпването на 2019-а, се погрижиха рок групите „Абсолют” и D2, както и DJ
Живко Иванов.
„На прага сме на новата 2019 година. Винаги посрещаме новите години с радост, с усмивка
и с вяра в по-доброто бъдеще на Плевен. 2018-а беше не лека за Плевен - през май ни отнесе
ураган, през юни и юли ни удавиха потопи, но Плевен винаги е оцелявал, защото плевенчани,
плевналии са най-добрите. Ще ми се тази година да остане във вас с доброто, с позитивното,
с това, с което вие сте успели, с това, което Плевен е успял”. Това каза кметът Георг Спартански на площад „Възраждане” минути преди да настъпи новата 2019 година. И пожела
на всички, присъстващи на празничния концерт, да бъдат здрави, успешни, да се обичат и да
вярват, че заедно можем повече, че Плевен ще пребъде и ще го бъде в годините напред.
Екипът на вестник „Плевен” желае на читателите си здраве и успехи през 2019 година!
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Златният Биг бенд на Плевен
Така вече определят музикантите от Общински духов
оркестър, с диригент Пламен
Марков, след удостояването на
формацията Биг бенд „Плевен“
с най-високото отличие на Съюза на музикалните и танцови дейци в България - „Златна
лира“. Това стана на официална
церемония в зала „Катя Попова“
по време на традиционния Коледен концерт на оркестъра. Галя
Рогозенска, секретар на Съюза
на музикалните и танцови дейци в България официално връчи
отличието на диригента Пламен
Марков. Призът се дава за високи
художествено-творчески
постижения и по повод 50-годишния му юбилей. Рогозенска
поздрави музикантите за тяхната
дейност и сподели,че като възпитаник на плевенското музикално
училище от години следи развитието на оркестрантите.
По повод изявите на Общински духов оркестър и създадения в него Биг бенд „Плевен“,
Марков благодари на всички
музиканти за тяхната отлична
работа и професионалния под-

ход към всяка една концертна
задача. Отговорно приеха те и
подготовката за Коледния концерт и работата с техния колега
Бойко Николов, чийто аранжименти са в основата на повечето
от изпълненията на Биг бенда.
Гост-солисти в концерта бяха
Ива Николова, Доротея Люцканова, Георги Гарнизов и Красимир Янкулов.
На всеки концерт през последните години музикантите
имат изненада за публиката.
Този път беше представянето
на певицата Ивелина Първанова, която представи песента на
Паша Христова „Повей, ветре“
по музика на Йосиф Цанков и
текст на Димитър Василев. Близо двучасовата изява включваше
разнообразна програма. Публиката имаше възможност да чуе
изпълнението на коледни песни, валсове на Щраус, класически маршове, музиката на Глен
Милър, на Рей Чарлз, на Луис
Армстронг, на Елвис Пресли и
на Стиви Уондър. Традиционно
концертът завърши с Дунавското хоро на Дико Илиев.

Три символа на Плевен в челната
Общината спечели
ваучер за безплатен безжичен
петица на класацията за
годишните награди в туризма интернет на публични места
Панорама „Плевенска епопея 1877” спечели 424 гласа и
заслужи второ място в категорията „Изборът на българите”
в Годишните награди в туризма
2018. Конкурсът се организира
от Министерство на туризма за
трета поредна година и е в различни направления.
Първо място в категорията

спечелиха
Белоградчишките
скали с 2 815 гласа, трето - храм
„Св. вмчк Георги” в Каварна. На
четвърто място е плевенският
Регионален исторически музей
с 242 гласа, а на пето място - параклисът-мавзолей „Св. Георги
Победоносец” на пл. „Възраждане” в града ни с 233 гласа.
На специална церемония в Со-

фия наградата получи заместник-кметът с ресор „Младежки
дейности, спорт, туризъм” Иван
Кюлджийски, който я предаде
на кмета на Общината Георг
Спартански. Да бъдем грижовни
стопани и да съхраним направеното от предците си, за да го има
и след нас, призова плевенският
градоначалник.

Община Плевен кандидатства в инициативата за безплатен безжичен интернет на
публични места в Европейския съюз WiFi4EU и спечели
ваучер за безплатен безжичен интернет, който предоставя фиксирана сума от 15
000 евро. Това стана ясно на
последното за 2018-а година оперативно заседание на
ръководството на местната
администрация. В последния
тур са кандидатствали 209 общини, като Община Плевен е
една от 113-те, които ще получат финансова помощ. Спечелилите общини ще могат да
използват своите ваучери в
продължение на 18 месеца. За
това време те ще трябва да изберат точките за достъп до ин-

тернет и да изградят безжичен
високоскоростен интернет на
публични пространства като
зали, библиотеки, музеи, паркове, площади и други широкодостъпни места.
Целта на WiFi4EU е не
само да има свързаност на отделните хора, но и да помогне
за културния и исторически
обмен на информация. Всички регистрирани общини в
платформата ще станат част
от една общност и ще могат да
се свържат с останалите участници в проекта. Голямата цел
на ЕС е чрез подобряването
на интернет връзката да стимулира услуги като електронно правителство, електронно
здравеопазване, онлайн банкиране, видео обаждания.
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Р Е Ш Е Н И Е №1171/20.12.2018 г., гр. Плевен лендарния месец след изтичане на гратис- вен да подпише договор за сумите и при на по проект „Осигуряване на устойчива

ОТНОСНО: Сключване на меморандум ния период (срока за усвояване на кредита).
за сътрудничество между Община Плевен 6. Максимален лихвен процент, такси, комисиони и други:
и Българска академия на науките
На основание чл.21, ал.2 във връзка с 6.1. Лихвен процент
чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното са- -Кредит А: Лихвеният процент по Кредит
моуправление и местната администрация, А към всеки един момент е равен на 5% от
лихвения процент по Кредит Били крайният лихвен процент по Кредит А е 0,11%
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
годишно.
Р Е Ш И:
1. Одобрява текста на Меморандум за - Кредит Б: Референтен лихвен процент в
сътрудничество между Община Плевен и лева (РЛП) на СЖЕБ + 2.2% год.
- Средно претеглен индикативен лихвен
Българска академия на науките.
процент
по двете кредитни линии - 0,97%
2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да подпише/сключи Меморандума по годишно.
6.2. Такси и комисионни:
т.1.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен -Кредитна линия А: без такса;
да извърши всички правни и фактически - Кредитна линия Б: 0,45% от размер на
действия във връзка с изпълнение на т.1 и Кредит Б, дължима еднократно при подписване на Договора за кредит.
т.2 от настоящото решение.
Мотиви: Настоящото решение е при- 6.3. Такса при предсрочно погасяване:
ето на основание чл.21, ал.2 във връзка с - Кредитна линия А: без такса
чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното са- - Кредитна линия Б:
моуправление и местната администрация, А) Без такса в случай на предсрочно попо предложение от Милен Яков - ВРИД гасяване със средства, генерирани от дейКмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС- ността на Проекта и собствени средства на
1561/13.12.2018г., на заседание на Общин- Община Плевен;
ски съвет - Плевен, проведено на 20.12.2018 Б) Такса в размер на 2% (два процента)
г., Протокол № 50, точка 2 от дневния ред, върху предсрочно погасената сума - във
и е подпечатано с официалния печат на Об- всички останали случаи, в т.ч. при рефинансиране от друга банка;
щински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Предсрочно погасяване може да се изМартин Митев вършва само едновременно и пропорционално по двете кредитни линии и на дата,
съвпадаща с дата на плащане на редовна
лихва и главница.
Р Е Ш Е Н И Е №1172/20.12.2018 г., гр. Плевен
6.4. Лихва при просрочие - Редовна лихОТНОСНО: Поемане на дългосрочен ва по съответната кредитна линия плюс
дълг под формата на /заем/ кредит от надбавка от 3% (три процента) на годишна
„Регионален фонд за градско развитие” база.
АД - Мениджър на финансов инструмент 6.5. Други разноски:
„Фонд за градско развитие за Северна Бъл- - сключване на застрахователни полици;
гария” /ФГР Север/, част от Оперативна -изпълнение на мерки за публичност, съпрограма „Региони в растеж” 2014-2020 и гласно Правилата за информация и комуСосиете Женерал Експресбанк АД - съфи- никация 2014 - 2020
нансираща институция
7. Дава съгласие, Община Плевен да ползНа основание чл.21, ал.2, във връзка с ва Оборотен кредит за финансиране разчл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното са- ходи за възстановимо ДДС в максимален
моуправление и местната администрация и размер на не повече до 400 000,00 (четичл.3, т.2 и чл.4, т.7, чл.17, ал.1 и чл. 19а от ристотин хиляди) лева за Проект „Ремонт
Закона за общинския дълг,
на сградата на Автогара Плевен и автобусните сектори”.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
8. Валута на дълга - български лева (BGN).
Р Е Ш И:
9. Вид на дълга съгласно чл. 3 от Закона
1. Дава съгласие, Община Плевен да обез- за общинския дълг - дълг, поет с договор за
печи финансирането на проекти, чрез пое- общински заем.
мане на дългосрочен дълг под формата на / 10. Начин на обезпечаване - залог върху
заем/ кредит от „Регионален фонд за град- собствени приходи на Община Плевен.
ско развитие” АД и Сосиете Женерал Екс- 11. Условия за погасяване - 3 равни мепресбанк АД - съфинансираща институция сечни вноски, дължими през последните 3
в максимален размер на не повече от 5 341 месеца от срока на кредита
777,00 (пет милиона триста четиридесет и 12. Максимален лихвен процент, такси,
една хиляди седемстотин седемдесет и се- комисиони и други:
дем) лева за следните проекти:
12.1. Лихвен процент и период - Референ1.1. Проект „Основен ремонт на пл. „Сво- тен лихвен процент в лева (РЛП) на СЖЕБ
бода” и пешеходната ул. „Васил Левски” от + 0,99% год. Лихвата е платима ежемесечпл. „Свобода” до пл. „Стефан Стамболов” но.
на стойност не повече от 2 945 000 (два ми- 12.2. Такси и комисионни - Такса управлелиона деветстотин четиридесет и пет хиля- ние: 0,15% от размер на Кредита, дължима
ди) лева;
еднократно при подписване на Договора за
1.2. Проект „Ремонт на сградата на Ав- кредит.
тогара Плевен и автобусните сектори” на 12.3. Такса при предсрочно погасяване стойност не повече от 1 900 000 (един ми- без такса
лион и деветстотин хиляди) лева.
12.4. Лихва при просрочие - Редовна лих2. Валута на дълга - български лева (BGN). ва по съответната кредитна линия плюс
3. Вид на дълга съгласно чл. 3 от Закона надбавка от 3% (три процента) на годишна
за общинския дълг - дълг, поет с договор за база.
общински заем.
12.5.Лихва при предсрочна изискуемост4. Начин на обезпечаване - залог върху Редовната лихва по съответната кредитна
собствени приходи на Община Плевен.
линия плюс надбавка от 6% (три процента)
5. Условия за погасяване:
на годишна база.
5.1. Срок за усвояване на кредита - 12 ме- 13. Дава съгласие за осигуряване на собстсеца след датата на сключване на договора вен финансов принос от бюджета на Общиза кредит;
на Плевен до 5% (пет процента) равняващи
5.2. Срок на кредита и погасителен план: се до 255 000,00 ( двеста петдесет и пет хи- Срок на кредита: до 10 (десет) години, ляди) лева за проектите както следва:
считано от датата на пълно усвояване на 13.1. Проект „Основен ремонт на пл.
„Свобода” и пешеходната ул. „Васил ЛевКредита.
- Гратисен период по главница: за периода ски” от пл. „Свобода” до пл. „Стефан
Стамболов”;
на усвояване.
- Погасителен план: Главницата по Кре- 13.2. Проект „Ремонт на сградата на Авдита се изплаща на равни месечни вноски, тогара Плевен и автобусните сектори”;
първата от които е дължима в края на ка- 14. Упълномощава Кмета на Община Пле-

условията, посочени в подточки от 1.1. до
6.5. от настоящото решение.
15. Упълномощава Кмета на Община Плевен да подпише договор за сумите и при
условията, посочени в подточки от 7.1. до
12.5. от настоящото решение.
16. Възлага на Кмета на Община Плевен
да извърши всички необходими правни и
фактически действия във връзка с изпълнението на настоящето решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във връзка с
чл.21, ал.1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и
чл.3, т.2 и чл.4, т.7, чл.17, ал.1 и чл.19а от
Закона за общинския дълг по предложение
от Милен Яков - ВРИД Кмет на Община
Плевен, с вх.№ ОбС-1555/11.12.2018 г., на
заседание на Общински съвет - Плевен,
проведено на 20.12.2018 г., Протокол №
50, точка 3 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 №1173/20.12.2018 г., гр. Плевен

градска среда на Плевен”, финансиран със
средства от ЕС по ОП „Региони в растеж
2014-2020”, както следва: било 402 395
лева, става 405 896 лева.
2. Променя Приложение №10 към Решение №833/25.01.2018 г. на Общински съвет
- Плевен за приемане на Сборния бюджет
на Община Плевен за 2018 година, както
следва:
2.1. параграф 10-00 „Издръжка” - било
510 940,00 лв., става 507 439,00 лв..
2.2. параграфи от §51 до §54 „Придобиване на дълготрайни активи и основен
ремонт” било 31 337 699,00 лв.- става
31 341 200,00 лв.
3. 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.144,
ал.4 от Закона за публичните финанси,
чл.57, ал.2 от Наредба №10 на Общински
съвет - Плевен, по предложение от Георг
Спартански - Кмет на Община Плевен, с
вх.№ ОбС-151-14/07.12.2018г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 20.12.2018 г., Протокол № 50, точка 5
от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

ОТНОСНО: Приемане на План-сметка
за приходите от такса битови отпадъци
и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови
отпадъци и чистотата на територията
на Община Плевен през 2019 година
На основание чл.21, ал.2 във връзка с
чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Р Е Ш Е Н И Е №1175/20.12.2018 г., гр. Плевен
чл.66, ал.3 (в сила от 03.11.2017 г.) от Зако- ОТНОСНО: Извършване на вътрешни
на за местните данъци и такси и чл.18, от компенсирани промени между обектите
Наредба №17 на Общински съвет - Плевен, от поименния списък за капиталови разходи на Община Плевен за 2018 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
На основание чл.21, ал.2 във връзка с
Р Е Ш И:
чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното са1. Определя такса битови отпадъци за моуправление и местната администрация,
2019 година в размери, приети с Решение чл.124, ал.ал.2 и 4 от Закона за публичните
№026/21.12.2015 г. на Общински съвет - финанси, чл.41, ал.ал.2 и 4 от Наредба №10
Плевен.
на Общински съвет - Плевен,
2. Приема План-сметка за приходите от
такса битови отпадъци и разходите за усОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
лугите по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чисто- 1. Изменя обект „Компютърни конфигутата на територията на Община Плевен за рации и сървърно оборудване”, финансиран със собствени бюджетни средства, как2019 година, съгласно Приложение №1.
Мотиви: Настоящото решение е прието то следва: било 60 000 лева, става 0 лева.
на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, 2. Увеличава „Резерв за непредвидени и
ал.1, т.7 от Закона за местното самоупра- неотложни разходи” в частта „Местни дейвление и местната администрация, чл.66, ности” на бюджета на Община Плевен за
ал.3 (в сила от 03.11.2017 г.) от Закона за 2018 година с 60 000 лв.
местните данъци и такси и чл.18, от На- 3. Възлага на Кмета на Община Плевен
редба №17 на Общински съвет - Плевен, да извърши всички правни и фактически
по предложение от Милен Яков - ВРИД действия, продиктувани от настоящото реКмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС- шение.
Мотиви: Настоящото решение е прието
1553/11.12.2018г., на заседание на Общинна основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ски съвет - Плевен, проведено на 20.12.2018 ал.1, т.6 от Закона за местното самоупраг., Протокол № 50, точка 4 от дневния ред, вление и местната администрация, чл.124,
и е подпечатано с официалния печат на Об- ал.ал.2 и 4 от Закона за публичните финанщински съвет - Плевен.
си, чл.41, ал.ал.2 и 4 от Наредба №10 на
Председател на Общински съвет - Плевен: Общински съвет - Плевен, по предложение
Мартин Митев от Милен Яков - ВРИД Кмет на Община
Плевен, с вх.№ ОбС-151-15/11.12.2018г.,
на заседание на Общински съвет - Плевен,
Р Е Ш Е Н И Е №1174/20.12.2018 г., гр. Плевен проведено на 20.12.2018 г., Протокол № 50,
ОТНОСНО: Извършване на промяна в точка 6 от дневния ред, и е подпечатано с
разчета за капиталовите разходи на Об- официалния печат на Общински съвет щина Плевен за 2018 година за обекти, Плевен.
изпълнявани по проекти, финансирани със Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев
средства от ЕС
На основание чл.21, ал.2 във връзка с
чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Р Е Ш Е Н И Е №1176/20.12.2018 г., гр. Плевен
чл.144, ал.4 от Закона за публичните фи- ОТНОСНО: Изпълнение на Решение
нанси, чл.57, ал.2 от Наредба №10 на Об- №1067/30.08.2018 г. на Общински съвет щински съвет - Плевен,
Плевен и сключено споразумение с „Фреш
Медиа България” АД, гр. София
На основание чл.21, ал.2 във връзка с
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното са1. Увеличава стойността на обект: „Ули- моуправление и местната администрация,
ца №1 между ул.„Александър Малинов” и
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
бул. „България” пред бл.323-324-326-328”,
Р Е Ш И:
гр. Плевен”, включен в Инвестиционната
програма на Община Плевен за 2018 годи- Дава съгласие за изменение на Индивиду-

брой 59
9.01.2019 г.
ална лицензия за доставяне на радиоуслуга
№ 1-059-01-01 за доставяне на радиопрограма на територията на град Плевен като
текстовете на т.1, 3 и 5 от нея придобива
следния вид:
1.1. Лицензията се издава за доставяне на
радиоуслуга по смисъла на чл.2, ал.2, т.1
от Закона за радиото и телевизията, която
включва радиопрограма с наименование
РАДИО 1 и допълнителни услуги, съгласно
описаните в т.6
3.1. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ се задължава да
доставя радиоуслуга с наименование РАДИО 1.
3.3. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ доставя радиоуслуга по т. 3.1 със специализиран програмен
профил. Програмата, която създава е насочена към аудитория над 35 години.
3.4. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ реализира радиоуслугата по т. 3.1, във формат музикален
- хит, поп, рок
5. ПРОГРАМНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
5.1. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ се задължава да
доставя радиоуслугата, включвайки в съдържанието на програмата, съобразно нейната специализация със следните програмни елементи:
5.1.1. Предавания с информационна насоченост - не по-малко от 1 на сто от седмичното програмно време.
5.1.2. Предавания с културна насоченост
- не по-малко от 0,2 на сто от седмичното
програмно време.
5.1.3. Предавания с образователна насоченост - не по-малко от 0,2 на сто от седмичното програмно време.
5.1.4. Предавания с развлекателна насоченост - не по-малко от 1 на сто от седмичното програмно време.
2. Упълномощава Кмета на Община Плевен със следните права:
2.1.Да подпише всички необходими документи от името на Община Плевен във
връзка с процедура за промяна на параметрите на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-059-01-01 за доставяне на радиопрограма на територията
на град Плевен.
2.2. Да подпише всички необходими документи от името на Община Плевен във
връзка с процедура за промяна на Разрешение № 01538/16.07.2009 г. за радиочестотен
спектър за аналогово радиоразпръскване с
местно покритие на честота 107,6 МНz за
територията на град Плевен.
2.3. Да осъществи необходимите процедури пред компетентните органи - Съвет за
елекронни медии /СЕМ/ и Комисия за регулиране на съобщенията /КРС/ във връзка с
т.2.1 и т.2.2 от настоящето решение.
2.4. Кметът на Община Плевен има право да предприеме необходимите действия пред компетентните органи за изменение на RDS кода на разрешение №
01538/16.07.2009 г. от 8063 на 8381.
2.5. Кметът на Община Плевен има право да предприеме необходимите действия
пред компетентните органи за изменение
и на други параметри на електронната
съобщителна мрежа, заложени в Разрешение № 01538/16.07.2009 г., за радиочестотен спектър за аналогово радиоразпръскване с местно покритие на честота
107.6 MHz за територията на град Плевен,
издадено от Комисията за регулиране на
съобщенията.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да
извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнение
на т.1 и т.2 от настоящето 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, по
предложение от Георг Спартански - Кмет
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-13961/11.12.2018г., на заседание на Общински
съвет - Плевен, проведено на 20.12.2018 г.,
Протокол № 50, точка 7 от дневния ред, и
е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев
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Р Е Ш Е Н И Е №1177/20.12.2018 г., гр. Плевен с официалния печат на Общински съвет - та по т.1 съгласно нормативните изисква-

ОТНОСНО: Продажба на застроен
общински недвижим имот на собственика на законно построени върху него сгради в УПИ ХІІ, кв.17 - с.Опанец, 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.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.51 от Наредба
№7 на Общински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се продаде общински недвижим
имот, находящ се в с. Опанец, Община
Плевен, представляващ застроен урегулиран поземлен имот с площ 500 кв.м. - УПИ
ХІІ, кв.17, отреден за жилищно строителство, актуван с акт за частна общинска
собственост №40896/11.02.2015 г., на цена
в размер на 6 120 (шест хиляди сто и двадесет) лева без ДДС на Петраки Красимиров
Петров - собственик на законно построените върху него сгради.
2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за продажба на имота с правоимащото лице, 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 Георг Спартански - Кмет на Община
Плевен, с вх.№ ОбС-1549/07.12.2018г., на
заседание на Общински съвет - Плевен,
проведено на 20.12.2018 г., Протокол № 50,
точка 10 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 №1178/20.12.2018 г., гр. Плевен

Плевен.
ния със спечелилия участник.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мотиви: Настоящото решение е прието
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, чл.35,
Р Е Ш Е Н И Е №1179/20.12.2018 г., гр. Плевен ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската
ОТНОСНО: Продажба на недвижим собственост и чл.47, ал.1 и ал.2, чл.79, ал.1
имот - частна общинска собственост и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Об- УПИ ІІІ, кв.7, по плана на с. Буковлък, щински съвет - Плевен, по предложение
отреден за жилищно строителство, чрез от Георг Спартански - Кмет на Община
Плевен, с вх.№ ОбС-1146-1/26.10.2018г.,
публичен търг
На основание чл.21, ал.2 във връзка с на заседание на Общински съвет - Плевен,
чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното са- проведено на 20.12.2018 г., Протокол № 50,
моуправление и местната администрация, точка 13 от дневния ред, и е подпечатано
чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за об- с официалния печат на Общински съвет щинската собственост и чл.47, ал.1, чл.79, Плевен.
ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Об- Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев
щински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се продаде недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в
с. Буковлък, представляващ урегулиран
поземлен имот УПИ ІІІ, кв.7 с площ 600
(шестстотин) кв.м., 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 5 100 (пет хиляди и сто) лева
без ДДС и депозит за участие в размер на
10% от първоначалната цена.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен
да назначи комисия, която да организира и
проведе търга.
3. Упълномощава Кмета на Община 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.35,
ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост 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 Георг Спартански - Кмет на Община Плевен,
с вх.№ ОбС-1547/07.12.2018г., на заседание
на Общински съвет - Плевен, проведено на
20.12.2018 г., Протокол № 50, точка 12 от
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

ОТНОСНО: Продажба на застроен общински недвижим имот на собственика
на законно построена върху него сграда в
УПИ ХХVІІІ, кв.11 по плана на с. Опанец,
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.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за обР Е Ш Е Н И Е №1180/20.12.2018 г., гр. Плевен
щинската собственост и чл.51 от Наредба
ОТНОСНО: Продажба на общински
№7 на Общински съвет - Плевен,
недвижим имот, представляващ незаОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
строен УПИ ІІ - 66, отреден за жилищно
Р Е Ш И:
строителство, кв.13 по плана на с. Бу1.Да се продаде общински недвижим ковлък
имот, находящ се в с. Опанец, Община На основание чл.21, ал.2 във връзка с
Плевен представляващ застроен урегули- чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното саран поземлен имот с площ 750 кв.м. - УПИ моуправление и местната администрация,
ХХVІІІ, кв.11, отреден за жилищно строи- чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за обтелство, актуван с акт за частна общинска щинската собственост и чл.47, ал.1 и ал.2,
собственост АОС №31890/21.09.2001 г. на чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7
цена в размер на 10 000 (десет хиляди) лева на Общински съвет - Плевен,
без ДДС на „Дани Инженеринг” ЕООД,
представлявано от Валери Диков Диков ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
собственик на законно построената върху
Р Е Ш И:
него сграда.
1. Да се организира и проведе публичен
2. Упълномощава Кмета на Община Пле- търг чрез предварително представяне на
вен да сключи договор за продажба на имо- предложенията от участниците в админита с правоимащото лице, съгласно т.1 от страцията на Община Плевен за продажба
настоящото решение и нормативните изи- на незастроен общински недвижим имот
сквания.
- частна общинска собственост, предстаМотиви: Настоящото решение е прието вляващ незастроен УПИ ІІ-66, с площ 680
на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, кв.м., отреден за жилищно строителство,
ал.1, т.8 от Закона за местното самоупра- кв.13 по плана на с.Буковлък, актуван с
вление и местната администрация, чл.35, АОС №35385/28.05.2009 г. при първонаал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за общинска- чална цена 4 500 (четири хиляди и петстота собственост и чл.51 от Наредба №7 на тин) лева без ДДС и депозит за участие
Общински съвет - Плевен, по предложение 10% от първоначалната цена.
от Георг Спартански - Кмет на Община 2. Възлага на Кмета на Община Плевен
Плевен, с вх.№ ОбС-1491/24.10.2018г., на да назначи комисия която да организира и
заседание на Общински съвет - Плевен, проведе търга за продажба на имота.
проведено на 20.12.2018 г., Протокол № 50, 3. Упълномощава Кмета на Община Плеточка 11 от дневния ред, и е подпечатано вен да сключи договор за продажба на имо-

Р Е Ш Е Н И Е №1181/20.12.2018 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Закупуване на нежилищен
имот - сграда за търговия с идентификатор 56722.662.497.3, с площ 14 кв.м., находящ се в град Плевен, ул. „Босилеград” №1
На основание чл.21, ал.2 във връзка с
чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.33 от Закона за собствеността, чл.34,
ал.2 от Закона за общинската собственост,
чл.5, т.2 и чл.6, т.1 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да не закупи от Милен Костадинов
Тодоров и Дияна Василева Тодорова чрез
пълномощника Георги Красимиров Генов недвижим имот - сграда за търговия с
идентификатор 56722.662.497.3 с площ 14
кв.м., находящ се в гр. Плевен, ул. „Босилеград” №1, попадащ в общински недвижим имот с идентификатор 56722.662.497
- УПИ І-7541, 7544, кв.165 по плана на гр.
Плевен, актуван с АОС №42513/09.02.2018
г., за сумата от 11 735,00 (единадесет хиляди седемстотин тридесет и пет) лева без
ДДС.
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.33
от Закона за собствеността, чл.34, ал.2 от
Закона за общинската собственост, чл.5,
т.2 и чл.6, т.1 от Наредба №7 на Общински
съвет - Плевен, по предложение от Милен
Яков - ВРИД Кмет на Община Плевен, с
вх.№ ОбС-1554/11.12.2018г., на заседание
на Общински съвет - Плевен, проведено на
20.12.2018 г., Протокол № 50, точка 14 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 №1182/20.12.2018 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение
по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
„Осигуряване функциониране на национална мрежа от 27 областни информационни центрове през периода 2019-2021
г.” по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с
чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Община Плевен да подаде проектно предложение по Процедура
чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-4.004
„Осигуряване функциониране на национална мрежа от 27 областни информационни центрове през периода 2019-2021г.” по
Оперативна програма „Добро управление
2014-2020 г.
2. Дава съгласие за осигуряване на обо-

брой 59
9.01.2019 г.
ротни средства за точното и навременно
изпълнение на планираната по проекта
дейност до верифициране и плащане от
страна на Управляващия орган на ОП „Добро управление”.
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 Милен Яков - ВРИД
Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС1559/13.12.2018г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 20.12.2018
г., Протокол № 50, точка 15 от дневния ред,
и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

ски действия по изпълнение на Решението.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с
чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.52, ал.1, т.3, буква „б” от Закона за водите, по предложение от Георг
Спартански - Кмет на Община Плевен, с
вх.№ ОбС-1542/06.12.2018г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 20.12.2018 г., Протокол № 50,
точка 17 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 №1185/20.12.2018 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част

Р Е Ш Е Н И Е №1183/20.12.2018 г., гр. Плевен от имот - публична общинска собстве-

ОТНОСНО: Издаване на Разрешително
за ползване на повърхностен воден обект
- язовир „Турски дол”, местност „Турски
дол”, с. Николаево, Община Плевен, област Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с
чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.52, ал.1, т.3, буква „б” от Закона
за водите,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се издаде Разрешително за ползване на повърхностен воден обект язовир „
Турски дол” - публична общинска собственост, местност „Турски дол”, с. Николаево,
Община Плевен, с цел риборазвъждане,
промишлен и спортен риболов на „ЛЕЙК
- ГРУП” ООД, ЕИК 203358830 със седалище и адрес на управление - град Плевен,
бул. „Христо Ботев” №149, ет.4, ап.7 за
срок до 9 /девет/ години, но не по-късно от
18.05.2027 г.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен
извършването на всички правни и фактически действия по изпълнението на Решението.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с
чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.52, ал.1, т.3, буква „б” от Закона
за водите, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
ОбС-1541/06.12.2018г., на заседание на
Общински съвет - Плевен, проведено на
20.12.2018 г., Протокол № 50, точка 16 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 №1184/20.12.2018 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Издаване на Разрешително
за ползване на повърхностен воден обект
- язовир „Беглеж”, местност „Горната
елия”, с. Беглеж, Община Плевен, област
Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с
чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.52, ал.1, т.3, буква „б” от Закона
за водите,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се издаде Разрешително за ползване
на повърхностен воден обект язовир „Беглеж” - публична общинска собственост,
местност „Горната елия”, с. Беглеж, Община Плевен с цел риборазвъждане, промишлен и спортен риболов на „Екатерина
2013” ЕООД, ЕИК 202620596 със седалище и адрес на управление - град Плевен,
ж.к.„Сторгозия” бл.34, вх. Б, ет.2, ап.6 за
срок до 7 /седем/ години, но не по-късно от
21.04.2025 г.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен
извършването на всички правни и фактиче-

ност, находящ се в парцел ХV -389, ст.кв.1а,
за поставяне на преместваем обект - павилион за нехранителни стоки, с размери
4,00/4,00 м., по плана на с. Ясен, Община
Плевен, съгласно АОС №31848/10.08.2001
г., скица №1165/06.04.2006 г. и схема за
разполагане от Гл. архитект на Община
Плевен, на основание чл.56 от ЗУТ
На основание чл.21, ал.2 във връзка с
чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.56 от Закона за устройство
на територията, чл.15, ал.2 от Наредба
№15 на Общински съвет - Плевен, чл.76,
т.2, чл.79, ал.1, чл.85, ал.1, т.2 от Наредба
№7 на Общински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се отдаде под наем за срок от 5 /
пет/ години част от имот - публична общинска собственост, находящ се в парцел ХV - 389, стр.кв. 1а, по плана на село
Ясен, Община Плевен, за поставяне на
преместваем обект - павилион за нехранителни стоки, с размери 4,00/4,00 м., съгласно АОС №31848/10.08.2001 г., скица
№1165/06.04.2006 г. и схема за разполагане
от Главен архитект на Община Плевен, на
основание чл.56 от Закона за устройство на
територията.
2. Приема начална тръжна месечна цена
за отдаване под наем на част от имота, посочен в т.1, в размер на 25,60 лв. /двадесет
и пет лева и шестдесет стотинки/ на месец
без ДДС.
3. Приема депозит за участие в размер на
5 на сто от началната месечна наемна цена
с вкл. ДДС по т.2, изчислен за целия период на договора.
4. Отдаването под наем на част от имот
по т.1 да се извърши по реда на Наредба
№7 на Общински съвет - Плевен чрез публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложенията на
участниците в администрацията на Община Плевен и начална тръжна месечна наемна цена, съгласно т.2 и депозит за участие,
съгласно т.3.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен
да назначи комисия, която да организира и
проведе търга.
6. Възлага на Кмета на Община Плевен
или оправомощено от него лице да сключи договор за наем 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.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост, чл.56 от Закона за устройство на територията, чл.15, ал.2 от Наредба №15 на Общински съвет - Плевен,
чл.76, т.2, чл.79, ал.1, чл.85, ал.1, т.2 от
Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
ОбС-1539/06.12.2018г., на заседание на
Общински съвет - Плевен, проведено на
20.12.2018 г., Протокол № 50, точка 18 от

5

дневния ред, и е подпечатано с официал- ността „Стража” в землището на гр. Пления печат на Общински съвет - Плевен. вен и парцеларни планове на елементите
Председател на Общински съвет - Плевен: на техническата инфраструктура.
Мартин Митев 3. Възлага на Кмета на Община Плевен
или оправомощено лице да извърши необходимите правни и фактически дейстР Е Ш Е Н И Е №1186/20.12.2018 г., гр. Плевен вия, съгласно разпоредбите на Закона за
ОТНОСНО: Кандидатстване на Общи- устройство на територията, свързани с изна Плевен с Проект „Ремонт на покрив и пълнение на настоящото Решение.
вътрешни фасадни стени на Център за ли- Решенията по чл.124а от Закона за усчностно подпомагане - ЦРД”, гр. Плевен, тройство на територията не подлежат на
ул. „Дойран” №79, УПИ І, стр.кв. 381а, за оспорване, съгласно чл.124б, ал.4.
външно финансиране по Проект „Красива Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с
България” 2019 г. (ПКБ)
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното сачл.21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното моуправление и местната администрация,
самоуправление и местната администра- чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи, на основание чл.124а, ал.1,
ция,
ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, по предложение
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
от Милен Яков - ВРИД Кмет на Община
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Плевен да кан- Плевен, с вх.№ ОбС-1551/11.12.2018г., на
дидатства с Проект „Ремонт на покрив и заседание на Общински съвет - Плевен,
вътрешни фасадни стени на Център за ли- проведено на 20.12.2018 г., Протокол №
чностно подпомагане - ЦРД”, гр. Плевен, 50, точка 20 от дневния ред, и е подпеул. „Дойран” №79, УПИ І, стр.кв.381а, чатано с официалния печат на Общински
за привличане на финансови средства по съвет - Плевен.
Мярка 01 „Подобряване на обществена- Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев
та среда в населените места” на Проект
„Красива България” 2019 г.
2. Дава съгласие Община Плевен да осигури като собствен финансов принос 55% Р Е Ш Е Н И Е №1188/20.12.2018 г., гр. Плевен
от общия бюджет на проекта по т.1 в раз- ОТНОСНО: Разрешение за изработмер не повече от 70 847,00 лв.
ване на проект за подробен устрой3. Дава съгласие да бъдат запазени по- ствен план - план за застрояване за ПИ
стигнатите резултати за срок от пет години 56722.701.1163 в местността Стража
след приключване изпълнението на проек- в землището на гр. Плевен, парцеларни
та по т.1, както и да не се променя предназ- планове на елементите на техническата
начението на обекта или части от обекта на инфраструктура и одобряване на Задание
проектната интервенция.
за изработване на подробен устройствен
4. Оправомощава Кмета на Община Пле- план
вен да подпише договор по Проект „Кра- На основание чл.21, ал.2 във връзка с
сива България” 2019 г. при одобряване фи- чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното санансирането на проекта по т.1.
моуправление и местната администрация,
Мотиви: Настоящото решение е при- чл.18 от Закона за опазване на земеделскието на основание чл.21, ал.2 във връзка с те земи, на основание чл.124а, ал.1, ал.5 и
чл.21, ал.1,т.6 и т.23 от Закона за местно- ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство
то самоуправление и местната админи- на територията,
страция, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
ОбС-1540/06.12.2018г., на заседание на
Р Е Ш И:
Общински съвет - Плевен, проведено на 1. Разрешава изработването на проект за
20.12.2018 г., Протокол № 50, точка 19 от Подробен устройствен план - План за задневния ред, и е подпечатано с официал- строяване за ПИ 56722.701.1423 в местния печат на Общински съвет - Плевен.
ността „Стража” в землището на гр. ПлеПредседател на Общински съвет - Плевен: вен и парцеларни планове на елементите
Мартин Митев на техническата инфраструктура. При изработване на подробния устройствен план
да се спазват разпоредбите на чл.46, ал.2 от
Р Е Ш Е Н И Е №1187/20.12.2018 г., гр. Плевен Наредба №7 за правила и нормативи за усОТНОСНО: Разрешение за изработ- тройство на отделните видове територии и
ване на проект за подробен устрой- устройствени зони.
ствен план - план за застрояване за ПИ 2. Одобрява заданието за изработване на
56722.701.1423 в местността Стража Подробен устройствен план - План за зав землището на гр. Плевен, парцеларни строяване за ПИ 56722.701.1423 в местпланове на елементите на техническата ността „Стража” в землището на гр. Плеинфраструктура и одобряване на Задание вен и парцеларни планове на елементите
за изработване на подробен устройствен на техническата инфраструктура.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен
план
На основание чл.21, ал.2 във връзка с или оправомощено лице да извърши нечл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното са- обходимите правни и фактически дейстмоуправление и местната администрация, вия, съгласно разпоредбите на Закона за
чл.18 от Закона за опазване на земеделски- устройство на територията, свързани с изте земи, на основание чл.124а, ал.1, ал.5 и пълнение на настоящото Решение.
ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство Решенията по чл.124а от Закона за устройство на територията не подлежат на
на територията,
оспорване, съгласно чл.124б, ал.4.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Мотиви: Настоящото решение е прието
Р Е Ш И:
на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
1. Разрешава изработването на проект за ал.1, т.11 от Закона за местното самоупраПодробен устройствен план - План за за- вление и местната администрация, чл.18 от
строяване за ПИ 56722.701.1163 в мест- Закона за опазване на земеделските земи,
ността „Стража” в землището на гр. Пле- на основание чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и
вен и парцеларни планове на елементите чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на
на техническата инфраструктура. При из- територията, по предложение от Милен
работване на подробния устройствен план Яков - ВРИД Кмет на Община Плевен, с
да се спазват разпоредбите на чл.46, ал.2 от вх.№ ОбС-1552/11.12.2018г., на заседание
Наредба №7 за правила и нормативи за ус- на Общински съвет - Плевен, проведено на
тройство на отделните видове територии и 20.12.2018 г., Протокол № 50, точка 21 от
устройствени зони.
дневния ред, и е подпечатано с официал2. Одобрява заданието за изработване на ния печат на Общински съвет - Плевен.
Подробен устройствен план - План за за- Председател на Общински съвет - Плевен:
строяване за ПИ 56722.701.1163 в местМартин Митев
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Областният информационен център - Плевен
в полза на бизнеса и предприемачите

Вече седем години Областният информационен център
в Плевен работи като част от
Националната мрежа от информационни центрове за Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в
България. В края на декември
2018 г. приключи поредният
етап от дейността на екипа от
експерти в рамките на проект
№
BG05SFOP001-4.001-0016
„Продължаване функционирането на Областен информационен център - Плевен като част
от Националната мрежа от 27
областни информационни центъра”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Добро управление“,
съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския социален фонд.
Основна задача на експертите
е осигуряването на прозрачност
и обезпечаването на навременна информация за потенциалните кандидати за подкрепа от
европейските фондове. През

последните три години екипът
на Областен информационен
центар - Плевен насочи своите
усилия към целенасочено сътрудничество с бизнеса в 11-те
общини в Плевенска област и
работи проактивно за създаване
на среда на информираност според спецификата на актуалните
възможности за подпомагане
със средства от ЕСИФ. Организира редица инициативи за осъществяване на обмяна на опит
между предприятията във връзка с кандидатстването за безвъзмездна финансова помощ и
изпълнението на проекти. Целта
на експертите е да подпомогнат
малките и средните предприятия да направят първа стъпка
към анализ на нуждите си и да
вземат евентуално решение за
участие в подходяща процедура
от оперативните програми.
От февруари 2016 г. до декември 2018 г. 1 553 клиента
са потърсили мнението на експертите - на място в офиса, по
имейла или по телефона - по

1 989 въпроса. Близо 600 от запитванията са свързани с Програмата за развитие на селските
райони, 380 с Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, а около 500 от
въпросите не попадат в обхвата
на актуалните оперативни програми и са насочени към други
възможности за финансиране
от Европейския съюз или други
донори. Подготвени и издадени
са 32 информационни дипляни
за актуални процедури в тираж
8 000 броя и една книжка за вече
реализирани проекти.
Традиция са ежегодните
инициативи в рамките на националните и общоевропейски
кампании, както и тридневните
фестивали на еврофондовете в
Плевен. 3 903 участника са се
включили в 112 събития, организирани от ОИЦ - Плевен през
последния тригодишен период.
Някои от тях бяха по-мащабни
и оставиха по-дълбоки следи.
Такава беше националната кампания „Успешни заедно“ през
пролетта на 2016 г.: Работата се
съсредоточи върху дискусията
и генериране на предложения,
свързани с темата за улесняване на достъпа до средствата от
ЕСИФ, както и на отчитането
им. Резултатите стигнаха до
работната група на европейско
ниво и за програмния период
2021-2027 г. са планирани 80
ключови административни опростявания за бенефициентите.
Силен финал бе заключителното събитие на площад „Възраждане“ в Плевен, преминало
под формата на изложение на
продукти и услуги на включилите се в кампанията предприятия.
Два повода белязаха дейностите през 2017 г. - 60 години
от създаването на Европейския
социален фонд и 10-ата годишнина от членството на България
в Европейския съюз. Поредица
от големи събития в рамките на
Националната кампания „Заедно за Европа“ и на тридневния
фестивал „Еврофондовете - път

към успеха“ насочиха вниманието на обществеността към
значението и въздействието им
върху отделния човек и оставиха зареждащ отпечатък върху
всички участници. Шатрите на
ОИЦ - Плевен отново бяха изградени на площада, за да приютят информационните щандове
на 6 фирми, 2 неправителствени организации и 5 училища от
областта, а на сцената, закупена
със средства по проекта, излязоха над 150 участника на възраст
от 4 до 18 години. Музикалнотанцовата сюита „С музика и
танци мечтаем заедно“ на ПУ
„П. Р. Славейков“, инструменталното изпълнение на кларинет и на танцовия състав при
НЧ „Искра“ и СУ „Асен Златаров“ в Гиген, на клуб „Хороводец“ при ДФСГ „Интелект“ и на
инструментална група „Нашенчета” при ЦПЛР-ЦРД спечелиха
сърцата на публиката.
Незабравима за екипа и за
включилите се ще остане и велоинициативата през 2018 г. за
популяризиране на еврофондовете. В продължение на седмица във всеки един общински
център се проведе велопоход
със старт и финал при обекти

създадени, преустроени или
реновирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Целта беше
вниманието отново да се насочи
към значимостта на финансовата подкрепа от Европа за местното развитие. 33 участника
спечелиха нов велосипед като
награда за активността си.
Погледът напред, към 2019
г.: България навлиза в най-интензивния етап на изпълнение
на оперативните програми от
периода 2014-2020 и започва подготовката за следващия.
Екипът на ОИЦ - Плевен продължава да работи за всички
предприятия от областта - потенциални бенефициенти по
оперативните програми, за кандидатите по Програмата за развитие на селските райони, за и
заедно с браншови организации
и експертите от 11-те общини,
за всички местни предприятия
с успешно изпълнени проекти,
съфинансирани от ЕСИФ и за
всички, които живо се интересуват каква част от средствата
от Европейските структурни и
инвестиционни фондове за България биват инвестирани в област Плевен.

Във фокуса на дейността на Областния информационен
център в Плевен като част от Националната мрежа от 27
областни информационни центъра са:
Разпространяването на обща информация относно политиките на ЕС, Споразумението за партньорство, управлението
и изпълнението на Европейските структурни и инвестиционни
фондове (ЕСИФ);
Предоставянето на конкретна информация на потенциалните бенефициенти за възможностите за кандидатстване по
програмите, съфинансирани от ЕСИФ;
Организирането на публични информационни събития, пресконференции, семинари и др., съобразени със специфичните нужди на общините в област Плевен, потенциалните бенефициенти
и възможностите за кандидатстване по отворени процедури;
Популяризирането на добри практики във връзка с ЕСИФ;
Разпространението на информационни и рекламни материали относно целите, начините и възможностите за финансиране от ЕСИФ в България;
Сътрудничеството с управляващите органи и междинните
звена на програмите и работата с национални, регионални медии
и други мрежи за информация на ЕС във връзка с изпълнението
на функциите им.
Услугите се предоставят безплатно.
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ИВЕТ ГОРАНОВА ЗА ВТОРИ ПЪТ
„Спортист на годината на Община Плевен”

Това определи анкетата, която
класира 18-годишната спортистка
на първо място сред 16 състезатели и състезателки от различни
видове спорт. Втори и трети останаха Иван Мечков - бокс и Иво
Илиев - борба. Най-проспериращ
спортист за 2018 г. е тенисистката Росица Денчева, следвана от
Нора Рашева - шахмат и Йоана
Константинова - тенис на корт.
При състезателите до 18 години
първи е Добромир Николов - лека
атлетика, втори и трети са Теодор
Димитров - карате и Алина Грънчарова - лека атлетика. За треньор
на годината беше определен Ангел Ленков, който неотменно е до
голямата състезателка и шампионка Ивет Горанова. В Актовата
зала на Община Плевен бяха връчени грамоти и възпоменателни
плакети на заслужили треньори
и спортни деятели, допринесли
за успехите на спорта в града ни.
Това са Илия Мирков, Дарин Великов, Пламен Дунчев, Цветан

Каменов и Тодор Здравков.
За отбор на годината в ученическите игри беше награден
тимът на Профилираната математическа гимназия „Гео Милев” с
преподаватели по физическо възпитание и спорт Всеволод Капустянов, Светослав Рачков и Георги
Чудомиров.
Преди обявяването на победителите в класацията заместниккметът на Община Плевен Милен
Яков подчерта, че постиженията
на спортистите са разнасяли славата на града ни не само в страната, но и в чужбина, а подвигът
на Ивет Горанова, която едва е
навършила 18 години и е станала трета в света, е един връх,
до който мечтае да стигне всеки
спортист. „От друга страна трябва да се отбележи незавидното
състояние на спортните бази. Залата до входа на парк „Кайлъка”
стои като паметник незавършена.
Току-що започнатото модерно
спортно съоръжение на мястото
на колопистата е на
кота „нула”. Плановете на изграждането
на спортен комплекс
до стадион „Плевен”
така и не намират ход
в Министерството на
младежта и спорта,
минусовите температури в закритата лекоатлетическа писта
не дават възможност
за нормален тренировъчен и състезателен
процес. Затова усилията на общинската
и областната администрация са насочени
към подобряване на
условията за спортуване на младите
хора”, каза заместник-кметът Милен
Яков.
От името на Общинския съвет в Плевен Мартин Митев
изказа огромно „бла-

годаря” на спортистите, техните
треньори, на спортните деятели и
ветерани за постигнатите добри
резултати през 2018 година. Въпреки условията, в които са работили и финансовия недоимък, те
са доказали с професионализъм и
воля, че ще продължават да разнасят славата на Плевен не само
в страната ни, а и зад граница.
Доказа го Ивет Горанова, която
на Световното първенство по карате в Мадрид, в конкуренцията
на 1 100 състезатели от 146 страни успя да се изкачи на стълбичката на победителите и да спечели бронзов медал. „Бих искал
да й благодаря лично, както и на
сенсей Русалин Русалинов - президент на спортен клуб по карате
„Петоромакс”! Искам да балгодаря на баскетболистите и на треньора им Александър Дяковски
за това, че полагат максимални
усилия зала „Балканстрой” да
бъде пълна с млади хора! Повод
за гордост ни дава борбата, леката атлетика, имаме невероятни
постижения в шахмата, тениса
на корт, таекуон-до, ще спра да
изброявам, за да не пропусна някого. Всички треньори, спортисти, ветерани и спортни деятели
заслужават признанието на Плевен! А наградите само един символичен жест на преклонението
ни пред вашия труд”, каза на церемонията по награждаването на
известните ни спортисти председателят на Общинския съвет
Мартин Митев.
След награждаването Ивет Горанова благодари на на всички,
които са й помагали и подкрепяли, за да стигне до върховете на
спорта „карате”. Годината е била
изключинелно тежка, изпълнена с много състезания и битки,
имало е загуби и победи, но всеки резултат е мотивирал младата
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състезателка да върви напред. А
един от големите й успехи е било
първото място на Балканското
първенство. Много се радва от
факта, че всички, които я обичат и
държат на нея, са се зарадвали от
факта, че е спортист номер едно
за годината.
През 2018 г. Ивет Горанова
се класира на III място - индивидуално кумите жени, кат. - 55
кг на Световното първенство.
На Х Европейско първенство по
шотокан зае I място на кумите,
жени 61 кг WKF, I място- кумите, жени- 61 кг, шобу ипон, I
място - кумите - отборно, жени.
На Европейско първенство има
V място-кумите, отборно жени.
На Балканско първенство - I
място - кумите, жени 61 кг На-

ционално първенство - I място
- кумите, жени 61 кг, II място
- ката, индивидуално, жени, II
място - кумите, отборно, жени,
I място - ката, отборно, жени.
Национална купа - I място - кумите, жени 61 кг, I място - ката,
индивидуално, жени, I място кумите, отборно, жени, I място
- ката, отборно, жени.
По думите на Ангел Ленков от
клуба по бойни изкуства „Петромакс”, отличен за „Треньор на годината на Община Плевен”, голямата цел на неговата състезателка
Ивет Горанова са Олимпийските
игри през 2020 г. Ангел Ленков
е помощник-треньор на Националния отбор по карате, завоювал
12 златни медала от Национални
първенства и купи.
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100 години театър - 100 години
вдъхновение за Плевен
В края на миналата година
тържествено беше отбелязана
100-годишнината от учредяването на професионалния театър в
Плевен в актовата зала на Общината с възстановка от протокола
на Гражданското събрание от 22
декември 1918 г. Символичният
акт на учредяването пресъздадоха кметът на Община Плевен Георг Спартански и директорът на
Драматично-куклен театър „Иван
Радоев“ Васил Василев. По време
на честването Георг Спартански
подчерта, че за общинското ръководство плевенският театър като
институция винаги е бил приоритет и усилията в близко бъдеще са
насочени към реновиране на сградата отвън и отвътре по проект за
5 милиона лева. А за театралната
трупа каза, че тя е разнесла славата на града ни не само в страната, но и в чужбина. Като жест
на признание към творческите
успехи на плевенския театър и
във връзка със стогодишнината
кметът Георг Спартански връчи
на Васил Василев почетен плакет на Община Плевен.
На церемонията, на която беше
отбелязан вековният юбилей на
ДКТ „Иван Радоев” - Плевен, гостите за първи път чуха сценично
четене от актьори от театъра на
книгата „На превала“ - първо издание на тетрадката с автобиографични бележки на основателя на
театъра и негов първи директор,
Александър Гюров. В книгата са
публикувани материали, запазени
в Регионален исторически музей
и Държавен архив - Плевен. Издаването на автобиографичните бележки и събитието подпомогнаха
за реабилитирането на забравената личност на Гюров, не само като
създател на театъра, но и значим
български артист и автор на текстове за театър. Неговата вълнуваща история започва на 18 август 1885 г. в Плевен, като актьор
в трупите на пътуващия театър
на Роза Ст. Попова, „Съвременен театър“ на Матей Икономов,
роли на сцената в първия сезон
на Нов народен театър - София
и не на последно място - участие
в две войни.

На 6 февруари 1919 г. на сцената на плевенския театър се играе първата премиера - „Кин“ от
Александър Дюма-син с режисьор Владимир Николов, в която
той изпълнява една от главните
роли. Александър Гюров е директор в първите 5 години на
новооснования театър, в който в
следващите години играе редом
с най-ярките таланти на своето
време - Вера Игнатиева, Кръстьо
Сарафов, Георги Стаматов и др.
През годините множество предизвикателства са сполетявали
плевенския театър - едва няколко години след създаването му,
пожар през 1925 г. го изпепелява
до основи. Въпреки трагедията е
основан Театрален комитет, който
да поднови творческата дейност:
на 17 октомври 1926 г. е открит
театралният сезон със „Змейова
сватба“ от П. Ю.Тодоров. За реконструкцията театърът събира
670 000 лева, от които 40% са
дарени на фонда „Пострадали от
атентата в църквата „Св. Неделя“.
В следващите години театърът
се стреми към професионализация и развитие на силен и разнообразен репертоар: в годините
между 1928 и 1932 г. Кръстьо Сарафов изпълнява главните мъжки роли в пиесите „Разбойници“
от Шилер, „Големанов“ от Ст.
Л. Костов, „Хенри IV“ от Уилям
Шекспир, „Мариус“ от Марсел
Паньол, „Престъпление и наказание“ по Достоевски, „Бедността не е порок“ от Островски и
др. Драматург на театъра е Боян
Дановски, а директор - Георги
Костов.
Равносметката през 1937 г. се
оказва повече от оптимистична:
само за един сезон, 18 години
след първата премиера, в театъра
са изиграни 272 представления с
64 112 зрители.
Не закъснява и първото представление за деца в Плевен - неговата премиера е през 1938 г., а
заглавието е „Динко Мързелана“.
Този стремителен успех,
включващ развиване на различни аудитории и представяне на
сериозна българска и чуждестранна драматургия („Подвигът“

от Асен Разцветников, 1944 г.,
реж. Н. О. Масалитинов; „Платон Кречет“ от Корнейчук нараства до одържавяването на театъра през 1946 г.
В новия строй е открит Плевенският народен театър, който
отразява процесите, характерни
за целия ни национален театър
в периода. Няколко години след
така нареченото „размразяване“
след Априлския пленум през
1956 г. започват да проблясват посмели тенденции в развитието на
театъра, с драматургия от Виктор
Юго, Боян Болгар, Иван Пейчев,
Николай Хайтов. Наред с преобладаващите български текстове в
периода 1964 - 1979 г. впечатление правят и репертоарни избори
като „Странната мисис Севъдж“
от Джон Патрик (реж. Слави
Шкаров), „Любов под брястовете“ от Юджийн О‘Нийл и „Всичко в градината“ от Едуард Олби
(реж. Елена Цикова). В периода
1965 - 1982 г. театърът е ръководен от Илия Чоджумов, от Милко
Кулев, Георги Черкелов, Васил
Попилиев…
През целия този противоречив, пъстър период, плевенският
театър заявява открито своя ангажимент и интерес към новата българска драматургия: на плевенска
сцена са поставени за първи път
22 български текста за театър,
сред които са „Опит за летене“ от
Йордан Радичков (реж. Елена Цикова) и „Страшният съд“ от Стефан Цанев.
В навечерието на празниците
ДКТ “Иван Радоев“ подари на
плевенчани ексклузивния театрален концерт-спектакъл „Коледа
за Плевен“ с режисьор Ива Николова. Пред централния вход на
театъра жителите на града се забавляваха с атрактивни скечове и
песни на живо, поднесени от цялата актьорска трупа на театъра.
В рамките на своята 100-годишнина, ДКТ „Иван Радоев” Плевен за пореден път провежда
и десето издание на Националния

конкурс за българска драматургия
на името на настоящия си патрон.
Творбите ще се очакват до 29
март 2019 година.
Докато чакаме и този вълнуващ юбилей, погледите са вперени в януарските спектакли на
театъра:
На 17 януари можете да се
възползвате от специалната промоция за спектакъла за цялото
семейство „Ловецът на приказки“
по Братя Грим. Всяко дете до 10
години влиза с безплатен билет, а
началният час е 18.
На 18 януари от 19 ч. на сцената стъпват зрителите, докато актьорите играят в един от най-красивите салони в България - този
на Драматично-куклен театър
„Иван Радоев“ - Плевен. Спектакълът „Вишнева градина“ е отличеният с 2 номинации ИКАР
2018 и е част от селекцията на 5
престижни международни и национални театрални форума.
На 24 януари от 19 ч. се играе
първата постановка в България
на известния френски драматург
Пиер дьо Мариво. Заглавието е
„Островът на робите“, а динамичната визия и атрактивната актьорска игра е подходяща и за деца и
за ученици.

На 25 януари от 19 ч. Мартина Вачкова и Тончо Токмакчиев
отново ще зарадват публиката със
сатиричния шедьовър „Рейс“ от
Станислав Стратиев. Режисьор е
много награждаваният режисьор
и преподавател в НАТФИЗ - професор Здравко Митков.
На 29 януари от 19 ч. е планиран следващ полет за най-поставяната френска комедия, според
рекордите на Гинес - „Боинг Боинг“ от Марк Камолети. Звездите
в спектакъла са Димитър Баненкин и Петко Венелинов от наскоро нашумелия сериал „Скъпи
наследници“.
Билети (включително и с намаления за ученици, студенти и
пенсионери) можете да купите
на касата на театъра и онлайн на
www.theatre-pleven.bg, където може да откриете и всички спектакли за януари.
Очакваме с нетърпение и пожелаваме на добър час на премиерата на мащабния спектакъл
„Картоиграчи“ от Н. В. Гогол с
режисьор Денис Азаров (Русия,
Москва). Премиерната дата ще
е в началото на февруари, точно
както е била и първата премиера на професионалния театър в
Плевен преди точно 100 години.

