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П Р О Т О К О Л 

№ 48 

от четиридесет и осмото заседание на Великотърновския общински съвет, 
проведено на 27.06.2013 г. от 9.15 часа в залата на община В. Търново. 

Присъстват  34 общински съветника. Отсъстват г-н Николай Ашиков, г-жа Петя Илиева 
и г-н Мариян Кенаров. 

 

Заседанието беше открито от заместник-председателя на ВТОС – Тодор Тодоров 
при следния проект за дневен ред: 

 

1. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, 
Вх. № 1804/13.06.2013 г. 

2. Изменения и допълнения в Наредбата за реда на придобиване, управление и 
разпореждане с общинска имущество, Вх. № 1802/13.06.2013 г. 

3. Изменение и допълнение на Наредба за организация на дейността на детска 
млечна кухня в Община Велико Търново, Вх. № 1794/12.06.2013 г. 

4. Промяна на Наредба за търговската дейност на територията на Община Велико 
Търново, Вх. № 1775/05.06.2013 г. 

5. Промените по приходната и разходната част на бюджета към 31.05.2013 г. и по 
Инвестиционната програма за 2013 г., Вх. № 1806/14.06.2013 г. 

6. Приемане на Методика за образуване на началните цени за продажба на 
дървесина, Вх. № 1792/12.06.2013 г. 

7. Приемане на Тарифа за таксите на корен на облите дървени материали, дървата 
за горене, вършината и странични ползвания добити в Община Велико Търново, 
Вх. № 1790/12.06.2013 г. 

8. Удължаване на срока на Договора за управление на Управителя на „КОЦ- В. 

Търново” ЕООД, Вх. № 1777/05.06.2013 г. 
9. Удължаване на срока на Договора за управление на Управителя на „ЦПЗ – В. 

Търново” ЕООД и провеждане на конкурс за възлагане на управлението на 
лечебното заведение, Вх. № 1808/14.06.2013 г- 

10. Промяна в т. 21 от Решение № 997/06.03.2003 г. на Великотърновски общински 
съвет, Вх. № 1740/22.05.2013 г. 

11. Питане от д-р Анета Маноилова – общински съветник, Вх. № 1773/04.06.2013 г. 
12. Питане от доц. Милен Михов – общински съветник, Вх. № 1784/10.06.2013 г. 
13. Питане от Валентин Ламбев – общински съветник, Вх. № 1788/11.06.2013 г. 
14. Питане от Николай Илчев Илиев – общински съветник, Вх. № 1812/17.06.2013 г. 
15. Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр. В. Търново, кв. „Чолаковци”, Вх. 
№ 1823/19.06.2013 г. 

16. Предоставяне на заем от фонд „покриване на разходите за приватизация и 
следприватизационен контрол”, Вх. № 1824/19.06.2013 г. 

17. Приемане на дарение, Вх. № 1807/14.06.2013 г. 
18. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на дървесина, Вх. № 

1813/17.06.2013 г. 
19. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Малки 

чифлик, Вх. № 1736/21.05.2013 г. 
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20. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Шемшево, 
Вх. № 1800/13.06.2013 г. 

21. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Габровци, 

Вх. № 1801/13.06.2013 г. 
22. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Ветренци, 

Вх. № 1798/13.06.2013 г. 
23. Утвърждаване на експертна оценка, Вх. № 1737/21.05.2013 г. 
24. Предварителен договор по чл. 15, ал.3 и ал. 5 от ЗУТ, с. Самоводене, Вх. № 

1739/21.05.2013 г. 
25. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Беляковец, Вх. № 

1735/21.05.2013 г. 
26. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Леденик, Вх. № 

1797/13.06.2013 г. 
27. Отдаване под наем на част от имат, с. Вонеща вода, Вх. № 1796/13.06.2013 г. 
28. Извършване на ремонтни работи в отдаден под наем имот, Вх. № 

1799/13.06.2013 г. 
29. Сключване на договор за осъществяване на съвместна рекламна дейност, Вх. № 

1811/17.06.2013 г. 
30. Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата от ОПФ на територията 
на землище с. Никюп, Вх. № 1819/18.06.2013 г. 

31. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП в местност „Козлуджа”, гр. 
В. Търново, Вх. № 1815/17.06.2013 г. 

32. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП в местност „Дръндарски 
мочур”, гр. Дебелец, Вх. № 1809/14.06.2013 г. 

33. Одобряване на проект за ПУП, местност „Криволците”, с. Самоводене, Вх. № 

1816/18.06.2013 г. 
34. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП в местност „До село”, с. 
Присово, Вх. № 1817/18.06.2013 г. 

35. Одобряване проект за ПУП, местност „Келеви круши”, с. Самоводене, Вх. № 

1818/18.06.2013 г. 
36. Одобряване проект за ПУП, местност „Локвата”, с. Малки Чифлик, Вх. № 

1821/18.06.2013 г. 
37. Приемане график на заседанията на ВТОбС за второ полугодие на 2013 г., Вх. № 

1810/14.06.2013 г. 
 

 

Г-Н ТОДОР ТОДОРОВ: Предлагам от проекта за дневен ред да отпадне точка 27 

относно „Отдаване под наем на част от имот, с. Вонеща вода” с вх. № 1796 поради 
направено предложение за изменения в Наредбата за общинска собственост, които са 
относими към предложението, и след влизането им в сила предложението следва да се 
преработи съобразно Наредбата. 

Предлагам като точка 1 в дневния ред да влезе предложение с вх. № 1837 от 
26.06.2013 г. за отлагане на Общото събрание на „Пазари – В. Търново” ООД. 

Предлагам точка 17 от проекта за дневен ред да се раздели на две точки: едната да 
е предложение с вх. № 1833, а другата да е предложение с вх. № 1834. 

Предлагам като последни точки в дневния ред да влязат предложение с вх. № 

1835 от 26.07.2013 г. относно финансовите параметри на „УниКредит Булбанк”; 
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предложение с вх. № 1825 относно включване на ОУ „П.Р.Славейков”, с. Церова кория в 
Списъка на защитени училища; предложение с вх. № 1826 относно включване на ОУ 

„Неофит Рилски” – гр. Килифарево в Списъка на защитени училища; доклад с вх. № 

1829 от 21.06.2013 г. за проведено Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р 
Стефан Черкезов” АД. 

Г-н Тодоров даде думата на общинските съветници за предложения и изказвания 
по дневния ред. 

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Имам предложение за изменение на дневния ред, което е 
на основание чл. 86, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на ВТОС. 

Цитирам: „Общинският съвет изслушва питанията, отговорите по тях веднага след 
приетите по план основни въпроси на съответното редовно заседание на Общинския 
съвет”. Основните въпроси в графика на заседанието днес са приети с Решение № 506 от 
20.12.2012 г. Съобразно графика, приет от декември 2012 г., точките, след които трябва 
да се чуят питанията и да им се отговори, са две: „Информация за дейността на РСО 

„Янтра” за участие на община В. Търново в него” и т. 2: „Приемане на график за второто 
полугодие”. Съобразно Правилника тези две основни точки трябва да бъдат изслушани и 
веднага след това са питанията към Кмета на Общината.  

Това предложение за промяна на дневния ред не е продиктувано от 
обстоятелството, че аз имам питане, а от обстоятелството, че в продължение на няколко 
сесии като тенденция питанията, които са основна форма на контрол на Общинския 
съвет, отиват някъде в средата или в дъното на дневния ред. Ето защо правя 
предложение питанията да бъдат непосредствено след приетите по график основни 
точки в дневния ред въз основа на чл. 86, ал. 1. 

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Г-н Михов, държите ли да направим това още от 
днешната сесия или да не променяме днешния дневен ред и да го направим от 
следващата сесия? 

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Аз се изказах за това – да направим промяна в дневния 
ред. 

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Няма смисъл това предложение да се гласува. Г-н 

Председателстващ, изпълнете Правилника и направете като точка 2 питанията.  
Освен това искам да кажа, че не виждам в дневния ред нещо, за което предния път 

помолих г-н Кмета - на всяко едно наше заседание да ни казва как се движи 
изпълнението на „Водния проект”. Явно не сме се разбрали. Ще помоля г-н Кмета, макар 
че не е включено в днешния дневен ред, все пак да ни запознае как върви изпълнението 
на проекта, защото графиците нито са показани, нито са публикувани, нито ние не ги 
знаем. 

 

Г-н Тодоров подложи на гласуване предложението на г-н Михов за промяна на 
проекта за дневен ред, като предложенията с входящ № 1810, 1773, 1784, 1788, 1812 да 
бъдат разгледани съответно като точки 1, 2, 3, 4, 5. 

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”. 
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Предложението за включване на новите точки в дневния ред и отпадането на 
точка 27 беше подложено на гласуване и прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържал се” 

няма. 
Целият дневен ред, заедно с гласуваните вече промени, беше подложен на 

гласуване и приет с 30 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма. 
 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. Приемане график на заседанията на ВТОбС за второ полугодие на 2013 г., Вх. № 

1810/14.06.2013 г. 
2. Питане от д-р Анета Маноилова – общински съветник, Вх. № 1773/04.06.2013 г. 
3. Питане от доц. Милен Михов – общински съветник, Вх. № 1784/10.06.2013 г. 
4. Питане от Валентин Ламбев – общински съветник, Вх. № 1788/11.06.2013 г. 
5. Питане от Николай Илчев Илиев – общински съветник, Вх. № 1812/17.06.2013 г. 
6. Покана от Управителя на „Пазари –Велико Търново” ООД за свикване на 
редовно Общо събрание на 28.06.2013 г., Вх. № 1837/26.06.2013 г. 

7. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, 
Вх. № 1804/13.06.2013 г. 

8. Изменения и допълнения в Наредбата за реда на придобиване, управление и 
разпореждане с общинска имущество, Вх. № 1802/13.06.2013 г. 

9. Изменение и допълнение на Наредба за организация на дейността на детска 
млечна кухня в Община Велико Търново, Вх. № 1794/12.06.2013 г. 

10. Промяна на Наредба за търговската дейност на територията на Община Велико 
Търново, Вх. № 1775/05.06.2013 г. 

11. Промените по приходната и разходната част на бюджета към 31.05.2013 г. и по 
Инвестиционната програма за 2013 г., Вх. № 1806/14.06.2013 г. 

12. Приемане на Методика за образуване на началните цени за продажба на 
дървесина, Вх. № 1792/12.06.2013 г. 

13. Приемане на Тарифа за таксите на корен на облите дървени материали, дървата 
за горене, вършината и странични ползвания добити в Община Велико Търново, 
Вх. № 1790/12.06.2013 г. 

14. Удължаване на срока на Договора за управление на Управителя на „КОЦ- В. 

Търново” ЕООД, Вх. № 1777/05.06.2013 г. 
15. Удължаване на срока на Договора за управление на Управителя на „ЦПЗ – В. 

Търново” ЕООД и провеждане на конкурс за възлагане на управлението на 
лечебното заведение, Вх. № 1808/14.06.2013 г- 

16. Промяна в т. 21 от Решение № 997/06.03.2003 г. на Великотърновски общински 
съвет, Вх. № 1740/22.05.2013 г. 

17. Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр. В. Търново, кв. „Чолаковци”, Вх. 
№ 1823/19.06.2013 г. 

18. Предоставяне на заем от фонд „покриване на разходите за приватизация и 
следприватизационен контрол”, Вх. № 1824/19.06.2013 г. 

19. Допълнение към предложение с Вх. № 1807/14.06.2013 г., Вх. № 1833/25.06.2013 

г. 
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20. Допълнение към предложение с Вх. № 1807/14.06.2013 г., Вх. № 1834/25.06.2013 

г. 
21. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на дървесина, Вх. № 

1813/17.06.2013 г. 
22. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Малки 

чифлик, Вх. № 1736/21.05.2013 г. 
23. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Шемшево, 
Вх. № 1800/13.06.2013 г. 

24. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Габровци, 

Вх. № 1801/13.06.2013 г. 
25. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Ветренци, 

Вх. № 1798/13.06.2013 г. 
26. Утвърждаване на експертна оценка, Вх. № 1737/21.05.2013 г. 
27. Предварителен договор по чл. 15, ал.3 и ал. 5 от ЗУТ, с. Самоводене, Вх. № 

1739/21.05.2013 г. 
28. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Беляковец, Вх. № 

1735/21.05.2013 г. 
29. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Леденик, Вх. № 

1797/13.06.2013 г. 
 

30. Извършване на ремонтни работи в отдаден под наем имот, Вх. № 

1799/13.06.2013 г. 
31. Сключване на договор за осъществяване на съвместна рекламна дейност, Вх. № 

1811/17.06.2013 г. 
32. Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата от ОПФ на територията 
на землище с. Никюп, Вх. № 1819/18.06.2013 г. 

33. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП в местност „Козлуджа”, гр. 
В. Търново, Вх. № 1815/17.06.2013 г. 

34. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП в местност „Дръндарски 
мочур”, гр. Дебелец, Вх. № 1809/14.06.2013 г. 

35. Одобряване на проект за ПУП, местност „Криволците”, с. Самоводене, Вх. № 

1816/18.06.2013 г. 
36. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП в местност „До село”, с. 
Присово, Вх. № 1817/18.06.2013 г. 

37. Одобряване проект за ПУП, местност „Келеви круши”, с. Самоводене, Вх. № 

1818/18.06.2013 г. 
38. Одобряване проект за ПУП, местност „Локвата”, с. Малки Чифлик, Вх. № 

1821/18.06.2013 г. 
39. Вземане на решение във връзка с чл. 3, т. 7 и чл. 17 от ЗОД и Решение № 

558/07.02.2013 г. на ВТОбС, Вх. № 1835/26.06.2013 г. 
40. Включване на ОУ „П.Р.Славейков” с. Церова кория в Списъка на защитени 
училища, Вх. № 1825/20.06.2013 г. 

41. Включване на ОУ „Неофит Рилски” гр. Килифарево в Списъка на защитени 
училища, Вх. № 1826/20.06.2013 г. 

42. Доклад от проведено Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан 
Черкезов” АД, гр. Велико Търново, Вх. № 1829/21.06.2013 г. 
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ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане график на заседанията на ВТОбС за 
второ полугодие на 2013 г., Вх. № 1810/14.06.2013 г. 

 

 

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Относно графика за второто полугодие на 2013 г.: 
когато гласувахме кредита за 10 000 000 лв. в Решението имахме точка 3 – Общинска 
администрация да внася отчет на всяко тримесечие. Предлагам ви за месец юли – 25 

юли, като основна точка в дневния ред да влезе т. 3 от нашето решение. Това е заложено, 
нека да бъде за месец юли, преди ваканцията, за да видим как се движат нещата.  

Не знам дали чисто технически Кметът и екипът му ще могат да направят това 
дотогава, но нека на базата на нашето Решение това да влезе в графика, защото става 
въпрос за голям финансов ресурс и за много голям проект. Това беше обсъдено в 
„Общинска собственост”, така че предлагам да го включим. 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Ние приемаме един рутинен дневен ред. Без дори да го 
чета, мога да ви го издекламирам за второто полугодие, за първото полугодие на 
следващата година и т.н. Ние наистина трябва да преосмислим някои неща, които касаят 
работата на ВТОС и по-точно тематиката, която разглежда. Това е една констатация, но 
сега искам да направя едно предложение. 

Водихме предварителен разговор с председателя Тодор Тодоров. Заложено е за 
края на септември отчет за изпълнението на бюджета за първото полугодие и 

обикновено така го правим. Затова предлагам да заложим тази точка като извънредна 
сесия в рамките на месец август. Г-н Маринов сподели, че данните ще излязат до 20 юли, 
след това някакви уточнения, но до 15-20 август можем да проведем една извънредна 
сесия, за да видим навреме какво е изпълнението на бюджета за полугодието. Както 
знаем, Администрацията залага на този отчет като на нещо, което може да даде реална 
картина за развитието на финансите на Общината.  

Да приемем по принцип отчета за изпълнение на бюджета за първото полугодие 
да се разгледа на извънредна сесия в рамките на месец август или до 20 август. Да 
гледаме нещо юли, август, септември, три месеца по-късно, когато е свършен факт, не 
знам доколко е смислено. Т.е., ако имаме някакви предложения или ако има 
необходимост от съдействие от страна на ВТОС, нормално е да се проведе по-рано.  

Накратко, моето предложение е: отчетът за изпълнение на бюджета за първото 
полугодие на 2013 г. да се разгледа на извънредна сесия през месец август същата 
година. 

Предложението на г-н Тюфекчиев за включване на точка в графика за месец юли 
относно тримесечен отчет във връзка с взетия кредит беше подложено на гласуване и 
прието с 28 „за”,  „против” няма, „въздържал се” няма. 

Предложението на г-н Витанов за включване на нова точка в графика за месец 

август относно отчет за изпълнение на бюджета за първото полугодие на 2013 г. беше 
подложено на гласуване и прието с 25 „за”, 2 „против”, 1 „въздържал се”. 

Предложението по т. 1, заедно с гласуваните вече промени, беше подложено на 
гласуване и прието с 27 „за”,  1 „против”, „въздържал се” няма. 

 



МАНДАТ  2011-2015 г. 

Протокол № 48  от заседание на Великотърновски общински съвет – 27.06.2013 год. 

7 

 

РЕШЕНИЕ № 715 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 1, т.1 от Правилника за 
организацията и дейността на ВТОбС, на неговите комисии и за взаимодействието му с 
общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема  

 

График на заседанията през ІI-рото полугодие на 2013 г.: 
  

Заседание 25.07.2013 г. Основни точки от дневния ред 

1. Отчет за дейността на Великотърновски общински съвет и неговите комисии за 
I –во полугодие на 2013 г. – съгласно чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА; 

2. Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски общински съвет за I –
во полугодие на 2013 г. и всички неснети от отчет решения; 

3. Утвърждаване натуралните показатели на училищната мрежа на Община 
Велико Търново 2013/2014 г.; 

4.  Отчет по изпълнението на общинските проекти, финансирани от ЕС, който да 
включва техническа и финансова част, включително информация за 
реализираните междинни и окончателни плащания. 

 

 Заседание август 2013 г. Основни точки от дневния ред 

1.  Информация и анализ за касовото изпълнението на бюджета на Община В. 

Търново за І-во шестмесечие на 2013 г.; 
2. Отчет за изпълнение на Инвестиционната програма за І-во шестмесечие на 

2013 г.; 
 

Заседание 26.09.2013 г. Основни точки от дневния ред 

1. Информация за дейността на общинските търговски дружества за І-во 
полугодие на 2013 г.; 
 

 

Заседание 31.10.2013 г. Основни точки от дневния ред 

1. Информация за дейността на общинската администрация по зимната 
подготовка 2013/2014 г.; 

2. Информация за дейността на общинските търговски дружества за деветмесечие 
на 2013 г.; 

 

 

Заседание 28.11.2013 г. Основни точки от дневния ред 

1. Информация и анализ за касовото изпълнението на бюджета на Община В. 

Търново за деветмесечие на 2013 г.; 
2. Доклад на Кмета на Общината /съгласно чл. 127, ал. 9 от ЗУТ/ за изпълнение на 

Общия устройствен план на Общината; 
3. Информация за международните връзки и програми на Община Велико 

Търново; 
 

Заседание 19.12.2013 г. Основни точки от дневния ред  
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1. Приемане на график за I –во полугодие на 2014 г.; 
 

 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от д-р Анета Маноилова – общински 
съветник, Вх. № 1773/04.06.2013 г. 

 

Г-жа АНЕТА МАНОИЛОВА прочете питането си относно спортно игрище на 
ул. „Илю войвода”. 

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ – кмет на община В. Търново, прочете отговор на 
питането. 

Г-жа АНЕТА МАНОИЛОВА: Има твърде дълга бюрократична процедура, за да 
могат да са удовлетворени живеещите наоколо. Благодаря за отговора; ако това беше 
човешки живот, отдавна вече трябваше да е под земята. 

 

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Питанията по следващите две точки касаят една и съща 
тема, така че г-н Панов е подготвил един отговор, който ще прочете след като бъдат 
отправени и двете питания от г-н Михов и г-н Ламбев. 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от доц. Милен Михов – общински съветник, 
Вх. № 1784/10.06.2013 г. 

 

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Ще започна от бъдещето към миналото, за да стигна до 
настоящето. Вчера в медиите се появи една радостна информация, че до 2020 г. В. 

Търново трябва да стане интегрален град, център на икономически разцвет, туризъм и 

научно-изследователска и развойна дейност. За целта е предвидена реализацията на 106 

проекта, които да привлекат инвестиции за 320 000 000 лв. Това е светлото бъдеще което 
ни очаква.  

Към близкото минало – на 1 октомври 2012 г. министър-председателят Бойко 
Борисов откри реновирания площад „Цар Асен І”. При откриването на площада Борисов 
поздрави великотърновци и им пожела здраве, за да се радват на площада и на 
останалите обекти по проекта. Той заяви, че са усвоени много средства по оперативна 
програма „Регионално развитие”. „Велико Търново е много атрактивна община” – 

допълни тогава министърът на  регионалното развитие и благоустройството Лиляна 
Павлова и  припомни, че В. Търново е усвоило над 32 000 000 лв. Кметът Панов тогава 
разказа, че Царевец не е ремонтиран от 1970 година и за ремонта на този площад са 
изразходвани 1 275 000 лв.  

Този рог на изобилието от проекти поставя един въпрос: Как се реализират и къде 
отиват тези огромни средства от европейския данъкоплатец?  

Г-н Михов прочете питането си относно ремонта на площад „Цар Асен І”. 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Валентин Ламбев – общински 
съветник, Вх. № 1788/11.06.2013 г. 
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Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Моето питане е в същата връзка с това на Милен 

Михов. То е свързано с едно сериозно притеснение, което е обществен проблем. 

Г-н Ламбев прочете питането си относно допуснати нередности и нарушения при 

изпълнението на площада пред Царевец. 

 

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ прочете отговор на питанията и добави:  

Мога да кажа, че по всеки един проект има множество сигнали, не само в нашата 
община, но и в другите общини, които изпълняват проекти по оперативните програми. 

След тези сигнали ние трябва да се аргументираме на базата на всички проверки, които 
са направени по времето на изпълнението на проекта. Също така знаете, че има 
инвеститорски контрол, строителен надзор, архитектът също упражнява контрол. Всички 
тези документи по целия проект са събрани и ние аргументирано трябва да отговорим на 
всеки такъв сигнал. По всеки проект има множество сигнали, които се оборват. 

В хода на работата по самия площад първото, което аз лично съм изискал, е 
сертификат на плочите, които се поставяха. Такъв сертификат има, той беше преведен от 
английски от лицензиран преводач и е приложен към документацията.  

Договорите по тези строителни обекти на всички строители са до пет години и те 
са длъжни до тези пет години всички нередности по изпълнението на строително-
монтажните работи да бъдат отстранявани за тяхна сметка.  

Това, което ние представяме като документация, се  разглежда от управляващия 
орган и след като той се произнесе, тогава мога да дам отговор дали това ще бъде 
признато, или не. Ако не бъде признато, тогава се търси решение по съдебен път за 
нанесените имуществени вреди. В момента, от едните изследвания, които са направени, 
се оказва, че това e материал, който е устойчив за автомобилния трафик, за площадни 
пространства, за тротоарни пространства и който се използва и на други места. 
Сертификатът за качество на самия материал е представен на строителния надзор още 
когато е започвало строителство. Има такъв сертификат, който е по европейски 
изисквания и е приложен с документацията, която е изпратена до управляващия орган.  

Г-н МИЛЕН МИХОВ: От Вашия подробен отговор става ясно, че засега няма 
окончателно плащане и това е неприятното. Схванах, че съществува проблем дали е 
сложен червен гранит като материал, или материал с името „червен гранит”. Очевидно е, 
че китайският материал може да бъде наречен на китайски „червен гранит” и да звучи на 
китайски като червен гранит и да си има такава марка „червен гранит”, която въобще да 
не е червен гранит като материал.  

Аз не съм специалист и нямам възможност да правя анализи на материала, но на 
13 юни се разходих по площада и от Първа гимназия по десния тротоар до центъра на 
площада преброих над 40 счупени плочки и оттам нататък се отказах да ги броя.  

Онзи ден пътувах към Нова Загора и минах по една отсечка от Прохода на 
Републиката, където гранитните павета, сложени от бригадирите през 1948 г., още 
стояха. Разликата е съществена.  
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Разбирам, че на документи може и да има такъв материал- „червен гранит”, 

произвеждан в Китай, но за мен е очевидно, че този материал, който е сложен на 
площада, няма качествата на червен гранит. Проблемът е много важен, защото 
реализирането на тези проекти може да доведе до сериозни въпроси, за които всички си 
даваме сметка и дано изпълнителят си подмени счупените плочки с материал червен 

гранит! 
Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: От отговора, който получихме, можем да направим 

един извод: на документи материалът е гранит и отговаря на количествено-стойностните 
сметки и на заданието на проекта, но дефакто имаме материал, който е с различно 
качество и не може да бъде дефиниран съгласно лабораторните изследвания като такъв. 
Това е сериозна предпоставка за отказ от плащане и за финансова корекция.  

Ще следим внимателно развитието и отговора от управляващия орган, защото ако 
има финансова корекция за Общината, ръководителят на проекта, надзорната фирма,  
инвеститорският контрол, главният изпълнител, разбира се Общината, като 
бенефициент, който трябва да контролира и изпълнението на сроковете и на качеството, 
ще трябва да носят отговорност и може би тогава ще възникне въпрос прокуратурата да 
се занимава с този казус. Тъй като ако констатацията е за сериозни нарушения, ще 
трябва да се търси отговорност, която не може да бъде колективна, а ще трябва да бъде 
лична, от всеки един, който има отношение по изпълнението на проекта. 

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: Аз също не съм специалист в тази област, но при 
строителството са взети всички необходими мерки от съответните ръководни лица. Ние 
в момента слагаме каруцата пред коня - дали това ще бъде гранит, или не. Ще допълня, 
че в едната част на обяснителната записка е записано: „червено-кафяв гранит”, в другата 
част е записано: „тротоарна настилка”. Цветът отговаря - той е червено-кафяв. От 
лабораторните изследвания се установи, че това не е прах, който е смесен с лепило, 
каквато информация се появи в някои от медиите. Предполага се, че това е някакъв 
материал, скала или друг вид тротоарна настилка, за която след като приключат 
лабораторните изследвания, има специалисти, които ще се произнесат. В такъв случай, 

ако това отговаря на изискванията като качество, като устойчивост на този материал, 
който трябва да се положи там, Управляващият орган ще се произнесе.  

Дали ще бъде в наша полза, или не, това аз също не мога да кажа. Както ви 
обясних, по всеки един проект има множество сигнали, те винаги се проверяват и ние 
трябва да внесем нашите аргументи по изпълнението на тези обекти. Въпросът за това 
кой ще бъде виновен, също се поставя и в предни проекти по случаи, които не са 
признати; не само в нашата Община, но и в други общини. Така че сумата, която мисля, 
че е около 330 000 лв. за плочите, строителят си носи пълна отговорност и по съдебен 
ред. Договорът му е подписан за пет години, той носи отговорност за щетите по площада 
и е длъжен да си ги отстранява. 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Николай Илчев Илиев – общински 

съветник, Вх. № 1812/17.06.2013 г. 
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Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Преди да прочета питането си, ще си позволя едно 
кратко въведение за темата, която поставям, тъй като считам темата за изключително 
важна. Преди няколко седмици България беше потресена от един тежък инцидент, който 
стана на спортната площадка в едно великотърновско училище. Няма да коментираме 
днес последиците и отзвука от това. На 16 този месец аз лично станах свидетел на също 
тежък инцидент с дете в района на ледената пързалка. Лично аз извиках линейката през 
телефон 112. Детето беше със забит в крака огромен пирон, с дъската. Така го качиха в 
линейката. Не смея да споделя какво изживяхме аз и семейството ми, докато дойде 
„Бърза помощ”.  

Това провокира в мен желанието, както и няколкото разговора, които съм имал с 
жители на квартала, да отправя настоящото питане, тъй като съдбата на този, аз съм го 
нарекъл „терен”, „пространство” и дори не знам как точно да го нарека, това е бившето 
тренировъчно игрище, ледената пързалка на гр. В. Търново, която и изградила много 
спортисти. Много деца спортуваха там, намира се в района между двете най-големи 

великотърновски училища. Мисля, че стопанинът на този имот, какъвто се явява община 
В. Търново, не може да стои безразлична към днешна дата и ако стане инцидент там, 

тогава няма да търсим някой директор или който и да е за виновен, а ще сме виновни 
всички ние, затова моля не само г-н Кмета, но и ние, като общественици, като 
ангажирани с общинската собственост, да встъпим в правата си на стопани и да 
реагираме за този имот.  

Г-н Илчев прочете питането си относно изграждане на спортно съоръжение и 
обезопасяване на терен – публична общинска собственост. 

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ прочете отговор на питането и добави: 

Още в началото на миналата година бях изпратил писмо до инвеститора и моето 
предложение беше за прекратяване на договора му. Той каза, че до два или три месеца 
след този разговор ще внесе работен проект,  действително този проект беше внесен при 
главния архитект. Оттам се получиха и тези неудобства със съществуващия трафопост, 
който трябваше да се измести. Не искам да коментирам, може би някои от вас знаят – 

там имаше доста строителни отпадъци и материали, които бяха складирани може би още 
по време на  строителството на този блок. Вие знаете коя фирма го е изпълнявала, в 
момента аз мога да ви дам допълнителни данни.  

С моя заповед и с писмо до съответната фирма още миналата година фирмата 
беше задължена да изчисти терена. По повод на това, че те не са го изчистили докрай, 
действително ще бъде направена проверка и ще се наложат необходимите санкции, тъй 
като там беше склад не само за дървен материал, а и за строителни отпадъци. В момента 
този обект не е подложен на проверка, тъй като не се води спортно съоръжение, а е 
инвеститорска площадка. Ще задължим строителя да огради обекта и там повече да не 
влизат хора. 

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Първо, аз ще си позволя да допълня отговора Ви. Аз се 
сещам за поне пет фирми, които строиха в този район. Не е една фирмата, пет са.  

Второ, в последното ми изречение изрично желая да ми бъдат предоставени 

всички документи, които са относими към този имот – процедура, договори, за да си 
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изясня изцяло правния статутана имота. На първо място аз съм бил заблуден със статута 
на имота по отношение на това дали е публична общинска собственост или частна 
общинска собственост. Сега вече е изяснено, че е частна общинска собственост, но 
желая да ми бъдат предоставени документите, за да се запозная с тях и да изразя своето 
становище. Моля Ви за Вашето съдействие за това. 

От всичко, което казахте, единственото, което ме удовлетвори, е, че съдействате 
имотът да бъде обграден, за да не се допуснат инциденти. 

 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Покана от Управителя на „Пазари –Велико 
Търново” ООД за свикване на редовно Общо събрание на 28.06.2013 г., Вх. № 

1837/26.06.2013 г. 
 

Г-н Тодор Тодоров съобщи, че е подадено заявление за изказване от г-н Венелин 
Христов, но г-н Христов не присъства на заседанието на ВТОС.  

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз искам да говоря малко, но това, което ще кажа, да 
звучи за вас страшно много. Едва ли има човек, който дотолкова да се е отдал на каузата 
да се представят нашите взаимоотношения в двете дружества – „Пазари - В. Търново” 

ООД и „Етър-1924”. Във връзка с това използвам да благодаря за нашето общо решение 
за предизвикване на проверка на тези дружества. Там нещата са изключително 
неизяснени от гледна точка на чисто морални взаимоотношения между нас. Не искам да 
навлизам във финансовите аспекти, които са продукт на тези взаимоотношения.  

Към проекта, който г-н Кметът ни предлага, аз имам известни съображения и 

резерви относно позицията, която трябва да изразим, и искам само да подскажа, че ако 
ние в момента вземем решение за отлагане на Общото събрание, което е резонно, 
предвид това, че предложението е направено изключително късно и след заседанията на 
постоянните комисии и разбира се липсва конкретика в материалите. Беше събран 
разширен Председателски съвет, но там се получи една говорилня, в която ние не 
можахме да изясним какво точно ще защитаваме, защото ако някои от вас са си 
направили труда да прочетат устава на това дружество, ще видят, че те имат правомощия 
да не се съобразяват с някои от нашите решения, предвид мнозинството, с което трябва 
да се вземат решенията в Общото събрание.  

Съгласен съм, че там, където е необходимо и нашето присъствие, те няма как да 
вземат решение. Но има точки, които са залегнали в проекта за дневния ред на Общото 
събрание, по които те няма да се съобразят с нас и ще си вземат решение и за пореден 

път ВТОС ще бъде шаранчето на тяхната кукичка. Неслучайно казвам това. Знаете, че в 
миналия Общински съвет беше взето едно витиевато решение - Общината да защити 
интересите си в Общото събрание и така беше прокаран един договор за спонсорство, 
изразен в годините в размер на няколко стотин хиляди лева.  

Аз мисля, че към настоящия момент ние трябва да коригираме позицията си. Аз се 
надявам на едни по-сериозни взаимоотношения от страна на Общината спрямо нашите 
съдружници и ако се стигне до съд, ние трябва да бъдем мотивирани, аргументирани в 
решенията, които ще вземаме, за да можем да ги отстояваме по време на съдебните 
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процеси. Т.е. не може, при положение, че ние сме информирани за дневния ред, да 
вземем едно уклончиво решение: „Искаме, ама не искаме”, и в същия смисъл на фактите 
да се изправим пред съда и да изкажем и да защитим една категорична позиция, 
противоречаща евентуално на днешното ни решение. Затова аз протестирам срещу това, 
което вероятно ще се случи днес за пореден път. Неслучайно казвам: „за пореден път”, 

защото аз протестирам вече няколко години. Знаете моята позиция, моите коментари за 
двете дружества и мисля, че няма факт, който да съм изнесъл пред вас, и той да не се е 
препотвърдил.  

Точно затова искам да апелирам към вашето внимание да бъдем максимално 
внимателни, защото тук има една уловка - точка 7 от проекта за дневен ред: „Одобряване 
договор за спонсорство на ПФК „Етър-1924”. Всички знаем какво се случваше и какво се 
случи с „Етър-1924” и аз неслучайно месеци и години наред алармирам за всичко това, 
което днес ние наблюдаваме днес спокойно. Точка 8 е много интересна – точка „Разни”. 

Ние нямаме информация какво ще включва тази точка. На минало наше заседание ние 
взехме решение за проверка. Тук няма информация дали въобще ще се говори за това 
решение на ВТОС и какво ще се вземе. 

 Трябва да бъдем много внимателни, защото хората прекалено дълго комуникират 
с Общината и знаят всеки един административен прийом, с който впоследствие поставят 
както Администрацията, така и ВТОС, в нелицеприятно положение, на което ние трябва 
да търсим от хиляда кладенеца вода, за да намерим отговори защо и как се е стигнало 
дотам. Затова апелирам да обмислим правилния текст, който трябва да приемем днес. Аз 
го имам като проект, но искам да излезе от вас, защото прекалено дълго съм говорил за 
тези дружества. 

Предложението по т. 6 беше подложено на гласуване и прието с 23 „за”, 1 

„против”, 1 „въздържал се”. 

 

РЕШЕНИЕ № 716 

 

       На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет реши: 

1. Да се подготви писмо до Управителя на „Пазари – Велико Търново” ООД, гр. 
Велико Търново, с което се иска отлагане провеждането на редовно Общо 
събрание на съдружниците на „Пазари – Велико Търново” ООД, гр. Велико 
Търново, насрочено на дата 28.06.2013 г. от 11.00 часа, за дата след 30.07.2013 г. 

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да уведоми Управителя на 
„Пазари – Велико Търново” ООД, гр. Велико Търново за взетото решение на 
Великотърновски общински съвет. 
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Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Аз ще взема позиция, такава 
каквато вие взехте като позиция с вашето решение, ще отговоря витиевато: а то е, че ние 
по някакъв начин косвено помагаме на нашите съдружници да правят каквото си искат. 
С нежеланието наистина да защитим както парите на данъкоплатците, както 
собствеността на данъкоплатците ние, ВТОС, помагаме за пагубното взаимоотношение 
между нас и тях, и най-важното: между нашата общественост, защото ако се сещате, в 
годините назад имахме сериозни проблеми относно финансирането. Питам ви: Какво 
правим, ако те утре си вземат решение за финансиране на ПФК „Етър-1924”, който 
реално не съществува? Казвам „реално не съществува” - със своите задължения, със 
своите загуби и неслучайно аз многократно съм повтарял, че това дружество отдавна 
трябваше да бъде обявено в несъстоятелност и въпреки всичко вие косвено помагате да 
бъдат наливани обществени, публични средства. Помислете върху това! 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 
на Община Велико Търново, Вх. № 1804/13.06.2013 г. 

 

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ – представител на ПК по НПУОР: Доклад 
на ПК по НПУОР относно промяна в Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на община В. Търново. С посочената 
наредба се урежда редът на администриране и начинът на определяне размерите на 
местните данъци и такси и цени на услуги на територията на община В. Търново. 
Предвид реконструкция и модернизация на Летния театър е необходимо да се определят 
цени за ползването му при организиране на мероприятия.  

Във връзка с горното и необходимостта от извършване на промени е депозирано 
предложение за промяна в Наредбата, което е разгледано от ПК по НПУОР, която на 
заседание, проведено на 17.06.2013 г., е приела предложения проект за решение. 

 

Г-н Тодоров предложи двете гласувания по Наредбата да се проведат в едно 
заседание съгласно чл. 75, ал. 2 от Правилника на ВТОС. Предложението беше прието с 
18 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”. 

Г-н Тодоров подложи на поименно гласуване предложението за изменение и 
допълнение на Наредбата на първо четене:  

Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян 
Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, 
Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Атанас Атанасов - за, Лидия Прокопова - за, 
Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Анета Маноилова - за, Милен Михов – 

въздържал се, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Калина Широкова - за, Румен 

Димитров – въздържал се, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за. 
Предложението беше прието с 19 „за”, „против” няма, 2 „въздържал се”. 
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РЕШЕНИЕ № 717 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 75 от Правилника за организацията и 
дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за 
взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет  
приема на първо четене нов чл. 72а на НОАМТЦУ със следното съдържание: 

Ал. 1. За ползване на обект Летен театър в гр. Велико Търново от външен 
организатор за провеждане на културни мероприятия, се определя цена, както следва: 

1. За едно денонощие – 500.00 лв. без ДДС; 

2. За всяко следващо започнато денонощие в рамките на едно мероприятие – 

400.00 лв. без ДДС; 

Ал. 2. В цената по ал. 1, са включени до 7kwh инсталирана мощност ел. енергия, 
над 7kwh консумираната ел. енергия са заплаща по показания на електромер. 

Ал. 3. В случаите когато Община Велико Търново се явява организатор или 
съорганизатор но културни мероприятие се определя цена на билет от 1.00 до 100.00 

лв., като за всяко конкретно мероприятие, същата се определя със Заповед на Кмета. 

Ал. 4. Цената по ал. 2 следва да бъде формирана, по начин, който да покрива 
пълната себестойност на конкретното мероприятие.  

 

Ал. 5. В случаите, когато Община Велико Търново се явява организатор или 
съорганизатор на културни мероприятия, Кметът може да отстъпи ползването на обекта 
безвъзмездно  чрез заповед. 

 

Председателстващият заседанието предложи измененията и допълненията на 
Наредбата да се гласуват анблок. Предложението беше прието с 19 „за”, „против” няма, 
2 „въздържал се”. 

Измененията и допълненията на Наредбата бяха поставени на поименно гласуване 
на второ четене:  

Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян 
Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, 
Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Атанас Атанасов - за, 
Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Анета Маноилова - за, 
Милен Михов – въздържал се, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Калина 
Широкова - за, Румен Димитров – въздържал се, Камен Алексиев – за, Мирослав 
Трифонов – за. 

На второ четене Наредбата беше приета с 20 „за”, „против” няма, 2 „въздържали 
се” 
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РЕШЕНИЕ № 718 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 76 от Правилника за организацията и 
дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за 
взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет  
приема на второ четене нов чл. 72а на НОАМТЦУ със следното съдържание: 

Ал. 1. За ползване на обект Летен театър в гр. Велико Търново от външен 
организатор за провеждане на културни мероприятия, се определя цена, както следва: 

3. За едно денонощие – 500.00 лв. без ДДС; 

4. За всяко следващо започнато денонощие в рамките на едно мероприятие – 

400.00 лв. без ДДС; 

 

Ал. 2. В цената по ал. 1, са включени до 7kwh инсталирана мощност ел. енергия, 
над 7kwh консумираната ел. енергия са заплаща по показания на електромер. 

 

Ал. 3. В случаите когато Община Велико Търново се явява организатор или 
съорганизатор но културни мероприятие се определя цена на билет от 1.00 до 100.00 

лв., като за всяко конкретно мероприятие, същата се определя със Заповед на Кмета. 

Ал. 4. Цената по ал. 2 следва да бъде формирана, по начин, който да покрива 
пълната себестойност на конкретното мероприятие.  

Ал. 5. В случаите, когато Община Велико Търново се явява организатор или 
съорганизатор на културни мероприятия, Кметът може да отстъпи ползването на обекта 
безвъзмездно  чрез заповед. 

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменения и допълнения в Наредбата за реда на 
придобиване, управление и разпореждане с общинска имущество, Вх. № 

1802/13.06.2013 г. 
 

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Доклад на ПК по НПУОР относно изменение 
и допълнение в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество.  

При изпълнението на Решение № 561 от 07.02.2013 г. и Решение № 634 от 
28.03.2012 г. на ВТОС е закрито ОП „Пазари - В. Търново” и е преустановена дейността 
му, което налага изменение и допълнение в действащата на територията на община В. 

Търново Наредба по чл. 8, ал. 2 от Закона за общинска собственост, които да прецизират 
дейността по отдаване под наем на терени за предоставяне на временни съоръжения. 
Други изменения са наложени от промени в нормативната уредба и целят да приведат 
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Наредбата в съответствие с актуалните нормативни изисквания. Някои от предлаганите 
промени са провокирани от проблеми и казуси, възникващи в текущата дейност по 
прилагане на Наредбата, както и от одитни доклади по дейността на отдел „Управление 
на собствеността” и целят прецизиране на практиките и отстраняване на несъвършенства 
в процедурите.  

Предвид изложените съображения Кметът на община В. Търново е депозирал 
предложение до ВТОС за промяна на Наредбата с оглед прецизиране текстовете на 
същата. Предложението е разгледано от ПК на заседание на 17.06.2013 г., която приема 
предложения проект за изменение и допълнение на Наредбата. 

 

Изказвания по предложението не бяха направени. 

Г-н Тодоров предложи двете гласувания по Наредбата да се проведат в едно 
заседание съгласно чл. 75, ал. 2 от Правилника на ВТОС. Предложението беше прието с 
21 „за”, 1 „против”, „въздържал се” няма. 

Г-н Тодоров подложи на гласуване предложението за изменения и допълнения на 
Наредбата на първо четене. Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, 
„въздържал се” няма. 

 

РЕШЕНИЕ № 719 

 

На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА  и чл. 75 от Правилника за организацията и 
дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за 
взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет  
приема на първо четене следните изменения и допълнения в Наредбата за реда на 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, а именно:   

 §1. В чл.1 ал.2 се добавя нова т.5 За осъществяване на публично-частно 
партньорство. 

 §2. В чл. 2 ал.6 се изменя така: 

Било: /ал. 6/ Докладът по /ал. 4/ се представя на Кмета в 10-дневен срок от 
установяване на промяната на предназначението на имота или от внасянето на 
предложението по /ал. 3/. 

Става: /ал. 6/ Докладът по /ал. 5/ се представя на Кмета в 10-дневен срок от 
установяване на промяната на предназначението на имота или от внасянето на 
предложението по /ал. 4/. 

     §3. В чл. 2а ал. 5 се правят следните изменения и допълнения:  

1. Било: /ал.5/ В изпълнение на стратегията по ал.4 общинският съвет приема 
годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост, по 
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предложение на кмета на общината. Програмата се приема най-късно до приемането на 
бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през 
годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет. 
Програмата съдържа:/променен с реш. 1365/23.06.2011 г./ 

1. прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с 
придобиването, управлението и разпореждането с имоти-общинска собственост; 

2. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за 
предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в 
капитала на търговски дружества, за учредяване на вещни права или за 
предоставяне на концесия; 

3. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна 
срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на 
нуждите и вида на имотите, които общината желае да получи в замяна; 

4. обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти; 

5. обектите по т.5 от първостепенно значение; 
6. други данни, определени от общинския съвет 

Става:  

/ал.5/ В изпълнение на стратегията по ал.4 общинският съвет приема годишна 
програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост, по 
предложение на кмета на общината. Програмата се приема най-късно до приемането на 
бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през 
годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет. 
Програмата е в съответствие с раздела за общински публично-частни партньорства от 
програмата за реализация на общинския план за развитие и съдържа:/променен с реш. 

1365/23.06.2011 г./ 

1. прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с 
придобиването, управлението и разпореждането с имоти-общинска собственост; 

2. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за 
предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в 
капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права, за 
публично-частно партньорство или за предоставяне на концесия; 

3. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна 
срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на 
нуждите и вида на имотите, които общината желае да получи в замяна; 

4. описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост 
и способите за тяхното придобиване; 

5. обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти; 

6. обектите по т.5 от първостепенно значение; 
7. други данни, определени от общинския съвет. 

§4. В чл.8 ал.4 т.6 добива следния вид: 

Било: 6. Чрез възлагане на поръчки на търговски дружества. 
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Става: 6. Чрез възлагане на поръчки по реда на ЗОП. 

§5. В чл.8 ал.5 т.3 добива следния вид: 

Било: 3. Чрез възлагане на търговски дружества. 

Става: 3. Чрез възлагане на поръчки по реда на ЗОП. 

 

§6. В чл.8 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Създава се нова /ал.6/ със следния текст: „Имоти и вещи – общинска 
собственост, се използват съобразно предназначението им и за нуждите, за които са 
предоставени. Предоставените имоти и вещи не могат да се преотстъпват за ползване, 
да се ползват съвместно по договор с трети лица, да се отдават под наем или да се 
пренаемат, освен в случаите, предвидени в закон.” 

§7. В чл.9 ал.4 се отменя. 

§8. В чл. 10 ал. 5 се правят следните изменения и допълнения:  

Било: /ал. 5/ Директорите на училища общинска собственост с въведена система 
на делегирани бюджети осъществяват управлението на публичната общинска 
собственост от свое име, за своя сметка и на своя отговорност в пределите на 
действащата нормативна уредба. Директорите на училища имат право да отдават под 
наем и за ползване недвижими имоти публична общинска собственост или части от тях 
само за образователни, възпитателни, хуманитарни, социални, културни и здравни 
нужди на учащите се. На територията на учебните заведения не могат да бъдат 
продавани или разпространявани вещи, материали и медикаменти, увреждащи 

физическото и духовно здраве на учащите се, както и техния морал. Училищната база 
не може да бъде използвана за продажба на алкохол и тютюневи изделия, огнестрелно 
и хладно оръжие, порнографски материали, както и за осъществяване на политическа 
агитация. Директорите на училища могат да организират и провеждат тръжни и 
конкурсни процедури при спазване разпоредбите на настоящата Наредба, да сключват 
и подписват договори за наем. Копия от сключените договори се представят в 
едноседмичен срок в Община Велико Търново./добавена с реш. 158/ 24.04.2008 

г.//променен с реш. 1365/23.06.2011 г./ 

Става: /ал. 5/ Директорите на училища общинска собственост с въведена 
система на делегирани бюджети осъществяват управлението на публичната общинска 
собственост от свое име, за своя сметка и на своя отговорност в пределите на 
действащата нормативна уредба.  

т.1. Директорите на училища имат право да предлагат за отдаване под наем и за 
ползване недвижими имоти публична общинска собственост или части от тях само за 
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образователни, възпитателни, хуманитарни, социални, културни и здравни нужди на 
учащите се. На територията на учебните заведения могат да действат търговски обекти, 
чиято дейност следва да бъде свързана със задоволяване на хранителните нужди на 
учащите се при спазване на изискванията и разпоредбите за здравословно хранене. На 
територията на учебните заведения не могат да бъдат продавани или разпространявани 
вещи, материали и медикаменти, увреждащи физическото и духовно здраве на учащите 
се, както и техния морал. Училищната база не може да бъде използвана за продажба на 
алкохол и тютюневи изделия, огнестрелно и хладно оръжие, порнографски материали, 

както и за осъществяване на политическа агитация. 

§9. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:  

Било: Чл.14 /ал.1/ Отдаването под наем на общински терени за поставяне на 
павилиони за търговска дейност, по схема, одобрена от Главния архитект на Община 
Велико Търново, се извършва след търг или конкурс, който се провежда по реда на 
глава VІІ от Наредбата. 

/ал.2/ Въз основа на резултатите от търга или конкурса, Кметът на Общината 
сключва договор, чийто срок не може да бъде по-дълъг от 10 години. 

Става: Отдаването под наем на павилиони за търговска дейност и/или общински 
терени – частна или публична общинска собственост за поставяне на павилиони, се 
извършва след търг или конкурс, който се провежда по реда на Глава VІІ, за срок не по-
дълъг от 10 години. 

/ал.2/ Терените по ал.1 се определят съгласно схема, одобрена от Главния 
архитект на Община Велико Търново. 

/ал.3/ Павилионите за търговска дейност следва да отговарят на визия, 
определена от Главния архитект на Община Велико Търново. 

/ал.4/ Била ал.2 Въз основа на резултатите от търга или конкурса, Кметът на 
Общината сключва договор, чийто срок не може да бъде по-дълъг от 10 години. 

Става: Въз основа на резултатите от търга или конкурса, Кметът на Общината 
издава заповед и сключва договор. 

§10. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Ал.2 и ал.3 се отменят 
2. Ал.4 се изменя така: 

Било: /ал.4/ Наемната цена на отдаваните по този ред имоти не може да бъде 
по-ниска от началната тръжна цена на отдаваните под наем, по общия ред, имоти в 
съответната зона на общината; 
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Става: /ал.4/ Наемната цена на отдаваните по този ред имоти не може да бъде 
по-ниска от началната тръжна цена на отдаваните под наем, по общия ред, имоти в 
съответната зона на общината, освен в случаите, предвидени в закон; 

3. В ал.5, т.3 думите „съгласно ал.2” отпадат; 

§11. В чл. 43 ал.6 се изменя така: 

Било: /ал.6/ Окончателният договор се сключва в срок от един месец след 
влизане в сила на изменението на подробния устройствен план. След изтичане на този 
срок, общината може да иска сключване на окончателен договор по съдебен ред, както 
и обезщетение в размер на законната лихва върху дължимите суми за периода на 
забавяне. 

Става: В срок от 30 дни след връчване на констативния акт за приключване на 
преписката за ЧИ на ПУП в отдел „Управление на собствеността”, Кметът на общината 
издава заповед и след извършване на плащанията сключва окончателен договор. При 
отказ от втората страна, общината може да иска сключване на окончателен договор по 
съдебен ред, както и обезщетение в размер на законната лихва върху дължимите суми 

за периода на забавяне. 

§12. В чл. 46 ал.8 се правят следните изменения и допълнения:  

Било: /ал.8/ В 14-дневен срок от получаване на решението на Общинския съвет, 
Кметът на Общината издава заповед за замяна, в съответствие с решението. 

Става: В 30-дневен срок от получаване на решението на Общинския съвет, 
Кметът на Общината издава заповед за замяна, в съответствие с решението. 

§13. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:  

1. /ал.5/ се изменя така: 
Било: Безвъзмездно право на строеж може да се учредява след решение на 

Общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците; 

Става: Безвъзмездно право на строеж се учредява без търг или конкурс след 
решение на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на 
съветниците. 

2. ал.6 се изменя така: 
Било: /ал.6/ При направено искане за изграждане на обекти с религиозна, 

културна или образователна цел от юридически лица със съответния предмет на 
дейност, когато в подробния градоустройствен план е предвидена съответна застройка, 
правото на строеж може да бъде учредявано и със заповед на Кмета на Общината. 
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Става: /ал.6/ Безвъзмездно право на строеж се учредява без търг или конкурс 
след решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия 
брой на съветниците, на: 

1. юридически лица на бюджетна издръжка; 
2. религиозни институции, регистрирани съгласно Закона за вероизповеданията, 
или на техни местни поделения за обредни, молитвени или богослужебни 
домове за публични религиозни обреди и служби, за храмове и манастири; 

3. други лица, когато това е предвидено в закон; 

§13.  чл. 55 се отменя.   

§14. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В Ал.7 думите „възмездно или безвъзмездно” отпадат. 
2. Създават се нови:  

/ал.8/ Безвъзмездно право на ползване се учредява без търг или конкурс след 
решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от две трети от общия брой 
на съветниците; 

/ал.9/ Когато лицата, на които може да се учреди безвъзмездно право на 
ползване, са определени в закон, то се учредява без търг или конкурс след решение на 
общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на 
съветниците. 

§15. В чл. 63 ал.4 се изменя така: 

/ал.4/ Била: Началните тръжни цени се определят с протокол, подписан без 
забележки от комисия, назначена от Кмета на Общината в състав: 

Председател: Главен Секретар на Общината 

Членове: 

1. Кметът на населеното място респ. кметския наместник или упълномощени от 
тях лица, ако имуществото се води на тях. 

2. Ръководителят на Дирекция “Административно обслужване” 

3. Ръководителят на Дирекция “Бюджет и финанси” 

4. Главният счетоводител на Общината 

5. Счетоводител от отдел “Бюджет” 

6. Експерт от отдел ,,Управление на собствеността” 

7. Домакинът на Общината или материално-отговорното лице на имуществото 
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8. Юрисконсулт от отдел “ПО” 

Комисията извършва оценка по метода на ликвидационната стойност, по аналог 
или по други методи, прилагани в практиката. В работата на комисията могат да бъдат 
привличани и лицензирани оценители. Когато за вещите няма определена балансова 
стойност, същата се определя съгласно чл. 18 от Закона за счетоводството. 

Става: /ал.4/ Началните тръжни цени се определят от оценител, регистриран по 
ЗНО. 

 

§16. В чл.69 ал.3 се изменя така:: 

Било: /ал.3/ Търговете или конкурсите се провеждат по реда на Глава VІІ, а 
началните тръжни цени се определят от "Инвестстрой-92" ЕООД или друг лицензиран 
оценител, определен от Общинския съвет. 

Става: /ал.3/ Търговете или конкурсите се провеждат по реда на Глава VІІ, а 
началните тръжни цени се определят от лицензиран оценител. 

§17. В чл. 76 ал.5 се правят следните изменения и допълнения:  

Било: 

/ал.5/ Въз основа на заявлението, отдел ,,Общинска собственост” подготвя 
преписка, съдържаща / изм. с Решение № 1225/25.01.2007 г./: 

- Подробно описание на имота; 

- Оценка на земята и на притежаваното право на строеж, определена от 
оценител на имоти. Цената се определя, като данъчната оценка се увеличава с 20 на сто. 
В случай, че молителят не отговаря на някое от нормативно определените условия, 
оценката се извършва по пазарни цени; 

Става: /ал.5/ Въз основа на заявлението, отдел ,,Общинска собственост” 

подготвя преписка, съдържаща / изм. с Решение № 1225/25.01.2007 г./: 

- Подробно описание на имота; 

- Оценка на земята, определена от оценител на имоти по пазарни цени; 

§18. В чл.86 ал.1 т.5 се изменя така: 

Било: Изрично пълномощно за участие с нотариална заверка на подписа, ако се 
участва чрез пълномощник;  
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Става: Изрично пълномощно за участие с нотариална заверка на съдържанието и  
подписа, ако се участва чрез пълномощник;  

§19. В чл.131 се правят следните изменения и допълнения: 

1. ал.3 се отменя; 
2. Ал. 4 се изменя така: Кметът на общината прави мотивирано предложение по 
ал.2. 

§20. В преходните и заключителни разпоредби се създава нов §9. със следния текст: 
„§9. Недовършените преписки към датата на влизането в сила  на Промените в 
Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
от 27.06.2013 г. се довършват по стария ред.” 

§21. Навсякъде в текстовете на Наредбата да се чете:  

- вместо отдел „Общинска собственост” – отдел „Управление на 
собствеността” 

- вместо отдел „Правно-нормативно обслужване” – отдел „Правно 
осигуряване” 

- вместо Дирекция „БИИ” – Дирекция „БФ” 

- вместо Дирекция „ТСУ” – Дирекция „СУТ” 

- вместо Главен секретар на общината – Секретар на общината. 
 

Председателстващият заседанието предложи измененията и допълненията на 
Наредбата да се гласуват анблок. Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, 
„въздържал се” няма. 

Измененията и допълненията на Наредбата бяха поставени на гласуване на второ 
четене и приети с 23 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма. 

РЕШЕНИЕ № 720 

 

На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА и чл. 76 от Правилника за организацията и 
дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за 
взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет  
приема на второ четене следните изменения и допълнения в Наредбата за реда на 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, а именно:   

 §1. В чл.1 ал.2 се добавя нова т.5 За осъществяване на публично-частно 
партньорство. 

 §2. В чл. 2 ал.6 се изменя така: 

Било: /ал. 6/ Докладът по /ал. 4/ се представя на Кмета в 10-дневен срок от 
установяване на промяната на предназначението на имота или от внасянето на 
предложението по /ал. 3/. 
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Става: /ал. 6/ Докладът по /ал. 5/ се представя на Кмета в 10-дневен срок от 
установяване на промяната на предназначението на имота или от внасянето на 
предложението по /ал. 4/. 

 

     §3. В чл. 2а ал. 5 се правят следните изменения и допълнения:  

1. Било: /ал.5/ В изпълнение на стратегията по ал.4 общинският съвет приема 
годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост, по 
предложение на кмета на общината. Програмата се приема най-късно до приемането на 
бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през 
годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет. 
Програмата съдържа:/променен с реш. 1365/23.06.2011 г./ 

7. прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с 
придобиването, управлението и разпореждането с имоти-общинска собственост; 

8. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за 
предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в 
капитала на търговски дружества, за учредяване на вещни права или за 
предоставяне на концесия; 

9. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна 
срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на 
нуждите и вида на имотите, които общината желае да получи в замяна; 

10. обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти; 

11. обектите по т.5 от първостепенно значение; 
12. други данни, определени от общинския съвет 

Става:  

/ал.5/ В изпълнение на стратегията по ал.4 общинският съвет приема годишна 
програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост, по 
предложение на кмета на общината. Програмата се приема най-късно до приемането на 
бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през 
годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет. 
Програмата е в съответствие с раздела за общински публично-частни партньорства от 
програмата за реализация на общинския план за развитие и съдържа:/променен с реш. 

1365/23.06.2011 г./ 

8. прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с 
придобиването, управлението и разпореждането с имоти-общинска собственост; 

9. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за 
предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в 
капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права, за 
публично-частно партньорство или за предоставяне на концесия; 
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10. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна 
срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на 
нуждите и вида на имотите, които общината желае да получи в замяна; 

11. описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост 
и способите за тяхното придобиване; 

12. обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти; 

13. обектите по т.5 от първостепенно значение; 
14. други данни, определени от общинския съвет. 

§4. В чл.8 ал.4 т.6 добива следния вид: 

Било: 6. Чрез възлагане на поръчки на търговски дружества. 

Става: 6. Чрез възлагане на поръчки по реда на ЗОП. 

§5. В чл.8 ал.5 т.3 добива следния вид: 

Било: 3. Чрез възлагане на търговски дружества. 

Става: 3. Чрез възлагане на поръчки по реда на ЗОП. 

§6. В чл.8 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Създава се нова /ал.6/ със следния текст: „Имоти и вещи – общинска 
собственост, се използват съобразно предназначението им и за нуждите, за които са 
предоставени. Предоставените имоти и вещи не могат да се преотстъпват за ползване, 
да се ползват съвместно по договор с трети лица, да се отдават под наем или да се 
пренаемат, освен в случаите, предвидени в закон.” 

§7. В чл.9 ал.4 се отменя. 

§8. В чл. 10 ал. 5 се правят следните изменения и допълнения:  

Било: /ал. 5/ Директорите на училища общинска собственост с въведена система 
на делегирани бюджети осъществяват управлението на публичната общинска 
собственост от свое име, за своя сметка и на своя отговорност в пределите на 
действащата нормативна уредба. Директорите на училища имат право да отдават под 
наем и за ползване недвижими имоти публична общинска собственост или части от тях 
само за образователни, възпитателни, хуманитарни, социални, културни и здравни 
нужди на учащите се. На територията на учебните заведения не могат да бъдат 
продавани или разпространявани вещи, материали и медикаменти, увреждащи 

физическото и духовно здраве на учащите се, както и техния морал. Училищната база 
не може да бъде използвана за продажба на алкохол и тютюневи изделия, огнестрелно 
и хладно оръжие, порнографски материали, както и за осъществяване на политическа 
агитация. Директорите на училища могат да организират и провеждат тръжни и 
конкурсни процедури при спазване разпоредбите на настоящата Наредба, да сключват 
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и подписват договори за наем. Копия от сключените договори се представят в 
едноседмичен срок в Община Велико Търново./добавена с реш. 158/ 24.04.2008 

г.//променен с реш. 1365/23.06.2011 г./ 

Става: /ал. 5/ Директорите на училища общинска собственост с въведена 
система на делегирани бюджети осъществяват управлението на публичната общинска 
собственост от свое име, за своя сметка и на своя отговорност в пределите на 
действащата нормативна уредба.  

т.1. Директорите на училища имат право да предлагат за отдаване под наем и за 
ползване недвижими имоти публична общинска собственост или части от тях само за 
образователни, възпитателни, хуманитарни, социални, културни и здравни нужди на 
учащите се. На територията на учебните заведения могат да действат търговски обекти, 
чиято дейност следва да бъде свързана със задоволяване на хранителните нужди на 
учащите се при спазване на изискванията и разпоредбите за здравословно хранене. На 
територията на учебните заведения не могат да бъдат продавани или разпространявани 
вещи, материали и медикаменти, увреждащи физическото и духовно здраве на учащите 
се, както и техния морал. Училищната база не може да бъде използвана за продажба на 
алкохол и тютюневи изделия, огнестрелно и хладно оръжие, порнографски материали, 

както и за осъществяване на политическа агитация. 

§9. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:  

Било: Чл.14 /ал.1/ Отдаването под наем на общински терени за поставяне на 
павилиони за търговска дейност, по схема, одобрена от Главния архитект на Община 
Велико Търново, се извършва след търг или конкурс, който се провежда по реда на 
глава VІІ от Наредбата. 

/ал.2/ Въз основа на резултатите от търга или конкурса, Кметът на Общината 
сключва договор, чийто срок не може да бъде по-дълъг от 10 години. 

Става: Отдаването под наем на павилиони за търговска дейност и/или общински 
терени – частна или публична общинска собственост за поставяне на павилиони, се 
извършва след търг или конкурс, който се провежда по реда на Глава VІІ, за срок не по-
дълъг от 10 години. 

/ал.2/ Терените по ал.1 се определят съгласно схема, одобрена от Главния 
архитект на Община Велико Търново. 

/ал.3/ Павилионите за търговска дейност следва да отговарят на визия, 
определена от Главния архитект на Община Велико Търново. 

/ал.4/ Била ал.2 Въз основа на резултатите от търга или конкурса, Кметът на 
Общината сключва договор, чийто срок не може да бъде по-дълъг от 10 години. 
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Става: Въз основа на резултатите от търга или конкурса, Кметът на Общината 
издава заповед и сключва договор. 

§10. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения: 

3. Ал.2 и ал.3 се отменят 
4. Ал.4 се изменя така: 

Било: /ал.4/ Наемната цена на отдаваните по този ред имоти не може да бъде 
по-ниска от началната тръжна цена на отдаваните под наем, по общия ред, имоти в 
съответната зона на общината; 

Става: /ал.4/ Наемната цена на отдаваните по този ред имоти не може да бъде 
по-ниска от началната тръжна цена на отдаваните под наем, по общия ред, имоти в 
съответната зона на общината, освен в случаите, предвидени в закон; 

3. В ал.5, т.3 думите „съгласно ал.2” отпадат; 

§11. В чл. 43 ал.6 се изменя така: 

Било: /ал.6/ Окончателният договор се сключва в срок от един месец след 
влизане в сила на изменението на подробния устройствен план. След изтичане на този 
срок, общината може да иска сключване на окончателен договор по съдебен ред, както 
и обезщетение в размер на законната лихва върху дължимите суми за периода на 
забавяне. 

Става: В срок от 30 дни след връчване на констативния акт за приключване на 
преписката за ЧИ на ПУП в отдел „Управление на собствеността”, Кметът на общината 
издава заповед и след извършване на плащанията сключва окончателен договор. При 
отказ от втората страна, общината може да иска сключване на окончателен договор по 
съдебен ред, както и обезщетение в размер на законната лихва върху дължимите суми 

за периода на забавяне. 

§12. В чл. 46 ал.8 се правят следните изменения и допълнения:  

Било: /ал.8/ В 14-дневен срок от получаване на решението на Общинския съвет, 
Кметът на Общината издава заповед за замяна, в съответствие с решението. 

Става: В 30-дневен срок от получаване на решението на Общинския съвет, 
Кметът на Общината издава заповед за замяна, в съответствие с решението. 

 

§13. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:  

3. /ал.5/ се изменя така: 
Било: Безвъзмездно право на строеж може да се учредява след решение на 

Общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците; 
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Става: Безвъзмездно право на строеж се учредява без търг или конкурс след 
решение на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на 
съветниците. 

4. ал.6 се изменя така: 
Било: /ал.6/ При направено искане за изграждане на обекти с религиозна, 

културна или образователна цел от юридически лица със съответния предмет на 
дейност, когато в подробния градоустройствен план е предвидена съответна застройка, 
правото на строеж може да бъде учредявано и със заповед на Кмета на Общината. 

Става: /ал.6/ Безвъзмездно право на строеж се учредява без търг или конкурс 
след решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия 
брой на съветниците, на: 

4. юридически лица на бюджетна издръжка; 
5. религиозни институции, регистрирани съгласно Закона за вероизповеданията, 
или на техни местни поделения за обредни, молитвени или богослужебни 
домове за публични религиозни обреди и служби, за храмове и манастири; 

6. други лица, когато това е предвидено в закон; 

§13.  чл. 55 се отменя.   

§14. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения: 

3. В Ал.7 думите „възмездно или безвъзмездно” отпадат. 
4. Създават се нови:  

/ал.8/ Безвъзмездно право на ползване се учредява без търг или конкурс след 
решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от две трети от общия брой 
на съветниците; 

/ал.9/ Когато лицата, на които може да се учреди безвъзмездно право на 
ползване, са определени в закон, то се учредява без търг или конкурс след решение на 
общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на 
съветниците. 

§15. В чл. 63 ал.4 се изменя така: 

/ал.4/ Било: Началните тръжни цени се определят с протокол, подписан без 
забележки от комисия, назначена от Кмета на Общината в състав: 

Председател: Главен Секретар на Общината 

Членове: 

1. Кметът на населеното място респ. кметския наместник или упълномощени от 
тях лица, ако имуществото се води на тях. 

2. Ръководителят на Дирекция “Административно обслужване” 
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3. Ръководителят на Дирекция “Бюджет и финанси” 

4. Главният счетоводител на Общината 

5. Счетоводител от отдел “Бюджет” 

6. Експерт от отдел ,,Управление на собствеността” 

7. Домакинът на Общината или материално-отговорното лице на имуществото 

8. Юрисконсулт от отдел “ПО” 

Комисията извършва оценка по метода на ликвидационната стойност, по аналог 
или по други методи, прилагани в практиката. В работата на комисията могат да бъдат 
привличани и лицензирани оценители. Когато за вещите няма определена балансова 
стойност, същата се определя съгласно чл. 18 от Закона за счетоводството. 

Става: /ал.4/ Началните тръжни цени се определят от оценител, регистриран по 
ЗНО. 

§16. В чл.69 ал.3 се изменя така:: 

Било: /ал.3/ Търговете или конкурсите се провеждат по реда на Глава VІІ, а 
началните тръжни цени се определят от "Инвестстрой-92" ЕООД или друг лицензиран 
оценител, определен от Общинския съвет. 

Става: /ал.3/ Търговете или конкурсите се провеждат по реда на Глава VІІ, а 
началните тръжни цени се определят от лицензиран оценител. 

§17. В чл. 76 ал.5 се правят следните изменения и допълнения:  

Било: 

/ал.5/ Въз основа на заявлението, отдел ,,Общинска собственост” подготвя 
преписка, съдържаща / изм. с Решение № 1225/25.01.2007 г./: 

- Подробно описание на имота; 

- Оценка на земята и на притежаваното право на строеж, определена от 
оценител на имоти. Цената се определя, като данъчната оценка се увеличава с 20 на сто. 
В случай, че молителят не отговаря на някое от нормативно определените условия, 
оценката се извършва по пазарни цени; 

Става: /ал.5/ Въз основа на заявлението, отдел ,,Общинска собственост” 

подготвя преписка, съдържаща / изм. с Решение № 1225/25.01.2007 г./: 

- Подробно описание на имота; 

- Оценка на земята, определена от оценител на имоти по пазарни цени; 
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§18. В чл.86 ал.1 т.5 се изменя така: 

Било: Изрично пълномощно за участие с нотариална заверка на подписа, ако се 
участва чрез пълномощник;  

Става: Изрично пълномощно за участие с нотариална заверка на съдържанието и  
подписа, ако се участва чрез пълномощник;  

§19. В чл.131 се правят следните изменения и допълнения: 

3. ал.3 се отменя; 
4. Ал. 4 се изменя така: Кметът на общината прави мотивирано предложение по 
ал.2. 

§20. В преходните и заключителни разпоредби се създава нов §9. със следния текст: 
„§9. Недовършените преписки към датата на влизането в сила  на Промените в 
Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
от 27.06.2013 г. се довършват по стария ред.” 

§21. Навсякъде в текстовете на Наредбата да се чете:  

- вместо отдел „Общинска собственост” – отдел „Управление на 
собствеността” 

- вместо отдел „Правно-нормативно обслужване” – отдел „Правно 
осигуряване” 

- вместо Дирекция „БИИ” – Дирекция „БФ” 

- вместо Дирекция „ТСУ” – Дирекция „СУТ” 

- вместо Главен секретар на общината – Секретар на общината. 
 

 

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за 
организация на дейността на детска млечна кухня в Община Велико Търново, Вх. № 

1794/12.06.2013 г. 
 

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ – представител на ПК по НПУОР: Доклад 
на ПК по НПУОР относно изменение и допълнение на Наредбата за организация на 
дейността на детска млечна кухня в община В. Търново.  

С Наредбата се регламентират структурата, управлението и персоналът на 
Детската млечна кухня, условията и редът за предоставяне на храна на деца до 
тригодишна възраст, отглеждани в домашни условия. Измененията и допълненията в 
Наредбата се предлагат с цел актуализиране на местната нормативната уредба за 
предоставяне на услуги на деца, както и подобряване на контрола в областта на 
здравните услуги за деца до 3 години. С оглед на така изложеното е внесено 
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предложение от Кмета за изменение и допълнение на Наредбата, което е разгледано от 
комисията на заседание на 17.06.2013 г., която приема проекта за изменение на 
Наредбата. 

 

Изказвания по предложението не бяха направени. 

Г-н Тодоров предложи двете гласувания по Наредбата да се проведат в едно 
заседание съгласно чл. 75, ал. 2 от Правилника на ВТОС. Предложението беше прието с 
22 „за”,  „против” няма, „въздържал се” няма. 

Председателстващият заседанието подложи на гласуване предложението за 
изменения и допълнения на Наредбата на първо четене. Предложението беше прието с 
21 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма. 
 

РЕШЕНИЕ № 721 

 

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и чл. 75 от Правилника за организацията и 
дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за 
взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет  
приема на първо четене  следните изменения и допълнения в Наредба за организация на 
дейността на детска млечна кухня в Община Велико Търново: 

1. В чл. 2 се правят следните допълнения: 

БИЛО: 

Чл. 2. ДМК осъществява своята дейност съгласно чл. 118 от Закона за здравето, обн., 

ДВ, бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., Наредба № 5 от 25.05.2006 година за 
хигиената на храните, издадена от министъра на здравеопазването и министъра на 
земеделието и горите, обн., ДВ, бр. 55 от 7.07.2006 г., в сила от 1.09.2006 г. 

СТАВА: 

Чл. 2. ДМК осъществява дейността си съгласно чл. 118 , ал. 1 и 3 от Закона за здравето, 
обн., ДВ, бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 01.01.2005 г., Закона за храните  и 
подзаконовите нормативни актове за прилагането му, Наредба № 26 от 18 ноември 2008 

г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните 
изисквания към тях, издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 103 от 
2.12.2008 г., изм., бр. 24 от 31.03.2009 г., бр. 36 от 10.05.2011 г., в сила от 10.05.2011 г., 
Наредба № 23 от 19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението, 
издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 63 от 2.08.2005 г., Наредба № 

5 от 25.05.2006 година за хигиената на храните, издадена от министъра на 
здравеопазването и министъра на земеделието и горите, обн., ДВ, бр. 55 от 7.07.2006 г., 
в сила от 01.09.2006 г., Наредба № 2 от 7 март 2013 г. за здравословното хранене на 
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децата  на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни, обн., ДВ, бр. 
28 от 19.03.2013 г., в сила от 01.09.2013 г. 

2. В чл. 3 думите „звено към Постоянни детски ясли Велико Търново” отпадат, а 
цифрата „4 (четири)” се заменя с „6 (шест)”. 

3. В чл. 5 цифрата „6 (шест)” се заменя с цифрата „7 (седем)”. Създава се т. 7 със 
следния текст: „7. пункт на ул. „Петър Мазнев” № 4, гр. Дебелец”. 

4. Чл. 6 се изменя така: 

БИЛО: 

Чл. 6. /1/ Кметът на общината създава, изменя и прекратява трудовите правоотношения 
с Ръководителя на ДМК. 

/2/ Ръководителят на ДМК се назначава след проведен конкурс при условията на Раздел 
IV от Кодекса на труда. 

/3/ Ръководителят на ДМК създава, изменя и прекратява трудовите правоотношения с 
работниците и служителите. 

/4/ Ръководителят на ДМК е административен ръководител, който се грижи за 
цялостната работа на заведението и не е разпоредител на бюджета. 

СТАВА: 

Чл. 6. (1) Кметът на общината сключва, изменя и прекратява трудовите 
правоотношения с Директора на Детска млечна кухня. 

(2) Директорът на Детска млечна кухня се назначава след проведен конкурс при 
условията на Глава пета, Раздел IV от Кодекса на труда. 

(3) Директорът на Детска млечна кухня сключва, изменя и прекратява трудовите 
договори на лицата, които работят в детската кухня. 

(4) Директорът ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност на детската 
кухня, включително и спазването на нормите за здравословно хранене при 
приготвянето на храната. 

5. Чл. 7 се изменя така: 

БИЛО: 

 Чл. 7 Персоналът в Детската млечна кухня се определя на основание утвърдената 
численост на персонала и средната брутна работна заплата, Решение на Общински 
съвет. 
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СТАВА:  

Чл. 7. С решение на Великотърновски общински съвет за съответната година се 
утвърждава числеността на персонала и разходите за работни заплати на Детска млечна 
кухня  

6. Чл. 8 се изменя така:  

БИЛО:  

Чл. 8. За длъжностните степени и размерът на началните основни заплати на 
работещите в Детска млечна кухня на територията на Община Велико Търново се 
прилагат длъжностните степени и размерът на началните основни заплати, ежегодно 
определени с ПМС и договорени в КТД. 

СТАВА:  

Чл. 8. За размерите на началните основни месечни заплати на работещите в Детска 
млечна кухня се прилагат размерите, съобразно Решение на Министерски съвет за 
разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и 

делегирани от държавата и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните 
от държавата дейности за съответната година, Колективен трудов договор, сключен 
между Община Велико Търново и Изпълнителния съвет на Териториалния 
координационен съвет на Федерация на синдикатите в здравеопазването към 

Конфедерация на независимите синдикати в България - Велико Търново, и в 
съответствие с утвърдения от Великотърновски общински съвет бюджет за 
календарната година, и в съответствие с Вътрешните правила за заплатите.   

7. Чл. 10 се изменя така: 

БИЛО: 

Чл. 10. На персонала в ДМК се забранява: 

1. Да събира пари или предмети от родителите на децата. 
2. Да получава пари или предмети от родителите на децата. 
3. Да пуши или употребява алкохол в заведението. 

 

СТАВА: 

Чл. 10. (1) Работещите в детска млечна кухня носят по време на работа специално 
работно облекло, обувки и средства за прибиране на косата, като не се допуска 
носенето на накити върху работното облекло. 
(2) Работното облекло не се носи извън територията на детска млечна кухня. 
(3) В работните помещения се допускат външни лица само след разрешение на 
директора на детска млечна кухня и използването на специално облекло. 
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8. Чл. 11 се изменя така: 

БИЛО: 

Чл. 11. Даренията и спонсорствата се получават от Комисия, назначена със заповед на 
Ръководителя на заведението, съобразно действащата нормативна уредба. 

СТАВА: 

Чл. 11. Дарения се получават от Комисия, назначена със заповед на Директора на ДМК, 

съгласно утвърдените със Заповед № РД 22-1894/ 09.12.2009 г. на Кмета на Община 
Велико Търново Правила за приемане, регистриране и отчитане на получените дарения 
в структурите към Център за социални услуги. 

 

9. В чл. 12 цифрата „4” се заменя с цифрата „6”. 

10. В чл. 13 абревиатурата „РИОКОЗ” се заменя с „Българска агенция по безопасност 
на храните”. 

11. В чл. 16 думите ”технологът по хранене в ДМК” се заменя с „Комисия в състав -  
директор на ДМК, касиер-домакин и готвач”, а думата „месечно” се заменя с думата 
„седмично”. 

12. В чл. 17 се създава нова т. 1.3. със следния текст: „1.3. Декларация за ползване на 
преференция, съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните 
такси и цени за услуги на територията на Община Велико Търново (по образец).” 

13. В чл. 18, ал. 2 думата ”и заверяват” отпада.   

14. В чл. 21 се създава нова т. 7 със следния текст: „7. В пункт на ул. „Петър Мазнев” № 

4, гр. Дебелец – от 12.00 часа до 12.30 часа.”. 

15. § 2 се изменя така: „Материално-отговорните лица носят пълна имуществена 
отговорност, съгласно раздел II, глава десета от Кодекса на труда.” 

16. § 3 се изменя така: „Тази Наредба  се издава на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация.” 

17. § 4 се изменя така: „Настоящата Наредба е приета с Решение № 252/19.06.2008 г. на 
Великотърновски общински съвет, изм. и доп. с Решение № 501/19.03.2009 г. и 
Решение 721 и 722/27.06.2013 г. на Великотърновски общински съвет.” 
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Г-н Тодоров предложи измененията и допълненията на Наредбата да се гласуват 
анблок. Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма. 

Измененията и допълненията на Наредбата бяха поставени на гласуване на второ 
четене.  

На второ четене измененията и допълненията на Наредбата бяха приети с 22 „за”, 

„против” няма, „въздържали се” няма. 
 

РЕШЕНИЕ № 722 

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и чл. 76 от Правилника за организацията и 
дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за 
взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет  
приема на второ четене  следните изменения и допълнения в Наредба за организация на 
дейността на детска млечна кухня в Община Велико Търново: 

1. В чл. 2 се правят следните допълнения: 

БИЛО: 

Чл. 2. ДМК осъществява своята дейност съгласно чл. 118 от Закона за здравето, обн., 

ДВ, бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., Наредба № 5 от 25.05.2006 година за 
хигиената на храните, издадена от министъра на здравеопазването и министъра на 
земеделието и горите, обн., ДВ, бр. 55 от 7.07.2006 г., в сила от 1.09.2006 г. 

СТАВА: 

Чл. 2. ДМК осъществява дейността си съгласно чл. 118 , ал. 1 и 3 от Закона за здравето, 
обн., ДВ, бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 01.01.2005 г., Закона за храните  и 
подзаконовите нормативни актове за прилагането му, Наредба № 26 от 18 ноември 2008 

г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните 
изисквания към тях, издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 103 от 
2.12.2008 г., изм., бр. 24 от 31.03.2009 г., бр. 36 от 10.05.2011 г., в сила от 10.05.2011 г., 
Наредба № 23 от 19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението, 
издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 63 от 2.08.2005 г., Наредба № 

5 от 25.05.2006 година за хигиената на храните, издадена от министъра на 
здравеопазването и министъра на земеделието и горите, обн., ДВ, бр. 55 от 7.07.2006 г., 
в сила от 01.09.2006 г., Наредба № 2 от 7 март 2013 г. за здравословното хранене на 
децата  на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни, обн., ДВ, бр. 
28 от 19.03.2013 г., в сила от 01.09.2013 г. 

2. В чл. 3 думите „звено към Постоянни детски ясли Велико Търново” отпадат, а 
цифрата „4 (четири)” се заменя с „6 (шест)”. 
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3. В чл. 5 цифрата „6 (шест)” се заменя с цифрата „7 (седем)”. Създава се т. 7 със 
следния текст: „7. пункт на ул. „Петър Мазнев” № 4, гр. Дебелец”. 

4. Чл. 6 се изменя така: 

БИЛО: 

Чл. 6. /1/ Кметът на общината създава, изменя и прекратява трудовите правоотношения 
с Ръководителя на ДМК. 

/2/ Ръководителят на ДМК се назначава след проведен конкурс при условията на Раздел 
IV от Кодекса на труда. 

/3/ Ръководителят на ДМК създава, изменя и прекратява трудовите правоотношения с 
работниците и служителите. 

/4/ Ръководителят на ДМК е административен ръководител, който се грижи за 
цялостната работа на заведението и не е разпоредител на бюджета. 

СТАВА: 

Чл. 6. (1) Кметът на общината сключва, изменя и прекратява трудовите 
правоотношения с Директора на Детска млечна кухня. 

(2) Директорът на Детска млечна кухня се назначава след проведен конкурс при 
условията на Глава пета, Раздел IV от Кодекса на труда. 

(3) Директорът на Детска млечна кухня сключва, изменя и прекратява трудовите 
договори на лицата, които работят в детската кухня. 

(4) Директорът ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност на детската 
кухня, включително и спазването на нормите за здравословно хранене при 
приготвянето на храната. 

5. Чл. 7 се изменя така: 

БИЛО: 

 Чл. 7 Персоналът в Детската млечна кухня се определя на основание утвърдената 
численост на персонала и средната брутна работна заплата, Решение на Общински 
съвет. 

СТАВА:  

Чл. 7. С решение на Великотърновски общински съвет за съответната година се 
утвърждава числеността на персонала и разходите за работни заплати на Детска млечна 
кухня  
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6. Чл. 8 се изменя така:  

БИЛО:  

Чл. 8. За длъжностните степени и размерът на началните основни заплати на 
работещите в Детска млечна кухня на територията на Община Велико Търново се 
прилагат длъжностните степени и размерът на началните основни заплати, ежегодно 
определени с ПМС и договорени в КТД. 

СТАВА:  

Чл. 8. За размерите на началните основни месечни заплати на работещите в Детска 
млечна кухня се прилагат размерите, съобразно Решение на Министерски съвет за 
разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и 

делегирани от държавата и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните 
от държавата дейности за съответната година, Колективен трудов договор, сключен 
между Община Велико Търново и Изпълнителния съвет на Териториалния 
координационен съвет на Федерация на синдикатите в здравеопазването към 

Конфедерация на независимите синдикати в България - Велико Търново, и в 
съответствие с утвърдения от Великотърновски общински съвет бюджет за 
календарната година, и в съответствие с Вътрешните правила за заплатите.   

7. Чл. 10 се изменя така: 

БИЛО: 

Чл. 10. На персонала в ДМК се забранява: 

1. Да събира пари или предмети от родителите на децата. 
2. Да получава пари или предмети от родителите на децата. 
3. Да пуши или употребява алкохол в заведението. 

 

СТАВА: 

Чл. 10. (1) Работещите в детска млечна кухня носят по време на работа специално 
работно облекло, обувки и средства за прибиране на косата, като не се допуска 
носенето на накити върху работното облекло. 

(2) Работното облекло не се носи извън територията на детска млечна кухня. 

(3) В работните помещения се допускат външни лица само след разрешение на 
директора на детска млечна кухня и използването на специално облекло. 

8. Чл. 11 се изменя така: 

БИЛО: 
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Чл. 11. Даренията и спонсорствата се получават от Комисия, назначена със заповед на 
Ръководителя на заведението, съобразно действащата нормативна уредба. 

СТАВА: 

Чл. 11. Дарения се получават от Комисия, назначена със заповед на Директора на ДМК, 

съгласно утвърдените със Заповед № РД 22-1894/ 09.12.2009 г. на Кмета на Община 
Велико Търново Правила за приемане, регистриране и отчитане на получените дарения 
в структурите към Център за социални услуги. 

 

9. В чл. 12 цифрата „4” се заменя с цифрата „6”. 

10. В чл. 13 абревиатурата „РИОКОЗ” се заменя с „Българска агенция по безопасност 
на храните”. 

11. В чл. 16 думите ”технологът по хранене в ДМК” се заменя с „Комисия в състав -  
директор на ДМК, касиер-домакин и готвач”, а думата „месечно” се заменя с думата 
„седмично”. 

12. В чл. 17 се създава нова т. 1.3. със следния текст: „1.3. Декларация за ползване на 
преференция, съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните 
такси и цени за услуги на територията на Община Велико Търново (по образец).” 

13. В чл. 18, ал. 2 думата ”и заверяват” отпада.  

14. В чл. 21 се създава нова т. 7 със следния текст: „7. В пункт на ул. „Петър Мазнев” № 

4, гр. Дебелец – от 12.00 часа до 12.30 часа.”. 

15. § 2 се изменя така: „Материално-отговорните лица носят пълна имуществена 
отговорност, съгласно раздел II, глава десета от Кодекса на труда.” 

16. § 3 се изменя така: „Тази Наредба  се издава на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация. 

17. § 4 се изменя така: „Настоящата Наредба е приета с Решение № 252/19.06.2008 г. на 
Великотърновски общински съвет, изм. и доп. с Решение № 501/19.03.2009 г. и 
Решение 721 и 722/27.06.2013 г. на Великотърновски общински съвет.” 

 

 

 

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна на Наредба за търговската дейност на 
територията на Община Велико Търново, Вх. № 1775/05.06.2013 г. 
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Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ – представител на ПК по НПУОР: Доклад 
на ПК по НПУОР относно промяна в Наредбата за търговската дейност на територията 
на община В. Търново. 

С Решение № 561 от 7.02.2013 г. относно Бюджет 2013 е възложено на Кмета да 
предприеме нужните правни и фактически действия за прекратяване дейността на ОП 

„Пазари В. Търново”, считано от 01.05.2013 г. и с Решение № 634 от 28.03.2013 г. на 
ВТОС е закрито ОП „Пазари В. Търново” и е преустановена дейността му, което налага 
изменение на Наредбата за търговската дейност на територията на община В. Търново, с 
което да се актуализира Наредбата с оглед на приетите решения на ВТОС, за което е 
внесено предложение от Кмета на Общината за промяна в Наредбата за търговската 
дейност на територията на община В. Търново. Предложението е разгледано от 
комисията на заседание на 17.06.2013 г., която приема предложения проект за промяна 
на Наредбата. 

 

Изказвания във връзка с предложението по т.10 не бяха направени. 

Г-н Тодоров предложи двете гласувания по Наредбата да се проведат в едно 
заседание съгласно чл. 75, ал. 2 от Правилника на ВТОС. Предложението беше прието с 
21 „за”,  „против” няма, 1 „въздържал се”. 

Г-н Тодоров подложи на гласуване предложението за изменения и допълнения на 
Наредбата на първо четене. Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, 
„въздържал се” няма. 
 

 

РЕШЕНИЕ № 723 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на 
Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с 
общинската администрация, Великотърновски общински съвет  приема на първо четене  
следните изменения в Наредбата за търговската дейност на територията на Община 
Велико Търново:  

1. Отменя чл. 13. 

 

     2. Било: Чл.40. /ал.1/ За поставяне на преместваеми съоръжения върху имоти 
общинска собственост се представя сключен договор за наем в резултат от проведен 

търг по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество с Управителя на ОП „Пазари за имоти на територията на гр. 
Велико Търново или с кмета на Община Велико Търново – за останалите населени 

места. 



МАНДАТ  2011-2015 г. 

Протокол № 48  от заседание на Великотърновски общински съвет – 27.06.2013 год. 

41 

 

Става: Чл.40. /ал.1/  За поставяне на преместваеми съоръжения върху имоти 
общинска собственост се представя сключен договор за наем в резултат от проведен 

търг по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество с Кмета на Община Велико Търново. 

 

Измененията и допълненията на Наредбата бяха поставени на гласуване на второ 
четене и приети с 24 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 724 

На основание чл. 21, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на 
Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с 
общинската администрация, Великотърновски общински съвет  приема на второ четене   
следните изменения в Наредбата за търговската дейност на територията на Община 
Велико Търново:  

1. Отменя чл. 13. 

     2. Било: Чл.40. /ал.1/ За поставяне на преместваеми съоръжения върху имоти 
общинска собственост се представя сключен договор за наем в резултат от проведен 

търг по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество с Управителя на ОП „Пазари за имоти на територията на гр. 
Велико Търново или с кмета на Община Велико Търново – за останалите населени 

места. 

Става: Чл.40. /ал.1/  За поставяне на преместваеми съоръжения върху имоти 
общинска собственост се представя сключен договор за наем в резултат от проведен 

търг по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество с Кмета на Община Велико Търново. 

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промените по приходната и разходната 
част на бюджета към 31.05.2013 г. и по Инвестиционната програма за 2013 г., Вх. № 

1806/14.06.2013 г. 
 

ПК по БФ – приема с 5 гласа „за” и 1 „възд. се”, ПК по ИВСПИЕСМВ – 7 гласа „за”, 

ПК по УТТП – подкрепят предложението. 
 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 11 беше подложено на 
поименно гласуване:  

Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Красимир 
Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен 
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Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Лидия Прокопова - за, Петко Тюфекчиев – за, 
Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, 
Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - 
за, Калина Широкова - за, Николай Николов - за, Мирослав Трифонов – за. 

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма. 

РЕШЕНИЕ № 725 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските 
бюджети, Великотърновски общински съвет реши: 

Утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета към 

31.05.2013 година и по Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2013 

година /Приложение №1/, както следва: 

 

 І. ПО БЮДЖЕТА      

ПРИХОДИ       

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"    

І. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И      

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ      

2. Неданъчни приходи   §§ Всичко: ІІ тр. 

Приходи и доходи от собственост  2400 -1 046 -1 046 

 - прих.от наеми на имущество, в т.ч.:  2405 -1 049 -1 049 

 -Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"  -1 049 -1 049 

 - прих.от лихви по тек.банкови сметки  2408 3 3 

 -Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"  3 3 

Общински такси    2700 1 075 1 075 

За ползване на общежития и други по 

образованието 2708 1 075 1 075 

 -Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"  1 075 1 075 

Други неданъчни приходи   3600 686 686 
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 - Получ. застр. обезщетения, в т.ч.:  3611 580 580 

 -Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"  580 580 

 - Други неданъчни приходи   3619 106 106 

 -Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"  106 106 

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/ 3700 -185 -185 

 - Внесен ДДС    3701 -114 -114 

 -Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт" 3701 -114 -114 

 - Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр. 3702 -71 -71 

 -Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт" 3702 -71 -71 

Помощи за дарения и др.суми   4500 545 545 

 - дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.: 4501 545 545 

 -Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"  545 545 

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:     1 075 1 075 

     

     

ІІ. ТРАСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖ. И      

ИЗВЪНБЮДЖ. С/КИ      

Трансфери м/у бюдж.сметки  6100 455 455 

 получени трансфери /+/   6101 455 455 

 -Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт" 6101 455 455 

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:       455 455 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ: 1 530 1 530 

        

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ    

2. Неданъчни приходи   §§ Всичко: ІІ тр. 
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Приходи и доходи от собственост  2400 8 633 8 633 

 - прих.от прод.на у-ги, стоки и продукция, в т.ч.: 2404 40 40 

 -Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"  40 40 

 - прих.от наеми на имущество, в т.ч.:  2405 25 25 

 -Дирекция "Култура и туризъм"   25 25 

 - прих.от лихви по тек.банкови сметки  2408 79 79 

 -Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"  79 79 

 - прих.от дивиденти    2407 1 259 1 259 

 - Община Велико Търново    1 259 1 259 

 - прих.от лихви по срочни депозити  2409 7 230 7 230 

 - Община Велико Търново    7 230 7 230 

Други неданъчни приходи   3600 1 985 1 985 

 - реализирани курсови разлики от валутни операции 

(нето)  3601 -44 -44 

 -Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"  -44 -44 

 - получени застрахователни обезщетения за ДМА 3611 2 029 2 029 

 - Община Велико Търново    2 029 2 029 

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/ 3700 -65 -65 

 - Внесен ДДС    3701 -40 -40 

 -Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт" 3701 -40 -40 

 - Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр. 3702 -25 -25 

 -Дирекция "Култура и туризъм"  3702 -25 -25 

Прих.от прод.на държ.и общ.им.  4000 2 905 2 905 

 Постъпления от продажба на друго оборудване, 
машини и съоръжения 4023 2 145 2 145 

 Постъпления от продажба на транспортни средства 4024 760 760 
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Помощи, дарения и други безвъзмездно получени 

суми от чужбина 4600 14 701 14 701 

текущи дарения, помощи и други безвъзмездно 

получени суми от Европейския съюз 4610 14 701 14 701 

 -Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт" 4610 14 701 14 701 

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:     28 159 28 159 

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.   28 159 28 159 

ІІІ. ТРАСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖ. И      

ИЗВЪНБЮДЖ. С/КИ   §§ Всичко: ІІ тр. 

Трансфери м/у бюдж.сметки  6100 -26 466 -26 466 

 предоставени трансфери /-/  6102 -26 466 -26 466 

 - Община Велико Търново   6102 -26 466 -26 466 

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:       -26 466 -26 466 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: 1 693 1 693 

ВСИЧКО ПРИХОДИ:       3 223 3 223 

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА 

ДЕЙНОСТИ   

1. Функция 2 Отбрана и сигурност    0 лв 

Група 2. Полиция, вътрешен ред и сигурност  -20 000 лв  

 - в т.ч.: Община Велико Търново   -20 000 лв  

        

Група 5. Защита на населението, управление и дейности при 

стихийни бедствия и аварии  20 000 лв  

 - в т.ч.: Община Велико Търново   20 000 лв  

        

2. Функция 3 Образование     1 530 лв 

 - в т.ч.: Дирекция "Образование и наука"  1 530 лв  
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3. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи  0 лв 

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,    

             подпомагане и заетостта   0 лв  

 - в т. ч.: Община Велико Търново   -3 984 лв  

 Център за социални услуги   3 984 лв  

        

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ 

ДЕЙНОСТИ:     1 530 лв 

        

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,     

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ    

1. Функция 1 Общи държавни служби    -186 568 лв 

 - в т.ч.: Община Велико Търново   -186 902 лв  

 Кметство Килифарево   250 лв  

 Група кметства Килифарево   84 лв  

        

2. Функция 3 Образование     15 159 лв 

 - в т. ч.: Дирекция "Образование и наука"  15 159 лв  

        

3. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи  -26 317 лв 

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,    

             подпомагане и заетостта   -26 317 лв  

 - в т. ч.: Община Велико Търново   -26 317 лв  

        

4. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности  101 433 лв 
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Група 3 Култура     101 433 лв  

 - в т. ч.: Община Велико Търново   75 000 лв  

 Дирекция "Култура и туризъм"   26 433 лв  

        

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ 

ДЕЙНОСТИ,       

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:     -96 293 лв 

        

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ      

1. Функция 1 Общи държавни служби    -109 242 лв 

 - в т.ч.: Община Велико Търново   -109 208 лв  

 Кметство Килифарево   -250 лв  

 Група кметства Килифарево   216 лв  

        

2. Функция 3 Образование     3 027 лв 

 - в т. ч.: Община Велико Търново   3 180 лв  

 Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт" -153 лв  

        

3. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи  1 270 лв 

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,    

             подпомагане и заетостта   1 270 лв  

 - в т. ч.: Община Велико Търново   1 270 лв  

        

4. Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване    

    на околната среда     168 041 лв 

Група 1 Жилищно строителство и БКС   216 885 лв  
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 - в т. ч.: Община Велико Търново   216 885 лв  

Група 2 Опазване на околната среда   -48 844 лв  

 - в т. ч.: Община Велико Търново   -51 081 лв  

 Кметство Килифарево   156 лв  

 Група кметства Килифарево   2 081 лв  

        

5. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности  34 890 лв 

Група 2 Физическа култура и спорт   5 227 лв  

 - в т. ч.: Община Велико Търново   5 227 лв  

        

Група 3 Култура     29 663 лв  

 - в т. ч.: Община Велико Търново   29 663 лв  

        

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:     97 986 лв 

        

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И       

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ 

ДЕЙНОСТИ:      1 693 лв 

        

ВСИЧКО РАЗХОДИ:         3 223 лв 

 

 

 

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 
2013 година, съгласно Приложение 1 към настоящото решение. 

3. Променя Приложение 2 от Решение №644/25.04.2013 година, съгласно Приложение 2 

към настоящото решение. 
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В 11.00 часа председателстващият заседанието обяви 10-минутна почивка. 
 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Методика за образуване на 
началните цени за продажба на дървесина, Вх. № 1792/12.06.2013 г. 

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 12 беше подложено на 
гласуване. Предложението беше прието с 20 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 726 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема 
Методика за образуване на началните цени за продажба на дървесина на общински 
територии - Приложение 1, 2 и 3. 

 

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Тарифа за таксите на корен 
на облите дървени материали, дървата за горене, вършината и странични ползвания 
добити в Община Велико Търново, Вх. № 1790/12.06.2013 г. 

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 13 беше подложено на 
гласуване. Предложението беше прието с 20 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”. 

 

РЕШЕНИЕ № 727 

 

1. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема 
Тарифа за таксите на корен на облите дървени материали, дървата за горене, вършината 
и странични ползвания добити в Община Велико Търново от територии общинска 
собственост. 
2. Отменя Тарифата за таксите на корен на облите дървени материали, дървата за 
горене и вършината, добити от общински горски фонд, приета с Решение № 

1130/18.11.2010 г. по протокол 78/18.11.2010 г. на Великотърновски общински съвет. 
3. Отменя Тарифата за таксите на страничните ползвания и странични горски 
продукти, добити от общински поземлен фонд, приета с Решение № 464, т. 2 по 
Протокол 30 от 07.06.2001 г. 
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ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Удължаване на срока на Договора за 
управление на Управителя на „КОЦ- В. Търново” ЕООД, Вх. № 1777/05.06.2013 г. 

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 14 беше подложено на 
поименно гласуване:  

Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян 
Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Александър Нанков - за, 
Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, 
Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Валентин Ламбев - за, 
Стоян Витанов - за, Анета Маноилова - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, 
Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - 
за, Камен Алексиев – за. 

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма. 

РЕШЕНИЕ № 728 

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.50, ал.2 във връзка с чл.48 от 
Наредбата за управление и упражняване правата на собственост  върху общинската 
част от капитала на търговските дружества  удължава Договора за управление на д-р 
Мария Иванова Рачева, живуща в гр. Велико Търново, ул.„ Димитър Благоев”, № 9, А, 

ЕГН 5401111511, л.к № 605816002, издадена на 03.02.2010г.., МВР – гр. Велико 
Търново за Управител на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД – 

гр.Велико Търново, ЕИК 104 524 994 за срок от 3(три) години, считано от 04.07.2013г. 
до 04.07.2016 г. включително. 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи анекс към Договора 
за управление с лицето, определено по т.1. 

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Удължаване на срока на Договора за 
управление на Управителя на „ЦПЗ – В. Търново” ЕООД и провеждане на конкурс за 
възлагане на управлението на лечебното заведение, Вх. № 1808/14.06.2013 г. 

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 15 беше подложено на 
поименно гласуване:  

Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян 
Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Александър Нанков - за, 
Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, 
Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Валентин Ламбев - за, 
Стоян Витанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, 
Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - 
за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за. 

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма. 

РЕШЕНИЕ № 729 
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І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с чл. 48 от НУУПСОЧКТД, Великотърновски 
общински съвет удължава срока на договора за управление на д-р Георги Иванов 
Парчев, живущ в гр. Велико Търново, ул. “Полтава” № 9, ЕГН 4511246460, за 
Управител на “Център за психично здраве – Велико Търново” ЕООД за срок до 
провеждане на конкурс. 

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 3, ал. 1 от Наредба №  9 от 26.06.2000 г. за 
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни 
заведения по Закона за лечебните заведения на Министерство на здравеопазването, 
Великотърновски общински съвет 

Обявява конкурс за Управител на “Център за психично здраве – Велико 

Търново” ЕООД – гр. Велико Търново. 

1. Изисквания към кандидатите: 

1.1. Степен на завършено образование: висше – магистър; 

1.2. Професионално направление: медицина или икономика; 

1.3. Специалност:  

- “Медицина” за кандидатите, притежаващи образователно - квалификационна 
степен „магистър” от професионално направление медицина и квалификация по 
здравен мениджмънт по смисъла на §3 от Заключителните разпоредби на Наредба № 9 

от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на МЗ; 

- свързана с управлението на здравеопазването по смисъла на §3 от 
Заключителните разпоредби на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за 
провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона 
за лечебните заведения на МЗ, за кандидатите, притежаващи образователно - 

квалификационна степен „магистър” от професионално направление икономика; 

1.4. Професионален опит: 5 (пет) години трудов стаж като лекар или икономист; 

1.5. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от 
общ характер, освен ако са реабилитирани. 

2. Необходими документи: 

2.1. Заявление за участие в конкурса – по образец; 
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2.2. Декларация от лицето, че е не е поставено под запрещение, не е осъждано за 
умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от 
правото да заема длъжността, за която кандидатства; 

2.3. Копие от диплом за завършено образование – „магистър” по медицина или 
по икономика; 

2.4. Копие от документ за специалност „Медицина”; 

2.5. Копие от документ за специалност от професионално направление 
икономика, свързана с управлението на здравеопазването по смисъла на §3 от 
Заключителните разпоредби на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за 
провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона 
за лечебните заведения на МЗ; 

2.6. Копие от документ за квалификация по здравен мениджмънт по смисъла на 
§3 от Заключителните разпоредби на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда 
за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по 
Закона за лечебните заведения на МЗ; 

2.7. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на 
професионалния опит; 

2.8. Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен 
период.  

3. Място и срок на подаване на документите: 

3.1. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (с 
нотариално заверено пълномощно) в 35 дневен срок от публикуването на обявата за 
конкурсната процедура в Община Велико Търново, адрес: гр. Велико Търново, пл. 
“Майка България” № 2, Център за информация и услуги на гражданите от 08.30 часа до 
17.00 часа. 

Ако срокът изтича в неработен ден, крайната дата за подаване на документите, 
да се счита първият работен ден след упоменатия. 

3.2. В два запечатани плика, един за документите и един за програмата за 
развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период. 

4. Място и срок, в който може да се получи информация относно темите, 

предмет на събеседването: 

В сградата на Община Велико Търново – дирекция „Общинско развитие”, стая 
200, телефон: 062/ 619 508 до изтичане срока за подаване на документите. 

5. Дата, час и място на провеждане на конкурса: 
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1 (един) ден след изтичане срока за подаване на документите от 11:00 часа в зала 
302 на Община Велико Търново. 

ІІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация Великотърновски общински съвет одобрява Процедура за 
провеждане на конкурс за възлагане на управлението на общински лечебни заведения 
за болнична помощ и диагностични – консултативни центрове - еднолични търговски 
дружества, съобразена с условията на Наредба №  9 от 26.06.2000 г. за условията и реда 
за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по 
Закона за лечебните заведения на Министерство на здравеопазването. 

ІV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл. 3, ал. 2 от Наредба №  9 от 26.06.2000 г. за условията и 
реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по 
Закона за лечебните заведения на Министерство на здравеопазването, Великотърновски 
общински съвет възлага на Кмета на Община Велико Търново да публикува в един 

централен и един местен ежедневник точка ІІ от настоящото решение. 

Решението и Процедурата за провеждане на конкурс за възлагане на 
управлението на общински лечебни заведения за болнична помощ и диагностични – 

консултативни центрове - еднолични търговски дружества, да се публикуват и в сайта 
на Великотърновски общински съвет на адрес: www.veliko-tarnovo.bg/obs2011/ и сайта 
на Община Велико Търново на адрес: www.veliko-tarnovo.bg. 

V. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл. 3, ал. 3 от Наредба №  9 от 26.06.2000 г. за условията и 
реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по 
Закона за лечебните заведения на Министерство на здравеопазването, Великотърновски 
общински съвет утвърждава проект на договор за възлагане на управлението, 
неразделна част от настоящото решение. 

VІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 5, ал. 1 от Наредба №  9 от 26.06.2000 г. за условията и 
реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по 
Закона за лечебните заведения на Министерство на здравеопазването, Великотърновски 
общински съвет назначава комисия за организиране и провеждане на конкурса от 7 

члена, в състав: 

 

Председател – Ганчо Петков Карабаджаков – заместник – кмет „Култура, 
образование и социални дейности”; 

Секретар – Росица Тодорова Димитрова – Директор на дирекция “Социални 
дейности и здравеопазване”; 



МАНДАТ  2011-2015 г. 

Протокол № 48  от заседание на Великотърновски общински съвет – 27.06.2013 год. 

54 

 

и членове: 

1. Калина Димова Лупова - Ангелова – Директор на дирекция “Правна”; 

2. Представител на Регионалната здравна инспекция; 

3. Д-р Анета Кирилова Маноилова – общински съветник; 

4. Д-р Николен Веселинов Стойнов – общински съветник; 

5. Диана Антонова Козвоска – Началник на отдел ЧР. 

Резервни членове: 

- Мариян Стефанов Маринов – директор на дирекция БФ - за председател на 
комисията; 

- д-р Диляна Христова Вачкова – Петрова – Главен експерт в дирекция 
“Социални дейности и здравеопазване” – за секретар на комисията;  

- Олга Петрова Петърчева – Началник на отдел ПО - за член на комисията. 

Приложения: 

1. Процедура за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на 
общински лечебни заведения за болнична помощ  и диагностични – 

консултативни центрове - еднолични търговски дружества (по т. ІІІ от 
Решението); 

2. Проект на договор за възлагане на управлението (по  т. V от Решението). 

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна в т. 21 от Решение № 

997/06.03.2003 г. на Великотърновски общински съвет, Вх. № 1740/22.05.2013 г. 
 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 16 беше подложено на 
поименно гласуване:  

Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян 
Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Александър Нанков - за, 
Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Лидия Прокопова - 
за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев 
- за, Стоян Витанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, 
Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - 
за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за. 

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма. 

РЕШЕНИЕ № 730 

 



МАНДАТ  2011-2015 г. 

Протокол № 48  от заседание на Великотърновски общински съвет – 27.06.2013 год. 

55 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски oбщински съвет, 
приема изменение на т.21 от Решение № 997/ 06.03.2003 г.както следва: 

БИЛО: Създава Център за социални услуги като второстепенен разпоредител с 
бюджетни кредити на база съществуващия до момента разпоредител с кредити – 

Постоянни детски ясли и обособената част от бившата ОССП – гр. Велико Търново в 
частта на домове за социални услуги, домашен социален патронаж, клубове на 
пенсионера и инвалида. Предмет на дейност – комплексно счетоводно обслужване на 
Постоянни детски ясли и обособената част от бившата ОССП – гр. Велико Търново в 
частта на домове за социални услуги, домашен социален патронаж, клубове на 
пенсионера и инвалида, както и за извършване на всички социални услуги в 
съответствие с действащото законодателство. 

СТАВА: Създава Център за социални услуги като второстепенен разпоредител с 
бюджетни кредити, с предмет на дейност – комплексно финансово – счетоводно 
обслужване на обектите попадащи в обхвата на Център за социални услуги, както 
следва:  

• Домове за стари хора; 
• Домове за деца лишени от родителска грижа; 
• Домове за възрастни хора с умствена изостаналост; 
• Защитени жилище; 
• Кризисен център; 
• Центрове за настаняване от семеен тип; 

• Преходно жилище; 
• Наблюдавано жилище; 
• Център за обществена подкрепа; 
• Центрове за социална рахабилитация и интеграция; 
• Дневени центрове за деца с увреждания; 
• Дневен център за стари хора; 
• Дневен център за възрастни хора с увреждания; 
• Домашен социален патронаж; 

• Клубове на пенсионера и инвалида; 
• Центрове за работа с деца и младежи; 

• Детски ясли; 

• Детска млечна кухня; 
• Здравен кабинет в детски градини и училища; 

Както и финансово – счетоводно обслужване на програми и проекти в сферата на 
социалните и здравни дейности. 

   В останалата част Решение № 997/ 06.03.2003 г. не се променя. 

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на анализ на правното 
състояние, цена и начин на приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в 
гр. В. Търново, кв. „Чолаковци”, Вх. № 1823/19.06.2013 г. 
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Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Тази и следващата точка са от Надзорния съвет по 
приватизация. Едната касае откриване на процедура за продажба на общински 
нежилищен имот в кв. „Чолаковци”. Обектът е включен в Годишния план за 
приватизация и има оценка. Засега няма инвеститорски интерес, но ние сме длъжни да 
открием тази процедура. 

Следващата точка е за отпускане на един нисколихвен заем за нуждите на 
Медицинския център за рехабилитация и спортна медицина във връзка със закупуване на 
медицинска апаратура. Дружеството е оформило своето искане, тъй като не разполага с 
всички средствата за закупуване на тази техника. Надзорният съвет е дал съгласие за 
отпускане на 20 000 лв., които ще бъдат върнати на вноски по 1000 лв. 

 

Предложението по т. 17 беше подложено на поименно гласуване:  
Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян 

Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, 
Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - 
за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, 
Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Анета Маноилова - за, 
Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - 
за, Калина Широкова - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за. 

Предложението беше прието със 26 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма. 

РЕШЕНИЕ № 731 

 

На основание чл.3 ,ал.3,т. 2, чл.4 , ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал.3,т.1 от ЗПСК, 

чл. 21, ал.1,т. 8 от ЗМСМА, чл. 45,ал. 5,т.1 от ЗДДС, чл. 5 и чл.6 от Наредбата за 
търговете и конкурсите и решение № 584 / 28.02.2013 година на Общински съвет – В. 

Търново, Великотърновски  общински съвет: 

1.Приема анализ на правното състояние и начална цена в размер на 127 000  

лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС, за продажба на общински 

нежилищен имот , представляващ : „Незастроен ПИ с идентификатор № 10447.516.13 

по КККР на гр. В. Търново, целият с площ от 4 452 кв.м., за който имот е  отреден УПИ  

VІІІ- „за обществено и делово обслужване” от кв. 1 по ПУП-ПР на гр. Велико Търново, 
ЖК „Чолаковци”. Сделката се облага   с ДДС . 

 2. Определя начин за продажба на посочения в т. 1 обект чрез публичен търг с 
явно наддаване, при стъпка на наддаване в размер на  6 400  лева . 

 3. Търгът да се проведе при следните условия : дата на търга – на 21-я ден след 
датата на обнародване на това решение в "Държавен  вестник" , като в случай че 21-я 
ден съвпада с неработен ден търгът ще се проведе в първия следващ работен ден ;  
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начало на търга - 14,00 часа; място на търга - стая 419 в сградата  на Община Велико 
Търново . 

 4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за обекта. Определя 
цена за продажба на комплект тръжна документация в размер на 300 лева (с ДДС). 

Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 

7614 52  на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон 
Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава след 
представяне в Общинска агенция за приватизация на документ за извършено плащане  - 
стая 419 в сградата на Община В. Търново, всеки работен ден и до 10,00 ч. на  деня, 
предхождащ датата на търга. 

 5. За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит в размер на 38 

100 лева.Депозитът да бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на 
Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново,   
BIC код SOMB BGSF - всеки работен ден и до 16,00 ч. на деня , предхождащ датата на 
търга. 

6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да 
се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. 
Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между 
договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка  № 

BG50  SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при 
“Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични 
платежни средства не се приемат. 

За обекта се допуска и разсрочено плащане при условията посочени в чл.3,т. 6 на  
Методиката за подготовка  на приватизационни  сделки, провеждане на публични 
търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен 
контрол  в община Велико Търново. 

7. Срок за оглед на обекта - всеки работен ден и до 12,00 часа на деня, 
предхождащ датата на търга. Срок за подаване на документи за участие в търга - всеки 

работен ден и  до 17,00 ч. на  деня, предхождащ датата на търга, в ст. 419 в сградата на 
Община В.Търново . 

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по 
установения  от закона  ред  и  взетите  решения от  ВТОбС. 

9. При неявяване на купувачи, повторен търг да се  проведе 14 дни след датата 
на търга, при същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с 
неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден.  

10. В случай на неявяване на купувачи и за обявения повторен търг, да се 
проведат последващи поредни търгове на 28-я ден след обявената датата за съответния 
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повторен търг, при условията на настоящото решение, като в случай че така 
определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ 

работен ден. 

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предоставяне на заем от фонд 
„покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол”, Вх. № 

1824/19.06.2013 г. 
 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 18 беше подложено на 
поименно гласуване:  

Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян 
Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, 
Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - 
за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, 
Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Анета Маноилова - за, 
Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - 
за, Калина Широкова - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за. 

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма. 

РЕШЕНИЕ № 732 

 

          На основание чл.21,ал.1,т.10 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 6 от ЗПСК, чл.3, ал.3 и чл. 14, 

ал.3 от Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизацията в 
Община Велико Търново, Великотърновски общински съвет: 

 1. Дава съгласие да бъде извършен разход на средства от фонд „Покриване на 
разходите за приватизация и следприватизационен контрол” към Общинска агенция за 
приватизация в размер на 20 000 (двадесет  хиляди) лева, които да бъдат предоставени 

под формата на заем на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І- 
Велико Търново” ЕООД, за придобиване на дълготрайни материални активи със 
здравно предназначение - медицинска апаратура за функционална диагностика и 

окомплектоване на съвременна функционалнодиагностична лаборатория, необходими 
за осъществяваната от дружеството лечебна дейност, при следните условия :  

 - срок за връщане на заема – 20 (двадесет) месеца ,считано от датата на 
предоставяне на заема, на  равни месечни  погасителни вноски, всяка  в размер на 1000 

(хиляда ) лева  ; 

- възнаграждение под формата на месечна лихва, определена в размер на 
основния лихвен процент на БНБ, увеличен с един пункт, начислена ежедневно на 
годишна база 360/360 дни върху реално усвоената и непогасена част от предоставената 
в заем сума ; 
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 - в договора да се включи клауза за заплащане на неустойка при забава на 
плащане на погасителната вноска и/или лихва, в размер на ОЛП плюс 10 пункта върху 
неиздължената част. 

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Допълнение към предложение с Вх. № 

1807/14.06.2013 г., Вх. № 1833/25.06.2013 г. 
 

Г-н Тодоров обяви, че във връзка с предложението по т. 19 са постъпили 
заявления за изказване от граждани и даде думата на г-н Русков. 

Г-н ИВАН РУСКОВ: Постъпило е предложение за дарение, което е нещо много 
хубаво, и аз, като човек от областта на спорта, подкрепям всякакви дарения, особено 
когато са насочени към спорта, обаче това предложение, по начина, по който аз 
прочетох, както е формулирано, довежда до въпроси от правен, икономически и морален 
аспект.  

В правен аспект Тенис клуб „Престиж” е действаща организация. При справка в 
Регистъра на Спортното министерство тя е лицензирана и е определена като клуб, 
извършващ общественополезна дейност. Развива дейност на територията на Община В. 

Търново и е получил финансиране за последните две години, което предполага, че е 
работила добре. Разбирам желанието на колегите да осигурят целогодишен 
тренировъчен процес на своите състезатели, но дарението, както е формулирано, 
противоречи на Закона за юридически лица с нестопанска цел в обществена полза. 
Съгласно чл. 41, ал. 1 от този Закона дружеството изразходва безвъзмездно, т.е. 
дарението би трябвало да е безвъзмездно, а тук са поставени условия, т.е. даряването е 
под условие.  

Второто, което противоречи на Закона, това е, че юридическо лице, финансирало 
организацията до три години преди датата за вземане на решение за дарението, решение 
за дарението трябва да се вземе с мнозинство две трети от върховния орган на 
организацията. Нещо, което не видях да присъства в придружителните документи, което 
предполага, че колегите би трябвало да прецизират юридически предложението за 
дарение и да го внесат отново. 

Икономическият аспект според мен е следният: залата е на стойност 1 000 000 лв., 
което се реализира по проект, в който е включено изграждането на залата изцяло. 
Дарението мисля, че беше за довършване на залата, което би трябвало да е включено в 
този 1 000 000 лв. Второто, което  е: стойността от 30 000 лв. представлява 3 % от 
стойността 1 000 000 лв., което предполага, че колегите ще имат, така да се каже, 
контролния пакет с това дарение. 

В морален аспект. Във В. Търново залата е обявена като мултифункционална, 
което предполага, че би трябвало да се ползва от клубове от няколко видове спорт и 
според мен би трябвало да се направи график за ползване на тази зала, така че всички 
клубове да имат възможност за равнопоставеност при ползването. 
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В заключение бих искал да кажа, че няма нищо лошо, хубаво е да се направи 
дарение, просто трябва да се прецизира юридически и да се внесе отново и да бъде 
прието тогава. 

Г-н СВЕТОСЛАВ ДЕРМАНСКИ – председател на тенис клуб „Престиж”: 

Всички документи са напълно изрядни. Нашето желание за дарението е изцяло въз 
основа на това, че ние сме съпричастни към проблемите, свързани основно със зимните 
процеси, имаме отговорност към децата, които тренират при нас. Имаме много голям 

брой състезатели, но зимната подготовка ни коства големи усилия лятото да догонваме 
другите клубове. Насочени сме изцяло към развитието на детско-юношеската школа. 

 Документално Уставът на клуба ни позволява да свикваме събрания и да вземаме 
решения. Това решение за дарението е взето и ако има необходимост в Общината от 
допълнителни документи, ние ще ги предоставим. Смятаме с това да подкрепим и да 
дадем шанс на всички състезатели, които играят в нашия клуб, и не само в нашия клуб, 
да намерят през зимата едно място, където да могат да тренират. 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: В ХХІ век няма как да не харесваме демокрацията. 
Благодарение на нея всички ние се надяваме да надграждаме и да вървим към 

усъвършенстване на нашето съжителство, но благодарение именно на тази демокрация 
се създават процедури, в които някой незапознат си позволява да вменява определени и 

решения, и тълкувания, и процеси.  

Първо, аз не съм съгласен с г-н Русков, като категорично не приемам желанието 
му да препоръчва как трябва да бъде управляван един спортен клуб. Много може да се 
говори, но за да докажем, че ВТОС наистина си гледа работата, както трябва, аз ви 
предоставим копие от решение на Министерството на правосъдието, с което са спазени 
съответните законови изисквания. Също предоставям удостоверение от Българската 
федерация по тенис, че този клуб притежава такова нещо. Оттам нататък аз заявявам, че 
към основното предложение, направено от Кмета на Общината, няма закононарушения 
във вида и в частта, в които е направено към днешна дата. Да, имаше определени 
коментари и обструкции, които бяха изчистени на заседанията на ПК по ОС и към 

настоящия момент това, което ни се предлага да бъде подкрепено, няма никакви 
закононарушения - това, което някои си позволяват да вменяват.  

Аз мисля, че така нареченото надграждане, което сме приели като практика в този 

ОС, за създаване условия за развитието на спорта, мисля, че бихме могли да толерираме 
подобна инициатива. Да, това е прецедент за нас, но това, че някой не го е правил, не 
значи, че е невъзможно и че е незаконосъобразно. Всеки има право по личната си воля и 

по волята на сдружението, което представлява, без значение дали е търговско или 
спортно, да предприеме такава социална и благородна кауза. Заради това аз мисля да ви 

предложа да приемем този жест на великодушие, тъй като ние в рамките на няколко 
години се опитваме да помагаме, защото развитието на спорта би трябвало да бъде един 

от основните ни приоритети. 

Г-жа КАЛИНА ЛУПОВА: Това, което аз искам да кажа, е, че предложение с вх. 
№ 1833 не страда от някакъв правен порок, така както беше изказано, тъй като става 
дума само за дарение. В това предложение приемаме искане да бъде направено дарение. 
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В това предложение за решение няма никакъв порок, който да пречи на общинските 
съветници да вземат такова решение. 

Г-жа ЛИДИЯ ПРОКОПОВА: ПК по ОНК разгледа предложението и даде своето 
съгласие за предложеното дарение. Наистина е прецедент дарение и искане след това за 
една гаранция, за сигурност за воденето на тренировките в така подготвяната 
многофункционална спортна зала.  

Бяхме водени преди всичко от презумпцията в полза на децата и на спортистите, 
още повече, че тенис клубът работи преди всичко с ученици, които са преди всичко от 
СОУ „Емилиян Станев” и имаме принципно становище и съгласие от директора на 
училището, че графикът ще бъде изготвен в извънучебно време, за да не се нарушават 
учебните занятия и учениците да могат да спортуват. Водени от тази идея, ние, 
членовете на ПК по ОНК, ви приканваме да гласуваме за дарението и след това за 
изготвяне на такъв график. Всяко дарение в полза на Общината е добре дошло, да не 
стопираме неща, които са добри. И да си припомним клетвата: всичко, което е добро за 
гражданите и за техните деца, трябва да влезе в сила.  

Г-н МИРОСЛАВ МАРИНОВ: Приветствам това, че точките са разделени. 

Лично аз нямам притеснение, след като разбрах, че дарението е юридически издържано и 
не противоречи на никой закон. Не считам за нормално да не приемем дарение, което ни 
се предлага.  

Разделянето на две точки за гласуване - едната дарение, другата – принципното 
съгласие да приемем това, което са ни предложили за 10 години напред, това означава 
две различни гласувания. Така че ако изключим дарението, не означава, че изключваме 
другата точка. Лично аз ще подкрепя дарението, а за другата точка ще си помисля, 
защото залата все още не е построена и има достатъчно време.  

Предложението по т. 19 беше подложено на поименно гласуване:  
Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян 

Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, 
Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - 
за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, 
Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Анета Маноилова - за, 
Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - 
за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - 
за, Мирослав Трифонов – за. 

Предложението беше прието със 28 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма. 
 

 

РЕШЕНИЕ № 733 

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.34 ал.3 от ЗОС, Великотърновски 
общински съвет приема в полза на Община Велико Търново предложеното със 
заявление вх.№62-145/03.04.2013 г. дарение в размер на 30 000 /тридесет хиляди/ лева 
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от Тенис клуб „Престиж” с адрес Велико Търново, ул. „Стара планина” №8А, 

представляван от Светослав Илиев Дермански. Средствата да бъдат вложени в 
разработката и реализацията на проект за изграждане на многофункционално спортно 
съоръжение на територията на СОУ „Емилиян Станев” гр. Велико Търново. Средствата 
да бъдат преведени по банкова сметка на Община Велико Търново и да бъде сключен 

Договор за дарение между страните. 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими 
действия по изпълнение на настоящото решение при спазване разпоредбите на 
действащото законодателство. 

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Допълнение към предложение с Вх. № 

1807/14.06.2013 г., Вх. № 1834/25.06.2013 г. 
 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Виждам, че има известно напрежение сред колегите, 
които вероятно не са разбрали какво точно включва това предложение, което е 
направено от Кмета. Заявявам от висотата на тази трибуна, че това е принципно 
съгласие, което по никакъв начин не изключва и не пренебрегва реда за разпореждане на 
спортно-техническата база. Ние с принципното си съгласие гарантираме, че те ще влязат 
по общия ред за разпореждането и ще бъдат включени в графика за ползване на 
функционалното съоръжение.  

Да отговоря на колегата. В края на проекта е записано: „Правата да бъдат 
учредени след завършване на строителството и  съставяне на акт за общинска 
собственост”, което евентуално ще гарантира завършване на залата до определен стадий 

и по този начин решението ще бъде актуално. 
Г-н МИРОСЛАВ МАРИНОВ: Аз чудесно разбирам, че това е само едно 

принципно съгласие и все пак аз няма да подкрепя тази точка. Ще обясня защо. Има 
достатъчно време, докато бъде завършена тази зала. Достатъчно неща ще се променят за 
това време, докато бъде пусната в експлоатация, и за да не оставяме впечатление, че 
заради дарението, което с удоволствие приемаме, гласуваме тази точка, тъй като няма 
подобни искания от други клубове и за да не се чувстват неравнопоставени, 

включително и този тенис клуб, който е подал това искане, както и останалите, които не 
са го направили, аз няма да подкрепя тази точка. 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Въпроса, който повдига г-н Трифонов сме го 
обсъждали в няколко от комисиите и точно заради това, за да не създаваме такъв 
дискриминационен елемент във вземането на нашите решения, ние запазваме баланса и 

точно заради това предложението, след консултация с Общинска администрация, е 
„принципно”. 

 

Предложението по т. 20 беше подложено на поименно гласуване:  
Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян 

Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, 
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Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - 
за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – 

за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, 
Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - 
за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - 
за, Мирослав Трифонов – против. 

Предложението беше прието със 27 „за”, 1 „против”, „въздържал се” няма. 

РЕШЕНИЕ № 734 

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет 
дава принципно съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 
10 /десет/ години по реда на чл.39 ал.4 от ЗОС в полза на Тенис клуб „Престиж” с адрес 
Велико Търново, ул. „Стара планина” №8А, представляван от Светослав Илиев 
Дермански, за  осъществяване на тренировъчни и спортно-състезателни дейности в 
многофункционално спортно съоръжение на територията на СОУ „Емилиян Станев” гр. 
Велико Търново – тенис корт и прилежащи обслужващи помещения при предварително 
уточнен график. Правата да бъдат учредени след завършване на строителството и 
съставяне на АОС за имота. 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими 
действия по изпълнение на настоящото решение при спазване разпоредбите на 
действащото законодателство. 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за 
продажба на дървесина, Вх. № 1813/17.06.2013 г. 

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 21 беше подложено на 
поименно гласуване:  

Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян 
Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, 
Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - 
за, Лидия Прокопова - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - 
за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, 
Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - 
за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мирослав Трифонов – за. 

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”. 

 

РЕШЕНИЕ № 735 

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 35 

ал. 1 от ЗОС и на основание с чл. 30, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 1 от 
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НРПУРОИ, дава съгласие да се извърши продажба, чрез публичен търг с тайно 
наддаване на дървесината по прогнозна стойност – 250 куб.м., съгласно заповеди: 

Заповед № РД22-1290/06.07.2012 г.; Заповед № РД22-717/07.05.2013 г. и Заповед № 

РД22-1851/09.10.2012 г. 
 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими 
административни действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно 
наддаване за продажба на дървесина по прогнозна стойност – 250 куб.м съгласно 
разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредба за реда на придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество. 

Началната тръжна цена, следва да бъде определена въз основа на Тарифа за 
таксите на корен на облите дървени материали, дървата за горене, вършината и 
странични ползвания добити в Община Велико Търново от територии общинска 
собственост. 

 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за 
продажба на недвижим имот, с. Малки чифлик, Вх. № 1736/21.05.2013 г. 

 

Г-н ИВАН ЧОЛАКОВ – кметски наместник на с. Малки чифлик: 

Потвърждавам становището си. 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 22 беше подложено на 
поименно гласуване:  

Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян 
Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, 
Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Лидия Прокопова - 
за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - 
за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, 
Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - 
за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мирослав Трифонов – за. 

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма. 

 

РЕШЕНИЕ №  736 

 

1.. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, 

Великотърновски общински съвет включва в Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 г. недвижим имот частна 
общинска собственост: 
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- трайни насаждения /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляваща 
новообразуван поземлен имот №46532.66.33 по плана на новообразуваните имоти на с. 
Малки чифлик, община Велико Търново, с площ 0,581 дка, VІ категория, местност 
„Геновото”, землище с. Малки чифлик, актуван с АОС №5605/25.02.2013 г. 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с 
чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с 
тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както 
следва: 

- трайни насаждения /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляваща 
новообразуван поземлен имот №46532.66.33 по плана на новообразуваните имоти на с. 
Малки чифлик, община Велико Търново, с площ 0,581 дка, VІ категория, местност 
„Геновото”, землище с. Малки чифлик, актуван с АОС №5605/25.02.2013 г. 

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от 
оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва: 

- за новообразуван поземлен имот №46532.66.33 по ПНИ на землище с. Малки 
чифлик – в размер на 1 180 /хиляда сто и осемдесет/ лева; 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички 
необходими административни действия по организиране и провеждане на публичен 

търг с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за 
общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество. 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за 
продажба на недвижим имот, с. Шемшево, Вх. № 1800/13.06.2013 г. 

 

Г-н КИРИЛ АНГЕЛСКИ – кмет на с. Шемшево: Потвърждавам становището 
си. 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 23 беше подложено на 
поименно гласуване:  

Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян 
Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, 
Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - 
за, Лидия Прокопова - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - 
за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, 
Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - 
за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мирослав Трифонов – за. 

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.  
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РЕШЕНИЕ № 737 

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, 

Великотърновски oбщински съвет включва в Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 г. недвижим имот частна 
общинска собственост: 

- овощни насаждения /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи 

новообразуван поземлен имот №83586.124.73 по плана на новообразуваните имоти на 
с. Шемшево, община Велико Търново, с площ 0,833 дка, ІV категория, местност 
„Ловджийска чешма”, землище с. Шемшево, актуван с АОС №5630/19.04.2013 г. 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с 
чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с 
тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както 
следва: 

- овощни насаждения /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи 

новообразуван поземлен имот №83586.124.73 по плана на новообразуваните имоти на 
с. Шемшево, община Велико Търново, с площ 0,833 дка, ІV категория, местност 
„Ловджийска чешма”, землище с. Шемшево, актуван с АОС №5630/19.04.2013 г. 

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от 
оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва: 

- за новообразуван поземлен имот №83586.124.73 по ПНИ на землище с. 
Шемшево – в размер на 960 /деветстотин и шестдесет/ лева; 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички 
необходими административни действия по организиране и провеждане на публичен 

търг с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за 
общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество. 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно 
наддаване за продажба на недвижим имот, с. Габровци, Вх. № 1801/13.06.2013 г. 

 

Г-н ТОШКО НИКОЛОВ – кметски наместник на с. Габровци: Потвърждавам 

становището си. 
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Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 24 беше подложено на 
поименно гласуване:  

Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян 
Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, 
Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Лидия Прокопова - 
за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Анета Маноилова - 
за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, 
Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Румен Димитров - за, 
Мирослав Трифонов – за. 

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма. 

РЕШЕНИЕ № 738 

 

1.. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, 

Великотърновски oбщински съвет включва в Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 г. недвижим имот частна 
общинска собственост: 

- използвани територии, заети с трайни насаждения /земи по §4 от ПЗР на 
ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №14235.509.18 по плана на 
новообразуваните имоти на с. Габровци, община Велико Търново, с площ 0,276 дка, ІХ 

категория, местност „Грамадата-Димитровци”, землище с. Габровци, актуван с АОС 

№5641/23.04.2013 г. 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с 
чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с 
тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както 
следва: 

- използвани територии, заети с трайни насаждения /земи по §4 от ПЗР на 
ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №14235.509.18 по плана на 
новообразуваните имоти на с. Габровци, община Велико Търново, с площ 0,276 дка, ІХ 

категория, местност „Грамадата-Димитровци”, землище с. Габровци, актуван с АОС 

№5641/23.04.2013 г. 

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от 
оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва: 

- за новообразуван поземлен имот №14235.509.18 по ПНИ на землище с. 
Габровци – в размер на 445 /четиристотин четиридесет и пет/ лева; 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички 
необходими административни действия по организиране и провеждане на публичен 
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търг с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за 
общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество. 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за 
продажба на недвижим имот, с. Ветренци, Вх. № 1798/13.06.2013 г. 

 

Г-н КОЛЬО МИНКОВ – кметски наместник на с. Ветринци: Потвърждавам 

становището си. 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Аз искам да благодаря на кмета на с. Ветринци, тъй 
като той прояви активност. Има потенциален купувач и ще дойдат приходи в Общината.  

Искам да направя едно предложение, което гласи следното: „На основание чл. 8 

от ЗОС приходът от продажба на имота да бъде преведен целево в пълен размер за 
благоустройствени дейности (Гробищен парк в с. Ветринци).  

Основанията ми са няколко. На първо място, преди 4-5 години в Закона беше 
записано: „да се превеждат до 30 %”. Гордея се, че по мое предложение Парламентът 
прие: „не по-малко от 30 %”. Т.е. това ни дава основание да бъдат и 100 %.  

Второ, някой ще каже: „Това е изключение.”. Но то е изключение, доколкото да 
потвърди правилото, защото утре всички населени места могат да кажат: „Дайте сега и 

на нас!”. Не, сега правим изключение и потвърждаваме правилото. 
На трето място, аз говорих с колеги от ГЕРБ, те приеха изключително 

ентусиазирано това предложение и споделиха, че биха подкрепили, най-вече д-р 
Ангелов. 

На следващо място: преди години вкарах едно предложение за фирма „Яна” – да 
се построи една стена. Тъй като аз често пътувам до с. Водолей, виждам, че стената е 
построена. Тогава Илиян Ноев беше заместник-кмет и той добросърдечно си каза: „Г-н 
Витанов, това е „на ползу роду”. Постфактум узаконихме тази построена стена и тя още 
е жива и здрава. 

На следващо място: колеги, нека да имаме страх от Всевишния, тъй като тези 
пари ще отидат за благоустрояване на Гробищния парк, тъй като половината е окосен и 
изсечен, но другата половина не е. Все пак, да бъдем богоугодни, да предоставим тези 
пари за населеното място, за да бъде дозавършено благоустрояването на гробищата. Още 
повече, че има още едни други гробища в долната махала, за които също трябва да се 
положат определени усилия, затова колеги, моля ви да подкрепите това предложение 
като изключение, което потвърждава правилото. 

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: Действително, нищо не може да се направи с 30 % - 360 

лв., аз съм виждал гробището на Ветринци. 

Г-н Тодоров подложи на поименно гласуване предложението на г-н Витанов:  
Тодор Тодоров – въздържал се, Йорданка Стефанова – въздържал се, Тихомир 

Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Росен Иванов - за, Михаил 
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Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Лидия Прокопова - за, Петко Тюфекчиев – за, 
Стоян Витанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, 
Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - 
за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, 
Мирослав Трифонов – за. 

Предложението беше прието с 19 „за”, „против” няма, 3 „въздържал се”. 

Предложението по т. 25, заедно с гласуваното предложение на г-н Витанов, беше 
подложено на поименно гласуване:  

Тодор Тодоров - за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир 
Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил 
Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Петко Тюфекчиев – за, 
Стоян Витанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, 
Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - 
за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мирослав Трифонов – за. 

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма. 

РЕШЕНИЕ № 739 

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, 

Великотърновски oбщински съвет включва в Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 г. недвижим имот частна 
общинска собственост: 

- други територии, заети от селско стопанство /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, 
представляващи новообразуван поземлен имот №10879.105.13 по плана на 
новообразуваните имоти на с. Ветринци, община Велико Търново, с площ 0,980 дка, ІV 

категория, местност „Чешмата”, землище с. Ветринци, актуван с АОС 

№5631/19.04.2013 г. 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с 
чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с 
тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както 
следва: 

- други територии, заети от селско стопанство /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, 
представляващи новообразуван поземлен имот №10879.105.13 по плана на 
новообразуваните имоти на с. Ветринци, община Велико Търново, с площ 0,980 дка, ІV 

категория, местност „Чешмата”, землище с. Ветринци, актуван с АОС 

№5631/19.04.2013 г. 

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от 
оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва: 
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- за новообразуван поземлен имот №10879.105.13 по ПНИ на землище с. 
Ветринци – в размер на 1 385 /хиляда триста осемдесет и пет/ лева; 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички 
необходими административни действия по организиране и провеждане на публичен 

търг с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за 
общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество. 

5. На основание чл. 8 от ЗОС приходът от продажба на имота да бъде преведен 

целево в пълен размер за благоустройствени дейности /гробищен парк/ в с. Ветренци. 

 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Утвърждаване на експертна оценка, 
Вх. № 1737/21.05.2013 г. 

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 26 беше подложено на 
поименно гласуване:  

Тодор Тодоров - за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир 
Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил 
Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Драгош Методиев – за, 
Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета 
Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, 
Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Румен Димитров - за, Мирослав Трифонов – 

за. 
Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма. 
 

РЕШЕНИЕ № 740 

 

 

 На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Великотърновски oбщински съвет 
утвърждава актуализирана начална тръжна цена, равна на експертната оценка, 
определена от оценител на имоти, за продажба чрез публичен търг на недвижим имот 
частна общинска собственост, представляващ друг вид трайно насаждение /земи по §4 

ЗСПЗЗ/, представляваща имот №10447.519.103, с площ 0,966 дка, четвърта категория, 
местност „Пишмана”, землище гр. Велико Търново, актуван с АОС №5371/05.11.2012 г. 
– в размер на 6 870 /шест хиляди осемстотин и седемдесет/ лева. 
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ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА: Предварителен договор по чл. 15, ал.3 и ал. 5 от 
ЗУТ, с. Самоводене, Вх. № 1739/21.05.2013 г. 

 

Г-н НИКОЛАЙ МИЛАКОВСКИ: – кмет на с. Самоводене: Потвърждавам 

становището си. 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 27 беше подложено на 
поименно гласуване:  

Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир 
Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, 
Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - 
за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – 

за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан 

Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, 
Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Румен Димитров - за, Мирослав Трифонов – 

за. 
Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма. 

РЕШЕНИЕ № 741 

 

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1и ал.3 от ЗОС и чл.2 ал.3 от 
НРПУРОИ, Великотърновски общински съвет дава съгласие частите от полски пътища, 
попадащи в проектни УПИ в стопански двор на с. Самоводене /съгласно Решение №19 

по протокол №4 от 20.03.2013 г. на Експертен съвет по устройство на територията при 
Община Велико Търново/, останалата част от които е собственост на Земеделска 
кооперация „Сила-95” със седалище и адрес на управление с. Самоводене, ул. 
„Опълченска” №67, представлявана от председателя инж. Валентин Кирилов 
Мицканов,  да бъдат обявени за частна общинска собственост. 

2. На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за 
устройство на територията, чл. 42 и чл. 43, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски 
общински съвет дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне 
правото на собственост върху част от имот в обхвата на разработка, приета с Решение 
№19 по протокол №4 от 20.03.2013 г. на Експертен съвет по устройство на територията 
при Община Велико Търново, като: 

2.1. Община Велико Търново прехвърля на Земеделска кооперация „Сила-95” 

със седалище и адрес на управление с. Самоводене, ул. „Опълченска” №67, 

представлявана от председателя инж. Валентин Кирилов Мицканов,  правото на 
собственост върху части от общински имоти, както следва:  
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- Общинска земя с площ от 1 142 кв.м., представляващи част от ПИ №230039 и 
част от ПИ №230040, и двата имота полски пътища, които части от имоти попадат в 
проектен УПИ І-230.41, отреден „за зърнобаза”, стопански двор с. Самоводене; срещу 
актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 7 423 лева без 
начислен ДДС; 

 - Общинска земя с площ от 266 кв.м., представляващи част от ПИ №230039 - 

полски път, която част от имот попада в проектен УПИ ІІ-230.42, отреден „за складови 
дейности”, стопански двор с. Самоводене; срещу актуална пазарна цена, определена от 
оценител на имоти, в размер на 1 729 лева без начислен ДДС; 

- Общинска земя с площ от 856 кв.м., представляващи част от ПИ №230039 - 

полски път, която част от имот попада в проектен УПИ ІІІ-230.43, отреден „за 
производствени и складови дейности”, стопански двор с. Самоводене; срещу актуална 
пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 5 564 лева без начислен 

ДДС; 

- Общинска земя с площ от 1 292 кв.м., представляващи част от ПИ №230039 - 

полски път, която част от имот попада в проектен УПИ V-230.45, отреден „за 
зърнобаза”, стопански двор с. Самоводене; срещу актуална пазарна цена, определена от 
оценител на имоти, в размер на 8 398 лева без начислен ДДС; 

- Общинска земя с площ от 760 кв.м., представляващи част от ПИ №230039 - 

полски път, която част от имот попада в проектен УПИ VІ-230.44, отреден „за складови 
дейности”, стопански двор с. Самоводене; срещу актуална пазарна цена, определена от 
оценител на имоти, в размер на 4 940 лева без начислен ДДС. 

2.2. Всички разноски по сключване на сделката – доплащане с цел уравняване 
стойността на имотите, предмет на прехвърлителната сделка, ДДС, местен данък, такса 
по чл.56а от НОАМТЦУ, такса вписване, стойност на изготвените експертни оценки и 
др., са за сметка на Земеделска кооперация „Сила-95” със седалище и адрес на 
управление с. Самоводене, ул. „Опълченска” №67, представлявана от председателя 
инж. Валентин Кирилов Мицканов. 

3. Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да сключи 

предварителен договор на основание чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ, а след влизане в сила на 
проекта за ЧИ на ПУП-ПРЗ – да сключи окончателен договор за прехвърляне правото 
на собственост върху части от имоти. 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез 
продажба, с. Беляковец, Вх. № 1735/21.05.2013 г. 

 

Г-н НИКОЛАЙ МИЛАКОВСКИ: – кмет на с. Самоводене: Кметът на с. 
Беляковец е в отпуска, потвърждавам от нейно име, че подкрепя предложението. 
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Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 28 беше подложено на 
поименно гласуване:  

Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир 
Георгиев - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Лидия 
Прокопова - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, 
Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан 

Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, 
Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, 
Мирослав Трифонов – за. 

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма. 

РЕШЕНИЕ № 742 

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 

от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за прекратяване на 
съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот:  

- общинско място с площ от 360 кв.м., актувано с акт за частна общинска 
собственост №5608/06.03.2013 г., представляващо 360/1300 ид. части от урегулиран 

поземлен имот ІІІ-630, целият с площ от 1300 кв.м. от кв.39 по плана на с. Беляковец,  

останалата част от който е собственост на Станка Иванова Мардаланова с адрес с. 
Беляковец, в населеното място №417. 

2. Определя стойност въз основа експертната оценка на общинската част от 
УПИ ІІІ-630 от кв.39 по плана на с. Беляковец, с площ от 360 кв. м., изготвена от 
оценител на недвижими имоти, в размер на 3 600 лева без начислен ДДС, които следва 
да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 

8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико 
Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, 
режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за 
сметка на Станка Иванова Мардаланова с адрес с. Беляковец, в населеното място №417.   

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите 
действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона 
за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество.  

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда 
на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Леденик, Вх. № 1797/13.06.2013 г. 
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Г-н ИВАН СТОЯНОВ – кмет на с. Леденик: Потвърждавам становището си. 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 29 беше подложено на 
поименно гласуване:  

Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир 
Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил 
Харалампиев – за, Лидия Прокопова - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, 
Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов 
- за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Николай 
Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен 

Димитров - за, Мирослав Трифонов – за. 
Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма. 

РЕШЕНИЕ № 743 

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ,  
Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие на „Еднократна 
употреба” ООД с адрес гр. Велико Търново, ул. „Магистрална” №8, ет.7, ап.25, за 
промяна предназначението на част от имот публична общинска собственост, както 
следва:  

- имот №43253.22.6, с НТП: местен път, местност „Баира”, землище с. Леденик, 
община Велико Търново, за трасе на водопровод, с дължина на трасето за водопровод в 
дадения имот 39 л.м., площ на сервитут – 233,30 кв.м.;  

във връзка с процедиран проект за подробен устройствен план –план за 
застрояване относно промяна предназначението на ПИ №022004, местност „Баира” в 
землището на с. Леденик – земеделска земя за неземеделски нужди – в предимно 
производствена устройствена зона – предвижда се свободно застрояване на 
производствена сграда за полиетиленови торбички при височина до 12 м.; парцеларен 

план за елементи на техническата инфраструктура – трасета за външно ел. захранване и 

водоснабдяване, новопредвиден трафопост БКТП 20/0,4 kV и план-схеми за 
водоснабдяване и ЕЛ към ПУП. Проектът е разгледан и приет с решение №46 по 
протокол №6 от 15.05.2013 г. на Експертен съвет по устройство на територията при 
Община Велико Търново.  

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на 
решението на Комисията за земеделските земи. 

 2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.3 от ЗОЗЗ, Великотърновски 
общински съвет дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни 
права на „Еднократна употреба” ООД с адрес гр. Велико Търново, ул. „Магистрална” 

№8, ет.7, ап.25, върху имота по т.1, след влизане в сила на ПУП. 
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 3. „Еднократна употреба” ООД с адрес гр. Велико Търново, ул. „Магистрална” 

№8, ет.7, ап.25, да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на 
площадка /трасе/ на обекта по т.1, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на 
правата по т.2 – и по промяната на предназначението на земята. 

 

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Извършване на ремонтни работи в отдаден 
под наем имот, Вх. № 1799/13.06.2013 г. 

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 30 беше подложено на 
поименно гласуване:  

Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир 
Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил 
Харалампиев – за, Лидия Прокопова - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, 
Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов 
- за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – въздържал се, Иван Александров – 

въздържал се, Николай Георгиев – въздържал се, Калина Широкова – въздържал се, 
Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за. 

Предложението беше прието с 19 „за”, „против” няма, 4 „въздържал се”. 

 

РЕШЕНИЕ № 744 

 

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 231 от ЗЗД и чл. 24, ал. 2 от Наредбата 
за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 
Великотърновски общински съвет дава съгласие за извършване на основни ремонтни 
дейности в обект общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, пл. „Майка 
България“ № 2, /сградата на Общината/, представляващ търговски обект. 
 

2. Великотърновски общински съвет дава съгласие „Холидейс и ко“, наемател на 
общинския имот, да заплаща наем в размер на 50 % от договорения за месец юли и 
август 2013 година. 
 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Сключване на договор за 
осъществяване на съвместна рекламна дейност, Вх. № 1811/17.06.2013 г. 

 

Г-н ИЛИЯН НЕДЕВ – управител на ОП „Реклама Велико Търново”: Към 

така изготвения проектодоговор искам да се добавят няколко точки. Едната от тях е, че 
фирма „Авеста” отговаря за техническата изправност и безопасността на съоръженията.  
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Втората точка да бъде, че  договорът влиза в сила от 01.07.2013 г. със срок от три 
години, като рекламните съоръжения са разположени в следващите две години от първи 
март до края на месец октомври. Идеята е да не пречат на снегопочистването.  

Следващата точка е, че фирма „Авеста” извършва за нейна сметка монтажа и 

демонтажа на рекламните материали на община В. Търново върху въпросните 
тривижъни.  

Още една точка: Рекламните материали на Общината се разполагат по един на 
всеки тривижън, което означава 10 страни, а останалите пет се разполагат на позиции по 
избор на Общината.  

Идеята е по предложението на фирма „Авеста”. Изготвил съм становище, с което 
подкрепям въпросната съвместната дейност. В случая фирмата предлага да изработи за 
нейна сметка и да разположи на общинска площ 10 рекламни съоръжения, като визията е 
минала през Художествено-експертен съвет, както и местата, където ще бъдат 
разположени въпросните тривижъни. От рекламните площи – тези 30 страни, фирмата 
предлага 15 страни на Общината за рекламиране на дейности, свързана с културните и 
спортните мероприятия, организирани от Общината, за сметка на което фирмата да не 
заплаща наем за въпросните рекламни съоръжения.  

Една проста сметка показва, че в момента Общината и общинските дирекции са 
принудени да заплащат за използване на въпросни рекламни страни на месец цена над 
100 лв. ОП „Реклама” за подобен наем трябва да вземе от фирмите 25.29 лв. Така че ние 
от една страна сме принудени да събираме 25 лв. наем, от друга страна, дирекциите в 
Общината са принудени да плащат 100 лв. месечен наем.  

Отделно фирма „Авеста” е спечелила обществена поръчка към Общината. В 

крайна сметка изработването на един винил от тях излиза 19.90 лв., без ДДС, при 

положение че монтажът и демонтажът е за тяхна сметка. Всяка една страна може да бъде 
използвана от дирекциите на община В. Търново срещу въпросната цена от 19.90 лв., без 
ДДС, затова аз смятам, че предложението е удачно. 

Г-жа ЛИДИЯ ПРОКОПОВА: ПК по ОНК подкрепя предложението за съвместна 
рекламна дейност с фирмата, още повече че там на преден план се изтъква 
кандидатстването на Общината за културна столица и в тази посока рекламната дейност 
е от особено важно значение за културните, стопанските и всякакви други мероприятия 
на територията на Община В. Търново.  

На комисията присъстваха представители от фирмата. Те добре обосноваха своя 
проект. Тривижъните подхождат на интериора на В. Търново. Те са от ковано желязо и в 
старинен вид. Бяхме уверени, че няма да бъдат опасни, че ще бъдат застраховани и 
фирмата ще ги демонтира в началото на зимния сезон и отново ще ги монтира в началото 
на месец март за своя сметка.  

Местата, които са посочени за локализацията на тривижъните, са атрактивни, там 

е основният поток: три са до Летния театър, на площад Царевец има две, има и до 
Пионерския дом.  
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Това, което каза директорът на ОП „Реклама” – че са се договорили и наистина ще 
бъдат ползвани 50 на 50, мисля, че е добро и ви приканвам всички да подкрепим това 
предложение. 

Предложението по т. 31 беше подложено на поименно гласуване:  
Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир 

Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен 
Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Лидия Прокопова - за, Петко Тюфекчиев – за, 
Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов 
- за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – въздържал се, Иван Александров – 

въздържал се, Николай Георгиев – въздържал се, Калина Широкова – въздържал се, 
Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за. 

Предложението беше прието с 19 „за”, „против” няма, 4 „въздържал се”. 

РЕШЕНИЕ № 745 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет 
дава съгласие Кметът на Община Велико Търново да сключи договор за съвместна 
рекламна дейност с ЕТ „АВЕСТА“ – гр. Велико Търново за срок от 3 /три/ години. 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне правилата за ползване 
на мерите и пасищата от ОПФ на територията на землище с. Никюп, Вх. № 

1819/18.06.2013 г. 
 

Г-н ХРИСТО ЛАЗАРОВ – кметски наместник на с. Никюп: Потвърждавам 

становището си. 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 32 беше подложено на 
поименно гласуване:  

Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - 
за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен 
Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Лидия Прокопова - за, Стоян 
Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, 
Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - 
за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - 
за, Мирослав Трифонов – за. 

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма. 
 

РЕШЕНИЕ № 746 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37п от ЗСПЗЗ, във връзка с членове от 
37и до 37о от ЗСПЗЗ, Великотърновски Общински съвет: 
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1. Включва към площите за индивидуално ползване от животновъдите в 
землището на с. Никюп, общ. Велико Търново, срещу годишна такса в размер на 3,50 

лв./дка, следните общински мери и пасища: 

 

№ 

по 

ред 

№ на 

имот 
физически блок местност кат. 

площ 

/дка/ 

състояние на 

пасището 

1 2 3 4 5 6 7 

1 000044 - - IV 40,442 задоволително 

общо за землището 40,442   

 

 

2. Горепосоченият имот се предоставят за ползване на следните животновъди: 

2.1. ЗП – ПЕТЪР ТОДОРОВ ГУГЛЕВ – ЕГН 7004201520, с постоянен адрес с. 
Никюп, общ. В. Търново, Заявление вх. № 94-ПП-558/28.05.2013 г., притежаващ 

съгласно Декларация от 18.02.2013 г. ДРД (овце) – 179 броя – предоставят се за 
ползване 40,442 дка пасища, представляващи: поземлен имот № 000044 с площ 40,442 

дка по КВС на с. Никюп за срок от 5(пет) години, срещу годишна такса за ползване в 
размер на 142,00 лв. 

 3. Възлага на Кмета на Община В. Търново да предприеме съответните законови 
действия за сключване на договори със земеделските производители по т. 2, за 
ползването на мерите и пасищата от ОПФ, съобразно настоящото Решение.  

4. Животновъдите, ползватели на мерите и пасищата от ОПФ, се задължават: 

4.1. Да изготвят годишен план за паша за всяка от годините на договора. 

 4.2. Да поддържат пасищата и мерите съгласно одобрените от Министерството 
на земеделието и храните ”Условия за поддържане на земята в добро земеделско и 

екологично състояние”. 

4.3. Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна растителност и 
да се провежда борба с агресивни и устойчиви растителни видове (орлова папрат, 
чемерика, айлант, аморфа и къпина). 

 4.4. Да не променят предназначението им и да не ги разорават. Да не ги 
използват за неземеделски нужди. 
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 4.5. Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, 

опасни и др. отпадъци. 

 4.6. Да не се пали растителност в мерите и пасищата. 

 4.7. Агротехнически мероприятия, като подсяване, торене, борба с плевелната 
растителност, отводняване и напояване се съгласуват с общинска администрация, а 
мероприятията: почистване от камъни и почистване от храсти, с кмета/кметския 
наместник/ на населеното място. 

 4.8. Мерите и пасищата да се опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване и др. 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване 
на проект за ПУП в местност „Козлуджа”, гр. В. Търново, Вх. № 1815/17.06.2013 г. 

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 33 беше подложено на 
гласуване. 

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма. 
 

РЕШЕНИЕ № 747 

 

                   На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ, 

чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 ЗУТ и заявление с вх. регистрационен индекс и дата 
5300-3385 от 26.04.2013г. от „Авточойс” ЕООД, гр.Велико Търново, ул.”Симеон 

Велики” № 4, вх.”Б”, Великотърновският общински съвет дава разрешение за 
изработване на : 

                 - Подробен устройствен план – план за регулация за промяна  граница между 
ПИ № 10447.161.3 и  ПИ № 10447.16.101, местност „Козлуджа” в землището на 
гр.Велико Търново; 

                 - Изменение на подробен устройствен план – план за застрояване  за имот № 

10447.161.3 , с начин на трайно ползване на имота– за „паркинг”, трайно 
предназначение на територията – урбанизцирана, в местност „Козлуджа” по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Велико Търново и определяне ново 
конкретно предназначение на имота за „ обществено обслужване”. 

                 Одобрява задание за изработване на подробен устройствен план – план за 
регулация и изменение на ПУП- план за застрояване за промяна устройствения режим 

на ПИ № 10447.161.3, местност „Козлуджа” в землището на гр.Велико Търново – за „ 

обществено обслужване”. 
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ПО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване разрешение за 
изработване на проект за ПУП в местност „Дръндарски мочур”, гр. Дебелец, Вх. № 

1809/14.06.2013 г. 
 

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Кметът на гр. Дебелец не присъства на заседанието и 

предложението трябва да бъде отложено. 
Г-н Тодоров обяви, че подлага на гласуване предложението за отлагане, при което 

възникна спор между общинските съветници дали отлагането трябва да се гласува, след 
като то е наложено от закон.  

Резултатът от гласуването беше: 6 „за”, 4 „против”, 12 „въздържал се”. 

 

Г-н МИРОСЛАВ МАРИНОВ: Ние гласуваме дали да спазим закона, или да не 
го спазим. Аз ще настоявам оттук нататък, дори и да няма кмет в залата, точките да 
вървят, защото това правим в момента. Има законово положение, ние гласуваме закона и 
приемаме една точка въпреки закона. Как ще обясните утре на някой от кметовете на 
населени места, че сме му отложили точката, защото го е нямало, като сега не правим 

това нещо?  

Нямам нищо против кмета, нито против гражданите на гр. Дебелец. Има закон, 
който сме длъжни да спазваме. 

Г-н Стефанов, утре ще станете заместник-областен, а сега не  спазвате закона и 

ние ще очакваме от Вас да бъдете коректив. Не мога да разбера това. 
Г-н СТОЯН ВИТАНОВ (отрицателен вот): Очевидно кадровите дейности на г-

н Трифонов са впечатляващи, ще го изчакам да се накадрува. Колеги, правили сме този 
компромис. Ако някой каже „не”, значи лъже залата. Второ, не съм юрист, но той си е 
дал писмено становището и то фигурира в документите. Това, че законодателят е решил 
кметът да стои тук и да слуша нашите мъдрости, е друга тема. Но нека да бъдем гъвкави.  

Не познавам този човек, сигурно е свързано някакви инвестиционни дейности, но 
какво като го отложим за един месец? Защо да го правим? Нека на наш риск ние да го 
гласуваме, нека Областният управител да го спре. 

Г-н МИРОСЛАВ МАРИНОВ: Изненадан съм, че един човек, който е бил 
законотворец, разсъждава така за закона. Г-н Витанов, ако така сте приемали закони и в 
Народното събрание, не е чудно, че хората не ви искат на власт. 

Г-жа Лидия Прокопова възрази, че има заявено желание за изказване на 
отрицателен вот от г-н Стефанов, на когото не е била дадена думата. Тя попита има ли 
право г-н Маринов да прави реплика на отрицателен вот.  

Г-н Тодоров обясни, че това не е реплика, а изказване на г-н Мирослав Маринов. 
Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Г-н Трифонов, нас може да ни искат или някъде да не 

ни искат, но вас даже и в Парламента не ви искат. 
Г-н СТЕФАН СТЕФАНОВ: Много се радвам, че г-н Трифонов дойде до 

микрофона за поредното си изказване, защото считам, че ВТОС преди всичко е 
институция, има правила и протокол, които трябва да се спазват, а не да се провикваме 
от място, лично да кадруваме  и да отправяме оценки към всеки от колегите. 
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Второ, по същество: Защо гласувах „против”? Имаме писмено становище на 
Кмета. Дали той ще е тук и ще изрече сакралните думи: „Подкрепям даденото 
становище” или си го има писмено и той не го е оттеглил до момента на сесията, считам, 

че е едно и също. Имаме инвестиционни намерения, очевидно. Материалите бяха 
публикувани на сайта на ВТОС и всеки, който е желал, е имал възможността да се 
запознае с тях. Какво правим? Спираме и малкото инвеститори, които има в тази 
Общината с една процедура. Всичко може да се е случило на един кмет; не само в 
конкретния случай. Може да е почувствал и здравословно неразположение. За какво 
правим това? 

 Г-н МИРОСЛАВ МАРИНОВ: Значи можем да спазваме законите за едно нещо, 
а за друго не можем да ги спазваме? Обяснете ми как става това! 

 

От името на група „Новото време” г-жа Радка Крумова предложи да бъде 
направена почивка. В 12.50 часа беше обявена 10-минутна почивка. 

След почивката думата беше дадена на кмета на гр. Дебелец. 

Г-н ДИМИТЪР ДИМИТРОВ – кмет на гр. Дебелец: Потвърждавам 

становището си. 

 

Предложението по т. 34 беше подложено на гласуване и прието с 23 „за”, 

„против” няма, „въздържал се” няма. 
 

 

РЕШЕНИЕ № 748 

 

                   На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ, 

чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 ЗУТ и заявление с вх. регистрационен индекс и дата 
5300-3259 от 23.04.2013г. от Реалити-К” ЕООД, представлявано от Колю Великов 
Николов, действуващ в качеството си на управител и едноличен собственик на 
капитала на „Реалити-К” ЕООД, със  седалище и адрес на управление – с.Поликрайще, 
община Горна Оряховица, ул.”Димитър Генков” № 4  , Великотърновският общински 
съвет дава разрешение за изработване на : 

                - Подробен устройствен план – план за застрояване за  поземлен имот № 

084004, кадастрален район 510, в землището на гр.Дебелец, местност „Дръндарски  
мочур”, начин на трайно ползване на имота - нива и определяне ново конкретно 
предназначение на имота за „жилищни нужди”; 

                - Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на 
техническата инфраструктура – трасе за външно ел захранване на обект в ПИ № 

084004, местност „Дръндарски мочур”, землище на гр.Дебелец; 
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               - Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата 
инфраструктура – трасе за външен водопровод захранващ обект в  ПИ № 084004, 

местност „Дръндарски мочур”, землище на гр.Дебелец; 

                - План - схема за водоснабдяване и канализация на ПИ № 084004, в землището 
на гр.Дебелец, местност „Дръндарски мочур” ; 

- План – схема за електроснабдяване на ПИ № 084004, в землището на 
гр.Дебелец, местност „Дръндарски мочур”.                                           

                Одобрява задание за изработване на подробен устройствен план – план за 
застрояване ПИ № 084004, в землището на гр.Дебелец, местност „Дръндарски мочур” и 
определяне ново конкретно предназначение на имота за „жилищни нужди”. 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на проект за ПУП, 

местност „Криволците”, с. Самоводене, Вх. № 1816/18.06.2013 г. 
 

Г-н НИКОЛАЙ МИЛАКОВСКИ: – кмет на с. Самоводене: Потвърждавам 

становището си. 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 35 беше подложено на 
гласуване. 

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма. 
 

РЕШЕНИЕ № 749 

 

               На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ и Решение № 

КЗЗ-02 от 29 януари 2013г., т.11, на Комисията за земеделските земи при Министерство 
на земеделието и храните, във връзка § 124, ал.1 от Преходните и заключителни 
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на 
територията /ЗИДЗУТ/ и предвид това, че е започнало административно производство 
по изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/, което не е приключило 
до влизането в сила на цитирания ЗИДЗУТ / 26.11.2012г./ с издаване на акт за 
одобряването му, Великотърновски общински съвет одобрява  подробен устройствен 

план – план за застрояване за ПИ № 078094, местност „Криволците”, землище на 
с.Самоводене  относно промяна предназначението на имота за «техническа 
инфраструктура»  – предвижда се свободно застрояване на мачтов трафопост за 
нуждите на «Космо България Мобайл» ЕАД, при следните устройствени показатели: 
височина – до 10м, максимална плътност на застрояване –60%, коефициент на 
застрояване - Кинт –1,2; минимална плътност на озеленяване -40%, линиите на 
застрояване  и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на 
проекта. 
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              На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок 
от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред 
Великотърновския административен съд. 

 

В 13.00 часа г-н Тодор Тодоров предложи времето за провеждане на заседанието 
да бъде удължено с два часа или до приключване на дневния ред. Предложението беше 
прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма. 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване 
на проект за ПУП в местност „До село”, с. Присово, Вх. № 1817/18.06.2013 г. 

 

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Кметът на с. Присово не присъства в залата, затова 
отлагаме точката. 

 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП, 

местност „Келеви круши”, с. Самоводене, Вх. № 1818/18.06.2013 г. 
 

Г-н НИКОЛАЙ МИЛАКОВСКИ: – кмет на с. Самоводене: Потвърждавам 

становището си. 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 37 беше подложено на 
поименно гласуване: 

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма. 
 

РЕШЕНИЕ № 750 

 

    На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА , чл.129, ал.1 ЗУТ и Решение № КЗЗ-06 

от 15.04.2013г.,т.19,  на Комисията за земеделските земи при Министерство на 
земеделието и храните, и във връзка § 124, ал.1 от Преходните и заключителни 

разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на 
територията /ЗИДЗУТ/ и предвид това, че е започнало административно производство 
по изработване на проект за подробен устройствен план / ПУП/, което не е приключило 
до влизането в сила на цитирания ЗИДЗУТ / 26.11.2013г./,  Великотърновският 
общински съвет одобрява подробен устройствен план – план за регулация и 
застрояване за  ПИ № 116155, местност „Келеви круши” в землището на с.Самоводене  
относно промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди- 

образуване на УПИ І-116155 за „жилищно строителство и обществено обслужване”, 

като регулационните линии са по съществуващите граници на имота, в имота  се 
предвижда застрояване на сграда с жилищно и обществено предназначение, при 
следните устройствени показатели: височина на сградата – 10м; плътност на 
застрояване – 80%; коефициент на интензивност/Кинт/- 2; минимално озеленена площ-
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20%; начин на застрояване-свободно/е/; линиите на застрояване и разположението на 
сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта. 

              На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок 
от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред 
Великотърновския административен съд. 

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ (процедурно изказване): Г-н Председател, ако 
отворите Правилника, ще видите, че се прави официално предложение за отлагане на 
точката. Не може да отлагате еднолично точката. Моето искане е, когато казвате, че 
предлагате отлагане на точката, това предложение за отлагане да бъде гласувано, а не да 
отлагате, когато на Вас Ви хрумне. 

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Наистина голямо умуване по очевадни неща. Г-н 

Витанов предлага да се тълкува ясен закон, а не иска да тълкува Правилника в този 
случай. Той по принцип би бил прав за някоя точка, във връзка с която няма такива 
противозаконни ситуации.  

Аз искам само да прочета какво казва ЗМСМА за кметовете: „Кметът на район и 
кметът на кметство могат да участват на заседанията на Общинския съвет с право на 
съвещателен глас. Те се изслушват задължително”, г-н Витанов. Няма „могат”, а 
„задължително”, аз чета точно закона в момента. Този закон е обнародван през 2006 г. в 
бр. 69 на „Държавен вестник”, когато г-н Витанов го е гласувал, бил е народен 

представител и е участвал в неговото писане и приемане. Същото важи и за кметските 
наместници в един текст по-надолу. 

Въпросът е, че точката автоматично се отлага, защото ако ние тръгнем да 
гласуваме и 15 стоянвитановци гласуват „против”, ние трябва да я гледаме и после 
областният управител или някой друг ще я върне и какво ще се получи? Във всяко едно 
кметство всеки един кмет или наместник, без значение, избран или назначен, той има 
своите противници. Ако се решават икономически интереси, има хора и против тези 
икономически интереси. Ще обжалват това и ще го пратят по дяволите. По този начин 
ние не помагаме на инвестиционния процес, а даваме възможност на зложелатели да се 
възползват. 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Определено става много интересно, особено когато 
има правни казуси, но в интерес на истината тук ще подкрепя г-н Витанов. Аз мисля, че 
ние трябваше да гласуваме отлагането на точката, защото към днешна дата ние имаме 
гласуван дневен ред. В него фигурира тази точка. Да, законът е категоричен, но той 
трябва да ви даде обяснението защо не трябва да бъде подкрепена точката. А защо 
трябва да бъде подложено на гласуване отлагането? Защото имаме дневен ред, от който 
се ръководим, и който е гласуван от всички нас. Точно заради това отлагането трябваше 
да бъде подложено на гласуване. А мотивите на всеки един – дали да подкрепи закона, 
или да го наруши, това няма как да коментирам от мое име, но мисля, че г-н Витанов е 
абсолютно прав. 
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Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Не може с подзаконов нормативен акт да отменяме 
законите. 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП, 

местност „Локвата”, с. Малки Чифлик, Вх. № 1821/18.06.2013 г. 
 

Г-н ИВАН ЧОЛАКОВ – кметски наместник на с. Малки чифлик: 

Потвърждавам становището си. 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 38 беше подложено на 
гласуване. 

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма. 

 

РЕШЕНИЕ № 751 

 

     На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА , чл.129, ал.1 ЗУТ и Решение № КЗЗ-06 

от 15.04.2013г.,т.16,  на Комисията за земеделските земи при Министерство на 
земеделието и храните, и във връзка § 124, ал.1 от Преходните и заключителни 

разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на 
територията /ЗИДЗУТ/ и предвид това, че е започнало административно производство 
по изработване на проект за подробен устройствен план / ПУП/, което не е приключило 
до влизането в сила на цитирания ЗИДЗУТ / 26.11.2013г./,  Великотърновският 
общински съвет одобрява подробен устройствен план – план за застрояване за  ПИ № 

012029, местност „Локвата” в землището на с.Малки Чифлик  относно промяна 
предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди-  за „жилищно 
застрояване”,  предвижда се застрояване на жилищна сграда при следните 
устройствени показатели: височина на сградата – 10м; плътност на застрояване – 60%; 

коефициент на интензивност/Кинт/- 1,2; минимално озеленена площ-40%; начин на 
застрояване-свободно/е/; линиите на застрояване и разположението на сервитутните 
зони са съгласно графичната част на проекта. 

              На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок 
от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред 
Великотърновския административен съд. 
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ПО ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Вземане на решение във връзка с 
чл. 3, т. 7 и чл. 17 от ЗОД и Решение № 558/07.02.2013 г. на ВТОбС, Вх. № 

1835/26.06.2013 г. 
 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 39 беше подложено на 
поименно гласуване:  

Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Красимир 
Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил 
Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, 
Драгош Методиев – въздържал се, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Стефан 
Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – 

за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен 

Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мирослав Трифонов – за. 
Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”. 

РЕШЕНИЕ № 752 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 от ЗМСМА и във 
връзка с чл. 3, т. 7 и чл. 17 от Закона за общинския дълг, Великотърновски общински 
съвет: 

1. Приема финансовите параметри на „УниКредит  Булбанк“ АД, като избрана 
банка чрез Закона за обществените поръчки за авансово финансиране на разходи по 
проекти по Оперативни и други европейски програми, средствата за които предстои да 
бъдат осигурени в рамките на бюджетната 2013 година. 

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за 
изпълнение на обществена поръчка с „УниКредит Булбанк“ АД, съгласно проведената 
процедура.  
 

 

 

 

 

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Включване на ОУ „П.Р.Славейков” с. 
Церова кория в Списъка на защитени училища, Вх. № 1825/20.06.2013 г. 

 

Г-жа ЛИДИЯ ПРОКОПОВА: На заседанието на 26 юни 2013 г. на ПК по ОНК 

бяха внесени две предложения - с вх. № 1825 и 1826. Първото е за ОУ „П. Р. Славейков” 

в с. Церова кория, което досега е било защитено училище. Съгласно параграф 6, т. 1 от 
Закона за народната просвета и Постановление № 212 от 2008 г. защитени училища са 
такива, при които поне 10 ученици са в риск да пътуват повече от 20 км в училище, 
където е полупланински или планински райони с трудно движение по пътищата и 
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законодателят се е погрижил за учениците да бъдат в такива защитени училища. 
Предложението трябва да е направено до 30 юни и допълнителната субсидия, която е от 
25 000 лв., допринася за по-добро функциониране на училищата.  

ОУ „Неофит Рилски” в гр. Килифарево и преди е било защитено училище със 
същите мотиви. Мисля, че е било прекъснато за една година. Отново тази година има 
предложение то да бъде дефинирано с понятието „защитено училище”.  

Затова ви приканвам да подкрепим и предложение № 1826, тъй като то е в полза 
на нашите ученици, които живеят в такъв труднодостъпен район. Килифарево събира 
ученици от Войнежа, Вонеща вода, Габровци, Плаково.  

А за Церова кория ще дам само едно число като пример - от Къпиново 21 ученици 
пътуват до с. Церова кория.  

Приканвам ви да подкрепите и двете предложения! 
 

Предложението по т. 40 беше подложено на гласуване. Предложението беше 
прието с 24 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”. 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 753 

 

На основание чл.17 ал.1 т.3, чл.21/1/ т.23 от ЗМСМА, § 6 е /4/ от ЗНП и чл. 5 от 
ПМС 212 от 2008 год., Великотърновски общински съвет: 

1. Предлага ОУ „П.Р.Славейков” с. Церова кория да бъде определено като 
ЗАЩИТЕНО от Министерството на образованието, младежта и науката и включено в 
Списъка със защитените училища на Република България. 

 

2. Съгласно § 6 е /4/ от Закона за народната просвета в срок до 30 юни 2013 год., 
Кмета на Община Велико Търново да изпрати в Министерството на образованието, 
младежта и науката мотивирано предложение и Решението на Великотърновски 
fбщински съвет за обновяване на Списъка със защитените училища. 
 

 

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Включване на ОУ „Неофит 
Рилски” гр. Килифарево в Списъка на защитени училища, Вх. № 1826/20.06.2013 г. 
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Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 41 беше подложено на 
гласуване. 

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма. 
 

 

РЕШЕНИЕ № 754 

 

На основание чл.17 ал.1 т.3, чл.21/1/ т.23 от ЗМСМА, § 6 е /4/ от ЗНП и чл. 5 от 
ПМС 212 от 2008 год., Великотърновски общински съвет: 

3. Предлага ОУ „Неофит Рилски” гр. Килифарево да бъде определено като 
ЗАЩИТЕНО от Министерството на образованието, младежта и науката и включено в 
Списъка със защитените училища на Република България. 

 

4. Съгласно § 6 е /4/ от Закона за народната просвета в срок до 30 юни 2013 

год., Кмета на Община Велико Търново да изпрати в Министерството на 
образованието, младежта и науката мотивирано предложение и Решението на 
Великотърновски общински съвет за обновяване на Списъка със защитените училища. 
 

 

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Доклад от проведено Общо 
събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД, гр. Велико Търново, 
Вх. № 1829/21.06.2013 г. 
 

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 42 беше подложено на 
гласуване. 

Предложението беше прието с 16 „за”, „против” няма, 8 „въздържал се”. 

 

РЕШЕНИЕ № 755 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет 
приема за сведение Доклад от проведено Общо събрание на акционерите на МОБАЛ 

„Д-р Стефан Черкезов“ АД– гр. Велико Търново на 20.06.2013 г. 

 

В 13.30 заседанието беше закрито. 
 

НИКОЛАЙ АШИКОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ  



МАНДАТ  2011-2015 г. 

Протокол № 48  от заседание на Великотърновски общински съвет – 27.06.2013 год. 

89 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

ТОДОР ТОДОРОВ            

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ    

 

РУМЕН ДИМИТРОВ 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ 

 

МИРОСЛАВ МАРИНОВ 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ 

 

СТЕФАН СТЕФАНОВ 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ 

 

   

ПРОТОКОЛИРАЛ: 

Р. Стефанова 
 


