
ОТЧЕТ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯТА НА  

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

II ПОЛУГОДИЕ НА 2011 г. 
 

   

1. Изменение на Решение № 1401 по Протокол № 91 от 23.06.2011 г.  
РЕШЕНИЕ № 1402 

 Решението е в процес на висящо съдебно производство пред 

Административен съд – Велико Търново. 

 

2. Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски Общински съвет за 1-

то полугодие на 2011 г. и отчет на всички неснети от отчет решения на 
Великотърновски Общински съвет , Вх. № 4250/ 08.07.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1403 

 Изпълнено с приемане на отчета. 

 

3. Промяна на Наредба за търговската дейност на територията на Община Велико 

Търново , Вх. № 4236/ 07.07.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1404 

Изпълнено с приемане на решението. 

 

4. Промени по бюджета към 30.06.2011г., Вх. № 4272/ 13.07.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1405 

 Изпълнено със Заповед на Кмета на Община Велико Търново № РД 22-

1072/05.07.2011 г. 
 

5. Промяна в план – сметката за такса битови отпадъци за 2011 година, Вх. № 

4235/ 06.07.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1406 

 Изпълнено със Заповед на кмета на Община Велико Търново №РД 22-

1072/05.07.2011 г. 
 

6. Финансово подпомагане на Пети Балкански Моторок фест Велико Търново 

2011 г., Вх. № 4267/ 12.07.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1407 

Изпълнено. Община Велико Търново преведе на организаторите на Петия 

Балкански моторок фест 2011 в гр. Велико Търново от 18 до 21 август 2011 г. на 

хълм Света гора  10 000 лв. (Десет хиляди лева) 

Разходът се извърши от бюджета на Дирекция „Култура” - второстепенен 

разпоредител с бюджетни кредити при Община Велико Търново, като разходи по 

лятна културна програма 2011 г. 
 

7. Уточняване на параметрите на избраната банка „Райфайзен Банк (България) 

АД, гр. София за осигуряване на средства за покриване на разходите за проекти по 

Оперативни и други европейски програми и одобряване на договора за кредит, Вх. № 

4252/ 08.07.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1408 

Изпълнено със сключване на договор за изпълнение на обществена поръчка 

с „Райфайзен Банк (България)" АД, гр. София 



8. Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново по схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа 
за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските 
агломерации", Приоритетна ос 1 „Устойчиво интегрирано градско развитие", Операция 

1.1. „Социално инфраструктура", Вх. № 4224/ 04.07.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1409 

 Изготвeно е проектно предложение от дирекция „ЕИФП”, Община Велико 

Търново, с наименование „Реконструкция и обновяване здравната 

инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново”, по схема 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG161РО001/1.1-11/2011 

„Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни 

заведения в градските агломерации”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и 

интегрирано градско развитие”. Разработеното проектно предложение е 
представено на УO  на ОПРР на 12.08.2011 г.  Очаква се решение на оценителната 

комисия на УО на „ОПРР” през 2012 г. 
 

9. Съгласие за участие на Община Велико Търново за финансиране на проект по 

ОП „Околна среда" 2007-2013 по Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на 
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в 

населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали". 

Процедура BG161PO005/10/1.10/03/16 "Подобряване и развитие на инфраструктурата 
за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 екв.ж." и даване на принципно 

съгласие за поемане на общински дълг и даване на съгласие за получаване на кредит от 
определена банка или друга финансова институция за осигуряване на налични средства 
за покриване на разходи по проекта преди възстановяването им от ОП „Околна среда" 

2007-2013 ”, Вх. № 4242/ 07.07.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1410 

 Изготвeно е проектно предложение от дирекция „ЕИФП”, Община Велико 

Търново, с наименование „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Велико 

Търново – реконструкция на ПСОВ, реконструкция на канализационната и 

водопроводна мрежа”, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ ВG161РО005/10/1.11/02/16 по ОП „Околна среда” 2007-2013 г. 
Разработеното проектно предложение е представено на УO  на ОПОС на 07.10.2011 

г.  Очаква се решение на оценителната комисия на УО на ОПОС през 2012 г. 
 

10. Подписване на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова 
помощ по проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и 

отпадъчни води на територията на „Община Велико Търново” по Договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 58111-СО58-249/15.12.2008 по ОП 

„Околна среда” 2007-2013, Вх. № 4248/ 08.07.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1411 

Великотърновски общински съвет дава съгласие за подписване на Запис на 

заповед за допълнителни 25 % авансови средства по проекта на основание  ПМС 

№  592 от 06 август 2010 год. Записът на заповедта ще бъде подписан и средствата 

ще бъдат поискани след приключване на първи етап на ЛОТ1 на строителните 
дейности. 

 

 

 



11. Приемане на Решение за предоставяне право на безвъзмездно ползване за 
нуждите на проект "Превенция на изоставянето. Подкрепа на семейството" на три 

помещения от I-во и цялото Н-ро ниво от имот, частна общинска собственост, намиращ 

се на ул. "Димитър Найденов" № 4 в гр. Велико Търново на Сдружение "SOS Детски 

селища България", Вх. № 4227/ 04.07.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1412 

Изпълнено със сключване на Договор за предоставяне право на 

безвъзмездно ползване на имот частна общинска собственост за срок от 2 години. 

 

 

12. Приемане на Решение за сключване анекс към договор от 01.09.2009 г. за 
учредяване право на безвъзмездно ползване на имот, общинска собственост, намиращ 

се на ул. "Георги Измирлиев" № 15, вх. А. ап. 4, ет. 2 в гр. Велико Търново с Фондация 

"Международна социална служба - България" за нуждите на проект "Разширяване на 
модела на приемна грижа в България", Вх. № 4228/ 04.07.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1413 

Изпълнено със сключване на анекс към договор за учредяване на право за 

безвъзмездно ползване на имот общинска собственост. 

 

 

13. Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури "ин витро" 

на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на 
територията на Община Велико Търново, Вх. № 4262/ 11.07.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1414 

Изпълнено с отпускане на средства на одобрените по списък кандидати за 

финансово подпомагане на процедури „ин витро”, в срок до 31.12.2011 год.  

 

 

14. Утвърждава натуралните показатели по училищната мрежа на Община 
Велико Търново за учебната 2011/ 2012 година. 
РЕШЕНИЕ № 1415 

 Изпълнено с Решение № 1415 от 21.07.2011 год. на Общински съвет Велико 

Търново за утвърждаване на натуралните показатели по училищна проекто 

мрежа на Община Велико Търново за учебната 2011/2012 год. 

 

 

15. Даване на съгласие за извършване на разход за закупуване на хирургични 

двойно чупещи се болнични легла и при креватни шкафчета на „Комплексен 

онкологичен център-Велико Търново” ЕООД - гр.Велико Търново със собствени 

средства на търговското дружество, Вх. № 4237/ 07.07.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1416 

Изпълнено, като чрез договор за закупуване са закупени 24 бр. хирургични 

двойно чупещи се болнични легла за 140 170.00лв. и 24 бр. при креватни шкафчета 

за 24 480.00лв. 

 

 

 

 

 



16. Изменение и допълнение на Правилник за организацията и контролната 
дейност на служителите осъществяващи вътрешен контрол, съгласно системите за 
финансово управление и контрол в Община Велико Търново, приет с Решение № 1507 

по Протокол № 80/ 13.09.2007 на Общински съвет Велико Търново, Вх. № 4232/ 

05.07.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1417 

Изпълнено с приемане на решението. Приети са промените в Правилник за 

организацията и контролната дейност на служителите осъществяващи вътрешен 

контрол, съгласно системите за финансово управление и контрол в Община 

Велико Търново. 

 

17. Вземане на Решение от Общински съвет гр. Велико Търново на основание 
чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 

във връзка с Правилника за организацията и контролната дейност на служителите 
осъществяващи вътрешен контрол, съгласно системите за финансово управление и 

контрол в Община Велико Търново за приемане на Отчет за констатираните резултати 

при изпълнение на контролната дейност на служителите в отдел "Финансово 

управление и контрол", дирекция "Финансово управление, контрол и методология" за 

отчетната 2010 година, Вх. № 4259/ 11.07.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1418 

Изпълнено с приемане на решението. Приет е отчета с констатираните 
резултати при изпълнение на контролната дейност на служителите в отдел 

"Финансово управление и контрол", дирекция "Финансово управление, контрол 

и методология" за отчетната 2010 година. 

 

18. Вземане на Решение от Общински съвет Велико Търново на основание чл. 

21, ал. 1, т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във 

връзка с чл. 14, ал.1 и ал.2 от Правилник за организацията и контролната дейност на 
служителите осъществяващи вътрешен контрол, съгласно системите за финансово 

управление и контрол в Община Велико Търново, по доклада от извършената проверка 

"Обредни дейности" ЕООД гр. Велико Търново, Вх. № 4233/ 05.07.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1419 

Решението е в процес на изпълнение. Предстои предлагане на мерки пред 

Великотърновски общински съвет  за превеждане на дружество „Обредни 

дейности” ЕООД гр. В. Търново в законоустановените норми. 

 

19. Актуализация на план-сметката за приходите и разходите по 

приватизационните фондове на Община Велико Търново през 2011 година, Вх. 4275/ 

13.07.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1420 

Изпълнено с приемане на решението. 

 

20. Промяна в характера на собствеността на недвижим, Вх. № 4271/ 13.07.2011 

г. 
РЕШЕНИЕ № 1421 

 Изпълнено с приемане на решението. Съставен е АЧОС №4921/28.07.2011 г. 
 

 

 



21. Включване в годишен план за приватизация за 2011 г. и откриване процедура 

за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Килифарево, Вх. № 

4274/ 13.07.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1422 

Решението е изпълнено. С решение № 1449/ 09.08.2011 г. на ВТОбС  за 

обекта са приети  начална цена и  е определен начин на приватизация.  

 

 

22. Приемане на нова начална цена и определяне начин на приватизация на 
общински нежилищен имот, представляващ: „Застроен УПИ I от кв. 67 по плана на с. 
Русаля, с построена в него сграда /бивше училище/”, Вх. № 4273/ 13.07.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1423 

В процес на изпълнение. Обектът ще бъде включен в годишния план за 

приватизация за 2012 година. 

 

 

23. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, Вх. № 

4265/ 12.07.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1424 

 Изпълнено със Заповед № РД 22-1433/07.09.2011 г. на Кмета на Община 

Велико Търново. 

 

 

24. Одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 

46532.59.45, по плана на новообразувани имоти по пар. 4 от ЗСПЗЗ, местност „Мечи 

дол”, землище на с. Малки Чифлик, община Велико Търново, относно промяна 
предназначението на земята за „жилищни нужди”, план- схеми за водоснабд яване и 

електрификация на имота към ПУП, Вх. № 4241/ 07.07.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1425 

Изпълнено, решението е влязло в законна сила. 

 

 

25. Одобряване проект за частично изменение на ПУП – план за регулация за 
УПИ І – за жилищен комплекс с гаражи от кв. 513 по плана на гр.Велико Търново, Вх. 

№ 4255/ 07.07.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1426 

Изпълнено, издадена заповед № РД 22-1260/04.08.2011г. на Кмета на 

общината, същата е влязла в законна сила. 

 

 

26. Одобряване на проект за частично изменение на ПУП - 'план за регулация за 
УПИ VII - „търговия и услуги" от кв. 237, ж.к. „К. Фичето”, по плана на Велико 

Търново и сключване на предварителен договор, Вх. № 4258/ 11.07.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1427 

  Изпълнено, издадена заповед № РД 22-1721/21.10.2011г. на Кмета на 

общината, същата е влязла в законна сила. 

 

 

 



27. Отписване на ДМА от активите на „Инвестстрой-92" ЕООД гр. Велико 

Търново 100 % общинска собственост и предаването им на Община Велико Търново и 

прекратяване на съсобственост върху недвижими имоти, Вх. № 4247/ 08.07.2011 г.  
РЕШЕНИЕ № 1428 

Отписани са имотите по Решението от активите на „Инвестстрой-92" 

ЕООД гр. Велико Търново в счетоводния баланс и амортизационния план на 

„Инвестстрой-92" ЕООД гр. Велико Търново. 

 Подписан е приемо-предавателен протокол, извършени са счетоводни 

записвания и са съставени актове за общинска собственост за приетите 
недвижими имоти. 

 

28. Изваждане от списъка на жилищата от фонд „Резервен” и включване във 

фонд „За настаняване под наем” на апартамент № 17 на ул.”Бяла Бона” № 14, вх.Б, в 

гр.В. Търново, Вх. № 4214/ 29.06.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1429 

 Изпълнено с приемане на решението. 

 

29. Изваждане от списъка на жилищата от фонд „Настаняване под наем” на 

апартамент № 5 на ул. „Ал.Стамболийски” № 10-А, блок 1, вход А, в гр. Килифарево, 

Вх. № 4215/ 29.06.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1430 

 Изпълнено с приемане на решението. 

 

30. Учредяване право на строеж - имот №000567 – пасище, мера, с площ от 
82,847 дка, местност „Йонова кория”, землище с. Самоводене, Вх. № 4270/ 13.07.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1431 

 Изпълнено със Заповед № РД 22-1286/11.08.2011 г. на Кмета на Община 

Велико Търново. 

 

31. Отдаването под наем на част от имот публична общинска собственост, Вх. № 

4254/ 11.07.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1432 

 Изпълнено със Заповед № РД 22-1418/02.09.2011 г. на Кмета на Община 

Велико Търново. 

 

32. Отдаването под наем на част от имот публична общинска собственост, Вх. № 

4253/ 11.07.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1433 

 Изпълнено със Заповед № РД 22-1419/02.09.2011 г. на Кмета на Община 

Велико Търново. 

 

33. Отдаване под наем на земеделска земя за разполагане на елементи на 
техническата инфраструктура, Вх. № 4208/ 27.06.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1434 

 Изпълнено със Заповед № РД 22-1257/03.08.2011 г. на Кмета на Община 

Велико Търново. 

 

 

 



34. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, Вх. 

№ 4257/ 11.07.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1435 

 Изпълнено със Заповеди № РД 22-1456/12.09.2011 г. и № РД 22-

1432/07.09.2011 г. на Кмета на Община Велико Търново. 

 

35. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, Вх. 

№ 4256/11.07.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1436 

 Изпълнено със Заповеди № РД 22-1435/07.09.2011 г., № РД 22-1436/07.09.2011 

г. и № РД 22-1998/06.12.2011 г. на Кмета на Община Велико Търново. 

 

36. Отпускане на персонална пенсия, Вх. № 4207/ 27.06.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1437 

Изпълнено с изпращане на писмо изх. № 3301-104/03.08.2011 г. до НОИ. 

 

37. Отпускане на персонална пенсия, Вх. № 4218/ 29.06.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1438 

Изпълнено с изпращане на писмо изх. № 3301-105/03.08.2011 г. до НОИ. 

 

38. Извършени разходи за командировки в страната за периода 01.04.2011 - 

30.06.2011 година, Вх. № 4266/ 12.07.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1439 

 Изпълнено с приемане на отчета за извършени командировки.  

 

39. Проведено общо събрание на съдружниците на „Пазари-Велико Търново” 

ООД–гр.Велико Търново на 23.06.2011 г., Вх. № 4246/ 07.07.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1440 

Приета за сведение Информация за проведено общо събрание на 

съдружниците на „Пазари-Велико Търново” ООД–гр.Велико Търново на 

23.06.2011 г. 
 

40. Проведено редовно Общо събрание на акционерите/ОСА/ на МОБАЛ „Д-р 

Стефан Черкезов” АД гр. Велико Търново на 27.06.2011г., Вх. № 4243/ 07.07.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1441 

Приета за сведение Информация за Проведено редовно Общо събрание на 

акционерите/ОСА/ на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД гр. Велико Търново на 

27.06.2011г. 
 

41. Проведено редовно Общо събрание на акционерите на „ЕТЪР-1924” АД – 

ВеликоТърново на 28.06.2011 г., Вх. № 4245/ 07.07.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1442 

Приета за сведение Информация за Проведено редовно Общо събрание на 

акционерите на „ЕТЪР-1924” АД – ВеликоТърново на 28.06.2011г.  
 

 

 

 
  



42. Проведено Общо събрание на акционерите/ОСА/ на "ВТО МУЛТИКОМ" АД 

гр.Велико Търново на 29.06.2011 г. от 11 ч. в гр. Велико Търново, ул. "Васил Левски" 

№ 14, В., Вх. № 4244/ 07.07.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1443 

Приета за сведение Информация за проведено Общо събрание на 

акционерите/ОСА/ на «ВТО МУЛТИКОМ» АД гр.Велико Търново на 29.06.2011 г. 
 

43. Финансово подпомагане на Деветия Международен конкурс за млади поп 

изпълнители „Сребърна Янтра”, включен в Културен календар 2011 г. на Община 
Велико Търново. 

РЕШЕНИЕ № 1444 

Изпълнено. Средствата в размер 10 000 лв. (Десет хиляди лева) за 

подпомагане на Деветия Международен конкурс за млади поп изпълнители 

„Сребърна Янтра”  са преведени на Сдружение „Сребърна Янтра” от бюджета на 

направление „Култура” като разходи по реализацията на прояви в Културен 

календар 2011 г. 
 

44. Ново обсъждане на Решение № 1389 по Протокол № 91 от 23.06.2011 г. - 

библиотека в подблоково пространство със застроена площ от 370 кв. м., попадаща 

кв.52 на гр. Килифарево, ул. „Александър Стамболийски”, 

РЕШЕНИЕ № 1445 

 Изпълнено с повторно приемане на върнатото за ново обсъждане Решение 
№ 1389 по Протокол № 91 от 23.06.2011 г. 

 

45. Извънредно Общо събрание на акционерите на „ЕТЪР-1924” АД. 

РЕШЕНИЕ № 1446 

Не е провеждано извънредно Общо събрание на акционерите на „ЕТЪР-

1924” АД поради липса на кворум. 

 

46. Отдаването под наем на части от имоти публична общинска собственост, Вх. 

№ 4277 от 14.07.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1447 

 Изпълнено със Заповед № РД 22-1565/28.09.2011 г. на Кмета на Община 

Велико Търново. 

 

47. Учредяване право на строеж за допълващо застрояване, Вх. № 4282/ 

13.07.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1448 

 Изпълнено със сключване на Допълнително споразумение от 01.09.2011 г. 
 

48. Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на 
общински нежилищен имот ,находящ се в гр.Килифарево, Вх. № 4324/05.08.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1449 

Решението е изпълнено. Обектът е продаден  с договор от  29.09.2011 г. 
 

 

 

 

 



49. Предложение от „ИЛСТРОЙ” ООД, за предоставяне под наем на 

новопостроена детска градина в комплекс „Слънчев дом” гр. Велико Търново, Вх. № 

4329/09.08.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1450 

 Изпълнено с Решение № 1450 от 11.08.2011 год. на Общински съвет Велико 

Търново за предоставяне на детска градина „Слънчев дом” от „ИЛСТРОЙ” ООД 

и ползване от Община Велико Търново, чрез подписан договор за наем, за срок от 

3 год. 

 

 

50. Подписване на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова 
помощ по проект „Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за 

предотвратяване на свлачища на територията на Община Велико Търново – Укрепване 
на свлачище в квартал „Асенова махала” –Етап І” поради удължаване срока на 

договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Вх. № 4318/03.08.2011 г.; 
РЕШЕНИЕ № 1451 

Подписаният Запис на Заповед е изпратен на УО на 15.08.2011 г. , като част 

от пакета документи, приложени към Искането за изменение на гореспоменатия 

Договор за безвъзмездна финансова помощ чрез подписване на допълнително 

споразумение (анекс). 
 

 

51. Приемане на актуализирана програма за управление на дейностите по 

отпадъците на Община Велико Търново за периода 2010 - 2014 г., изготвена в рамките 
на проект Europe Aid/124485/D/SV/BG Подготовки на мерки за управление па 

отпадъците в региони Левски, Борово, Велико Търново и Варна - България, Вх. № 4399/ 

07.09.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1452 

Програмата е приета с приемане на решението. 

 

 

52. Определяне на обект от първостепенно значение, във връзка с изпълнение на 
проект „Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за 
предотвратяване на свлачища на територията на Община Велико Търново – Укрепване 
на свлачище в квартал „Асенова махала” –Етап І” поради удължаване срока на 

договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и допълване на т. 2.2 на 

Глава ІІ от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2011 г., Вх. № 4398/ 07.09.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1453 

 Изпълнено с приемане на решението. Приетото решение, част от 

изискуемия пакет документи, е изпратено с писмо, изх. № 0414-204/09.12.2011 г. до 

УО на ОПРР. 

 

 

 

 

 

 

 



53. Съгласие за участие на Община Велико Търново за финансиране на проект по 

ОП „Околна среда” 2007-2013 по Приоритетна ос 2: Подобряване и развитие на 
инфраструктурата за третиране на отпадъци, Процедура BG161PO005/10/2.10/07/22 

“Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово 

(Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), 

Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол”и 

даване на принципно съгласие за поемане на общински дълг и даване на съгласие за 
получаване на кредит от определена банка или друга финансова институция за 
осигуряване на налични средства за покриване на разходи по проекта преди 

възстановяването им от ОП „Околна среда” 2007-2013, Вх. № 4406/ 12.09.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1454 

Изготвeно проектно предложение от дирекция „ЕИФП”, Община Велико 

Търново, с наименование „Изграждане на регионални системи за управление на 

отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, 

Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, 
Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол” в Процедура №161PO005/10/2.10/07/22. 

Разработеното проектно предложение е представено на УO  на ОПОС на 

30.09.2011г.  Очаква се решение на оценителната комисия през 2012 г. 
 

54. Извънредно Общо събрание на акционерите на „ЕТЪР-1924" АД – 

ВеликоТърново. Вх. № 4408/ 12.09.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1455 

Проведено извънредно Общо събрание на акционерите на „ЕТЪР-1924" АД 

– ВеликоТърново, но не е надлежно изготвен протокол. 

 

55. Избиране на временно изпълняващи длъжността Кмет на кметство на 

територията на Община Велико Търново до встъпване в длъжност на новоизбраните 
Кметове на кметство.  

РЕШЕНИЕ № 1456 

 Изпълнено с приемане на решението.  

 

56. Информация за касовото изпълнение на Община Велико Търново към 

30.06.2011 г. Вх. № 4331/ 10.08.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1457 

 Изпълнено  с приемане на решението. 

 

57. Промени по бюджета към 31.07.2011г. Вх. № 4345/ 12.08.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1458 

 Изпълнено със Заповед на кмета на Община Велико Търново №РД 22-

1224/29.07.2011 година. 

 

58. Промени по бюджета към 31.08.2011г. Вх. № 4432/ 15.09.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1459 

 Изпълнено със Заповед на кмета на Община Велико Търново №РД 22-

1404/31.08.2011 година 

 

59. Промени по бюджета към 15.09.2011г. Вх. № 4439/ 17.09.2011 г 
РЕШЕНИЕ № 1460 

 Изпълнено със Заповед на кмета на Община Велико Търново №РД 22-

1482/15.09.2011 година 



 

60. Приемане на междинна оценка и актуализация на Общински план за 
развитие на Община Велико Търново 2007-2013., Вх. № 4397/ 07.09.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1461 

 Изпълнено с приемане на междинната оценка за изпълнение на Общински 

план за развитие и приемане на актуализация. 

 

61. Приемане на Решение за сключване на Споразумение за сътрудничество с 
Фондация «Международна социална служба - България» за изпълнение на операция 

«Приеми ме» по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», бюджетна 

линия BG051РО001 -5.2.11 за предоставяне на социалната услуга «Приемна грижа», Вх. 

№ 4382/ 31.08.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1462 

Изпълнено със сключване на споразумение за сътрудничество. 

 

62. Приемане на Отчет за дейността на Великотърновски Общински съвет и на 
неговите комисии за периода 01.01.2011 г. – 30.06.2011 г., Вх. № 4362/ 31.08.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1463 

 Изпълнено с приемане на отчета. 

 

63. Подписване на четиристранно споразумение по програма „Глобални 

библиотеки - България”, Вх. № 4363/ 31.08.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1464 

Решението е изпълнено. Четиристранното споразумение е подписано през м. 

ноември 2011 г. Читалище „Иларион Драгостинов” с. Арбанаси е оборудвано и 

окабелено, създадени са условия за монтиране на компютърни конфигурации. По 

програмата „Глобални библиотеки - България”, конфигурациите са доставени и 

монтирани. Персоналът е обучен по специализираните програми за работа с 
библиотечни единици. 

 

64. Даване на съгласие за извършване на разход за закупуване на линеен 

ускорител на лизинг на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД - 

гр.Велико Търново със собствени средства на търговското дружество, Вх. № 4396/ 

07.09.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1465 

Предстои реализиране на процедура по ЗОП. 

 

65. Намаляване на началните цени за продажба на общински нещилижни 

имоти,находящи се в гр. Велико Търново, Западна промишлена зона, Вх. № 4462/ 

21.09.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1466 

 В процес на изпълнение. Обектите ще бъдат включени в годишния план за 

приватизация за 2012 година. 

 

66. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, Вх. № 4445/ 17.09.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1467 

 Изпълнено със Заповед № РД 22-1637/10.10.2011 г. на Кмета на Община 

велико Търново. 

 



67. Прекратяване на съсобственост чрез замяна на части от недвижими имоти, 

Вх. № 4446/ 17.09.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1468 

 Тече процедура по изпълнение на решението. Изпратени уведомителни 

писма до Централния офис на Е.ОН България мрежи, на които се очаква отговор. 

 

68. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закон за устройство на 
територията и чл. 43 от НРПУРОИ, Вх. № 4403/ 12.09.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1469 

 Изпълнено със Заповед № РД 22-1909/28.11.2011 г. на Кмета на Община 

Велико Търново. 

 

69. Сключване на предварителен договор по чл. 15 ал.З и ал. 5 от ЗУТ, Вх. № 

4404/ 12.09.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1470 

 Изпълнено с подписване на предварителен договор от 25.11.2011 г. 
 

70. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закон за устройство на 
територията и чл. 43 от НРПУРОИ, Вх. № 4422/ 14.09.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1471 

 Изпълнено със Заповед № РД 22-1910/28.11.2011 г. на Кмета на Община 

Велико Търново. 

 

71. Сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, Вх. № 

4455/ 19.09.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1472 

 Изпълнено със Заповед № РД 22-1911/28.11.2011 г. на Кмета на Община 

Велико Търново. 

 

72. Приемане на имот, Вх. № 4451/ 19.09.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1473 

 Тече процедура по изпълнение на решението. Очаква се внасяне на 

окончателен доклад за съответствие от надзорната фирма на обекта, след което ще 
бъдат извършени действия по въвеждане в експлоатация на строежа. 

 

73. Сключване на Извънсъдебно споразумение с "ЕВРОПА MX" ЕООД и 

"ИСМАР - 05" ЕООД, Вх. № 4442/ 17.09.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1474 

 Изпълнено. Сключено извънсъдебно споразумение между Кмета на Община 

Велико Търново и "ЕВРОПА MX" ЕООД и "ИСМАР - 05" ЕООД на 13.10.2011 г. 
Сумата по извънсъдебното споразумение изплатена с платежно нареждане от 

14.10.2011 г. 
 

74. Учредяване право на строеж, Вх. № 4383/ 01.09.2011 г.  
РЕШЕНИЕ № 1475 

 Изпълнено със Заповед № РД 22 – 1639/10.10.2011 г. на Кмета на Община 

Велико Търново. 

 

 



75. Актуализация на годишните наемни цени на земеделските земи от 
Общинския поземлен фонд считано от 01.09.2011 година, Вх. № 4441/ 17.09.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1476 

 Изпълнено с приемане на решението. 

 

76. Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем - 

апартамент № 20 на ул. «К. Паница» № 3, вх. Д, гр. Велико Търново, в списъка на 
жилища за продажба, Вх. № 4426/ 4426/ 14.09.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1477 

 Изпълнено със Заповед № РД 22 – 1701/18.10.2011 г. на Кмета на Община 

Велико Търново. 

 

77. Изваждане от списъка на жилищата от фонд „Резервен” на апартамент № 7 

на ул. „Магистрална” № 10 в гр. Велико Търново, Вх. № 4276/ 14.07.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1478 

 Изпълнено с приемане на решението по т.1. В останалата си част решението 

е изпълнено с провеждане на търг и спечелил участник е определен със Заповед № 

РД 22-1813/04.11.2011 г. на Кмета на Община Велико Търново. 

 

78. Отчет за периода 31.01.2009 - 25.07.2011 г. и разпределяне на средствата по § 

17, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с 
многогодишни жилищно-спестовни влогове за 2011-2012 г., Вх. № 4356/ 29.08.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1479 

 Изпълнено с приемане на отчета и одобряване на план-сметка. 

 

79. Отдаването под наем на част от имот публична общинска собственост, Вх. № 

4389/ 02.09.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1480 

Изпълнено със Заповед № РД 22-1760/27.10.2011 г. на Кмета на Община 

Велико Търново. 

 

80. Отдаването под наем на част от имот публична общинска собственост, Вх. № 

4390/ 02.09.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1481 

 Изпълнено със Заповед № РД 22-1916/28.11.2011 г. на Кмета на Община 

Велико Търново. 

 

81. Отдаването под наем на имоти публична общинска собственост, Вх. № 4423/ 

14.09.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1482 

 Изпълнено със Заповед № РД 22-1613/05.10.2011 г. на Кмета на Община 

Велико Търново. 

 

82. Искане за предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот общинска 
собственост, Вх. № 4425/ 14.09.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1483 

 Изпълнено със Заповед № РД 22-1640/10.10.2011 г. на Кмета на Община 

Велико Търново. 

 



83. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот частна 
общинска собственост, Вх. № 4364/ 31.08.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1484 

 Изпълнено със Заповед № РД 22-1636/10.10.2011 г. на Кмета на Община 

Велико Търново. 

 

84. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот 
общинска собственост, Вх. № 4386/ 01.09.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1485 

 Изпълнено със Заповед № РД 22-1638/10.10.2011 г. на Кмета на Община 

Велико Търново. 

 

85. Писмо за инвестиционни намерения в гр. Велико Търново на „Кауфланд 

България ЕООД енд Ко” КД изх. № 38/ 06.06.2011г. и вх. № 5300-6236/ 12.09.2011 г. в 

Община Велико Търново, Вх. № 4453/ 19.09.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1486 

Предложено е на Съвета на директорите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” 

АД гр.Велико Търново да предприеме действия за запознаване на останалите 
Акционери и на първо място-мажоритарния собственик – Държавата, относно 

продажбата на УПИ V, кв. 136 по плана на гр. Велико Търново. Не е провеждано 

ОСА на „Д-р Стефан Черкезов” АД гр.Велико Търново с точка от дневния ред на 

тази тема. 

 

86. Одобряване на ПУП-План за регулация и застрояване за ПИ №193074 и ПИ 

№ 193075, местност „Панчев вир" землище на с. Ресен Община Велико Търново, и 

планове-схеми за водоснабдяване и канализация и озеленяване, Вх. № 4368. 

РЕШЕНИЕ № 1487 

  Изпълнено, решението е влязло в законна сила. 

 

87. Одобряване на ПУП-План за регулация и застрояване за ПИ № 193014, ПИ 

№ 193015, ПИ № 193016, ПИ № 000233-полски път и ПИ № 000234 - полски път, 
местност „Панчев вир" землище на с.Ресен общ.Велико Търново и планове-схеми за 

водоснабдяване и канализация, електрификация и озеленяване, Вх. № 4369. 

РЕШЕНИЕ № 1488 

  Изпълнено, решението е влязло в законна сила. 

 

88. Одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за линейна 
техническа инфраструктура – трасе на подземен водопровод захранващ обект в ПИ № 

00583.147.5 в местност „Караник”, землище на с. Арбанаси, Вх. № 4295/ 26.07.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1489 

  Изпълнено, решението е влязло в законна сила. 

 

89. Одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 

14235.517.1, по плана на новообразувани имоти по пар. 4 от ЗСПЗЗ, местност „Долна 
ливада – Димитровци”, землище на с. Габровци, Община Велико Търново, относно 

промяна предназначението на земята за „жилищни нужди” и план- схема за 
водоснабдяване към ПУП, Вх. № 4301/ 27.07.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1490 

  Изпълнено, решението е влязло в законна сила. 

 



90. Одобряване проект за ПУП- план за застрояване за ПИ № 007003 и ПИ № 

007004, местност „Оградня”, землище на с. Велчево относно промяна 
предназначението на имотите за „жилищни нужди” и план – схеми за електрификация 

и водоснабдяване към ПУП, Вх. № 4315/ 01.08.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1491 

  Изпълнено, решението е влязло в законна сила. 

 

91. Одобряване проект за ПУП- план за застрояване за ПИ № 00583.160.21,по 

плана на новообразуваните имоти на територия по § 4 от ЗСПЗЗ, местност «Странжа», 

землище на с.Арбанаси – относно промяна предназначението на имота за «жилищни 

нужди» и план-схеми за водоснабдяване и електрификация към ПУП, Вх. № 4409/ 

12.09.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1492 

  Изпълнено, решението е влязло в законна сила. 

 

92. Одобряване проект за ПУП - план за застрояване за ПИ № 004025, местност 
„Край село”, землище на с.Шереметя – относно промяна предназначението на земята за 
„жилищни нужди”, план – схема за електроснабдяване, парцеларен план за трасе на 

силов кабел 1 кV, план за регулация за обединяване на ПИ № № 83123.4.25 и ПИ № 

82123.52.11 в един имот ПИ № 83123.52.11 и изменение на ПУП – план за застрояване 
за ПИ № 82123.52.11 / променено предназначение на ПИ № 83123.52.11 по плана на 
новообразуваните имоти за територия по § 4 от ЗСПЗЗ с решение № КЗЗ-06 от 
02.08.2007г. на Областна дирекция „Земеделие и гори” Велико Търново/, Вх. № 4410/ 

12.09.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1493 

  Изпълнено, решението е влязло в законна сила. 

 

93. Проект за ПУП – парцеларен план за трасе на Газопровод до обект 
„Търговски център и автосервиз” в ПИ № 085015, местност „Саламатя”, землище на 
с.Леденик, за нуждите на „София Франс Ауто” АД, Вх. № 4418/ 13.09.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1494 

  Изпълнено, решението е влязло в законна сила. 

 

94. Одобряване проект за ПУП- план за застрояване за ПИ № 064026, местност 

„Саламатя”, землище на с. Леденик относно промяна предназначението на имота за 
„Заведение за обществено хранене, търговски център и трафопост”, комуникационно-

транспортен план, план-схеми за електрификация и водоснабдяване към ПУП, Вх. № 

4419/ 13.09.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1495 

  Изпълнено, решението е влязло в законна сила. 

 

95. Одобряване проект за ПУП- план за регулация и застрояване за ПИ № 

059011, местност „Бамбалово дере”, землище на с.Леденик- разделяне на имота на два 

имота и промяна предназначението на земята за „складови дейности”, план-схеми за 
електроснабдяване и водоснабдяване към ПУП, Вх. № 4430/ 15.09.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1496 

  Изпълнено, решението е влязло в законна сила. 

 

 



96. Проект за ПУП – парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 кV и 

фундамент за монтиране на СРС /мачтов трафопост/ в ПИ № 000.113, землище на с. 
Присово за външно ел захранване на дърводелска работилница в УПИ ХХХІІ от кв.2 по 

плана на с.Присово и съгласие за учредяване право на строеж по реда на Закона за 
енергетиката, Вх. № 4449/ 19.09.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1497 

  Изпълнено, решението е влязло в законна сила. 

 

97. Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100% 

общинско участие за шестмесечието на 2011г., Вх. № 4335/ 11.08.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1498 

Великотърновски общински съвет е приел информация за резултатите от 

дейността на Търговските дружества за шестмесечието на 2011г. с едноличен 

собственик на капитала Община Велико Търново. 

 

98. Свикано редовно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, 

гр. София на 14.10.2011г., Вх. № 4367/ 31.08.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1499  

ОСА на „Общинска банка” АД е проведено. 

 

99. Свикано редовно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, 

гр. София на 14.10.2011 г. и обявен на 14.09.2011 г. в Търговския регистър, Списък на 
въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред на Общо събрание на акционерите 
на „Общинска банка” АД, гр. София на 14.10.2011г. от 14.00 часа и предложения за 
решения по тези въпроси, Вх. № 4435/ 15.09.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1500  

ОСА на „Общинска банка” АД е проведено. 

 

100. Отписване на стойността на бракувани ДМА от активите на „Инвестстрой-

92" ЕООД гр. Велико Търново 100% общинска собственост, Вх. № 4340/ 11.08.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1501 

Решението е изпълнено с отписване на стойността на бракувани ДМА по 

счетоводния баланс на „Инвестстрой-92" ЕООД 

 

101. Удължаване срока на ликвидация на „ПИЕНО” ЕООД гр.Велико Търново, 

Вх. № 4347/ 15.08.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1502 

Великотърновски общински съвет удължава срока на ликвидация на 

„ПИЕНО”ЕООД в ликвидация гр. Велико Търново с нови 5 /пет/ месеца от дата 

на изтичане на първоначалния срок по т. ІІ, 2. от Решение № 1126/ 18.11.2010 г. на 

Великотърновски Общински съвет до 31.12.2011 г. Решението е изпълнено със 
сключен анекс към Договора за ликвидация с Ликвидатора на дружеството 

„ПИЕНО”ЕООД в ликвидация гр.Велико Търново 

 

102. Информация за проведено общо събрание „Хлебопроизводство и 

сладкарство” ООД, Вх. № 4313/ 02.08.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1503 

Приета за сведение Информация за проведено общо събрание 
„Хлебопроизводство и сладкарство” ООД. 

 



103. Поправка на техническа грешка в текста на Решение № 1428 по протокол № 

93 от 21.07.2011 г., Вх. № 4417/ 13.09.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1504 

Великотърновски Общински съвет е приел поправка на техническа грешка 

в текста на свое Решение № 1428 по протокол № 93 от 21.07.2011 г. 
 

104. Поправка на техническа грешка в текста на решение № 1427 по протокол № 

93 от 21.07.2011 г., Вх. № 4424/ 14.09.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1505 

Великотърновски Общински съвет е приел поправка на техническа грешка 

в текста на свое Решение № 1427 по протокол № 93 от 21.07.2011 г. 
 

105. Писмо от Управителя на СБАЛПФЗ „Д-р Треймън” ЕООД, Вх. № 4336/ 

11.08.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1506 

Великотърновски Общински съвет е дал съгласие СБАЛПФЗ „Д-р 

Треймън” ЕООД, гр. Велико Търново да кандидатства пред банки и да получи 

кредит от банката предлагаща най – изгодни за дружеството условия в размер до 

800 000 /осемстотин хиляди/ лева. СБАЛПФЗ „Д-р Треймън” ЕООД, гр. Велико 

Търново не е получила кредит.  

 

106. Докладна от Управителя на „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 4388/ 

02.09.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1507 

Великотърновски Общински съвет е дал съгласие за финансиране на 

„ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД, гр. Велико Търново със сумата 60 000 

/шестдесет хиляди/ лева за 2011 г. Решението не е изпълнено и е отменено с 
Решение №16/24.11.2011г./ 

 

107. Писмо от Управителя на СБАЛПФЗ „Д-р Треймън” ЕООД гр. Велико 

Търново, Вх. № 4304/ 28.07.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1508 

Великотърновски Общински съвет дава съгласие СБАЛПФЗ „Д-р 

Треймън” ЕООД, гр. Велико Търново да кандидатства пред банки и да получи 

кредит от банката предлагаща най – изгодни за дружеството условия в размер до 

800 000 /осемстотин хиляди/ лева. СБАЛПФЗ „Д-р Треймън” ЕООД, гр. Велико 

Търново не е получила кредит. 

Решението е отменено с Решение №17/24.11.2011г. 
 

108. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост. 
РЕШЕНИЕ № 1509 

 Изпълнено със Заповед № РД 22-1805/04.11.2011 г. на Кмета на Община 

Велико Търново. 

 

109. Разглеждане на проект за частично изменение на ПУП -план за регулация за 
УПИ III- за парк от кв. 339 по плана на гр. Велико Търново. 

РЕШЕНИЕ № 1510 

             Изпълнено, издадена е заповед № РД 22-1689 от 14.10.2011г. на Кмета на 

общината, същата е влязла в законна сила. 

 



110. Сключване на предварителен договор по чл. 15 ал.3 и ал. 5 от ЗУТ. 

РЕШЕНИЕ № 1511 

 Изпълнено със Заповед № РД 22-2087/21.12.2011 г. на Кмета на Община 

Велико Търново. 

 

111. Преименуване на площада в с. Ресен. 

РЕШЕНИЕ № 1512 

 Изпълнено с приемане на решението. Площада в с. Ресен е преименуван на 

площад „Свети Димитър Солунски”. 

 

112. Промяна в Статута за Академичната награда на Община Велико Търново. 

РЕШЕНИЕ № 1513 

Изпълнено с приемане на решението. 

 

113. Молба с вх. № 94-ФФ-69/ 14.07.2011 г. - отпускане персонална пенсия на 
Симона Руменова Ангелова с ЕГН 0245151454. 

РЕШЕНИЕ № 1514 

Изпълнено с изпращане на писмо изх. № 33-95/17.10.2011 г. до НОИ. 

 

114. Молба с вх. № 94-КК-879/ 29.08.2011 г. - отпускане персонална пенсия на 
Александра Анатолиева Добрева с ЕГН 0941201418. 

РЕШЕНИЕ № 1515 

Изпълнено с изпращане на писмо изх. № 33-94/17.10.2011 г. до НОИ. 

 

115. Преписка с Вх. № 02-14/ 03.06.2011 г. за опрощаване на дължими държавни 

вземания на лицето Соня Стефанова Каратодорова - Кисьова с постоянен адрес гр. 

Велико Търново, ул. „Стефан Мокрев” № 7 В, ап. 13. 

РЕШЕНИЕ № 1516 

Изпълнено с изпращане на писмо изх. № 02-14/17.10.2011 г. до 

Администрацията на Президента на РБългария. 

 

116. Преписка с Вх. № 02-16/ 03.06.2011 г. за опрощаване на дължими държавни 

вземания на лицето Атанаска Георгиева Няголова с постоянен адрес гр. Велико 

Търново, ул. „Полтава” № 3 Ж, ап. 17. 

РЕШЕНИЕ № 1517 

Изпълнено с изпращане на писмо изх. № 02-16/17.10.2011 г. до 

Администрацията на Президента на РБългария. 

 

117. Преписка с Вх. № 02-13/ 03.06.2011 г. за опрощаване на дължими държавни 

вземания на лицето Антоанета Ангелова Чолакова с постоянен адрес гр. Велико 

Търново, ул. „Оборище” № 6, вх. Д, ап. 5. 

РЕШЕНИЕ № 1518 

Изпълнено с изпращане на писмо изх. № 02-13/17.10.2011 г. до 

Администрацията на Президента на РБългария. 

 

 

 

 



118. Преписка с Вх. № 02-15/ 03.06.2011 г. за опрощаване на дължими държавни 

вземания на лицето Даниела Данчева Карачорова с постоянен адрес общ. Велико 

Търново, гр. Дебелец, ул. “Петър Мазнев” № 27. 

РЕШЕНИЕ № 1519 

Изпълнено с изпращане на писмо изх. № 02-15/17.10.2011 г. до 

Администрацията на Президента на РБългария. 

 

119. Преписка с Вх. № 02-19/ 17.06.2011 г. за опрощаване на дължими държавни 

вземания на лицето Ирина Йорданова Тодорова с постоянен адрес общ. Велико 

Търново, гр. Дебелец, ул. „Еньовец” № 82. 

РЕШЕНИЕ № 1520 

Изпълнено с изпращане на писмо изх. № 02-19/17.10.2011 г. до 

Администрацията на Президента на РБългария. 

 

120. Преписка с Вх. № 02-12/ 03.06.2011 г. за опрощаване на дължими държавни 

вземания на лицето Полина Николаева Енчева с постоянен адрес гр. Велико Търново, 

ул. „Васил Златарски” № 5, вх. Г, ап. 15. 

РЕШЕНИЕ № 1521 

Изпълнено с изпращане на писмо изх. № 02-12/17.10.2011 г. до 

Администрацията на Президента на РБългария. 

 

121. Преписка с Вх. № 02-23/ 30.06.2011 г. за опрощаване на дължими държавни 

вземания на лицето Илияна Емилова Рашева с настоящ адрес гр. Велико Търново, ул. 

„Поборническа” № 1, ет. 2. 

РЕШЕНИЕ № 1522 

Изпълнено с изпращане на писмо изх. № 02-23/17.10.2011 г. до 

Администрацията на Президента на РБългария. 

 

122. Преписка с Вх. № 02-24/ 30.06.2011 г. за опрощаване на дължими държавни 

вземания на лицето Надежда Юлиянова Михайлова с постоянен адрес гр. Велико 

Търново, ул. „Лазурна” № 5Б, ап. 12. 

РЕШЕНИЕ № 1523 

Изпълнено с изпращане на писмо изх. № 02-24/17.10.2011 г. до 

Администрацията на Президента на РБългария. 

 

123. Преписка с Вх. № 02-18/ 17.06.2011 г. за опрощаване на дължими държавни 

вземания на лицето Даниела Николова Колева с постоянен адрес гр. Велико Търново, 

ул. „Христо Донев” № 10, ап. 3. 

РЕШЕНИЕ № 1524 

Изпълнено с изпращане на писмо изх. № 02-18/17.10.2011 г. до 

Администрацията на Президента на РБългария. 

 

124. Преписка с Вх. № 02-22/ 30.06.2011 г. за опрощаване на дължими държавни 

вземания на лицето Мария Атанасова Христова с постоянен адрес гр. Велико Търново, 

ул. „Бяла Бона” № 4А, ап. 6. 

РЕШЕНИЕ № 1525 

Изпълнено с изпращане на писмо изх. № 02-22/17.10.2011 г. до 

Администрацията на Президента на РБългария. 

 



125. Преписка с Вх. № 02-20/ 17.06.2011 г. за опрощаване на дължими държавни 

вземания на лицето Велислава Йорданова Тодорова с постоянен адрес гр. Велико 

Търново, ул. „Мария Габровска” № 4, вх. Ж, ап. 2. 

РЕШЕНИЕ № 1526 

Изпълнено с изпращане на писмо изх. № 02-20/17.10.2011 г. до 

Администрацията на Президента на РБългария. 

 

126. Преписка с Вх. № 02-29/ 28.07.2011 г. за опрощаване на дължими държавни 

вземания на лицето Лилия Николаева Катърова с постоянен адрес гр. Велико Търново, 

ул. „П. Яворов” № 87, вх. А, ет. 4, ап. 11. 

РЕШЕНИЕ № 1527 

Изпълнено с изпращане на писмо изх. № 02-29/17.10.2011 г. до 

Администрацията на Президента на РБългария. 

 

127. Преписка с Вх. № 02-28/ 26.07.2011 г. за опрощаване на дължими държавни 

вземания на лицето Мариела Димитрова Йорданова с постоянен адрес общ. Велико 

Търново, с. Присово, № 246 в населеното място. 

РЕШЕНИЕ № 1528 

Изпълнено с изпращане на писмо изх. № 02-28/17.10.2011 г. до 

Администрацията на Президента на РБългария. 

 

128. Преписка с Вх. № 02-26/ 26.07.2011 г. за опрощаване на дължими държавни 

вземания на лицето Стела Атанасова Манева с постоянен адрес общ. Велико Търново, 

гр. Дебелец, ул. „Петър Мазнев” № 27. 

РЕШЕНИЕ № 1529 

Изпълнено с изпращане на писмо изх. № 02-26/17.10.2011 г. до 

Администрацията на Президента на РБългария. 

 

129. Преписка с Вх. № 02-17/ 03.06.2011 г. за опрощаване на дължими държавни 

вземания на лицето Мая Драганова Михайлова с постоянен адрес общ. Велико 

Търново, ул. „Елин Пелин” № 25А. 

РЕШЕНИЕ № 1530 

Изпълнено с изпращане на писмо изх. № 02-17/17.10.2011 г. до 

Администрацията на Президента на РБългария. 

 

130. Комисия за провеждане на избор за председател на Общински съвет. 
РЕШЕНИЕ № 1 

 Изпълнено с избиране на комисия за провеждане на избор за председател на 

Общински съвет. 

 

131. Избор на Председател на Великотърновски Общински съвет. 
РЕШЕНИЕ № 2 

 Изпълнено с избиране Председател на Великотърновски общински съвет. 

 

 

 

 

 



132. Избор на работна комисия за изработване на Правилника за организацията и 

дейността на Великотърновския общински съвет, на неговите комисии и за 
взаимодействието му с общинската администрация. 

РЕШЕНИЕ № 3 

 Изпълнено с избиране на работна комисия за изработване на Правилника 

за организацията и дейността на Великотърновския общински съвет, на неговите 
комисии и за взаимодействието му с общинската администрация. 

 

133. Избиране на представители на Великотърновски Общински съвет в 

Комисията за определяне на Академичната награда на Община В. Търново. 

РЕШЕНИЕ № 4 

 Изпълнено с избиране представители на Великотърновски Общински съвет 

в Комисията за определяне на Академичната награда на Община В. Търново 

 

134. Прекратяване на договор за управление, сключен между Управителя на 
„Царевград Търнов” ЕООД – Велико Търново и Община Велико Търново и определяне 
на Управител на „Царевград Търнов” ЕООД– Велико Търново, Вх. № 8 / 10.11.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 5 

Общински съвет Велико Търново е прекратил договора за управление с 
Даниел Димитров Панов, Управител на „Царевград Търнов” ЕООД– Велико 

Търново, сключен между него и Община Велико Търново/ 17.06.2002г./ считано от 

07.11.2011г.  Определил е за Управител на „Царевград Търнов” ЕООД – Велико 

Търново, ЕИК 104593509 – Даниела Стефанова Данчева. Сключен е Договор за 

управление с лицето.    

По т.5 и 6 предстои провеждане на конкурс.  
 

135. Приемане на правилник за организацията и дейността на Великотърновски 

Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Вх. № 25/15.11.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 6 

 Изпълнено с приемане на правилник за организацията и дейността на 

Великотърновски Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация. 

 

136. Избор на Заместник-председатели на Великотърновски общински съвет. 
РЕШЕНИЕ № 7 

 Изпълнено с избиране на заместник – председатели на Великотърновски 

общински съвет. 

 

137. Определяне състава и председателите на Постоянните комисии на 
Великотърновски общински съвет, Вх. № 55/17.11.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 8 

 Изпълнено с определяне състава и председателите на постоянните комисии. 

 

138. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико 

Търново към 30.09.2011 година, Вх. № 87/22.11.2011г. 
РЕШЕНИЕ № 9 

 Изпълнено с приемане на Решението. 

 

 



139. Промени по бюджета към 30.09.2011 година, Вх. № 4492/24.10.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 10 

 Изпълнено със Заповед на Кмета на Община Велико Търново №РД22-

1624/07.10.2011 година 

 

140. Промени по бюджета към 31.10.2011 година. 
РЕШЕНИЕ № 11 

 Изпълнено със Заповед на Кмета на Община Велико Търново №РД22-

1797/01.11.2011 година 

 

141. Продажба на държавни ценни книжа, Вх. № 88/22.11.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 12 

 Изпълнено с продажбата на държавни ценни книжа на вторичния пазар на 

05.12.2011 година. 

 

142. Закупуване на ПИ № 10447.156.65 – държавна собственост /имот (горска 
територия) с променено предназначение / във връзка с реализирането на обект: 
Укрепване на свлачище в кв. „ Асенова махала” гр. Велико Търново, Вх. 

№81/21.11.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 13 

           Тече процедура по изпълнение на решението. Предстои получаване на 

протокол от заседание на комисия към ДАГ, с който е одобрена оценката на 

имота. 

 

143. Подписване на договор за финансиране по партньорски проект „Обща 
стратегия за устойчиво териториално развитие на зоната за трансгранично 

сътрудничество Румъния България” на община Велико Търново, по „Програмата за 

трансгранично сътрудничество Румъния- България 2007-2013”, Вх. № 84/22.11.2011г. 
РЕШЕНИЕ № 14 

Проект „Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на зоната за 

трансгранично сътрудничество Румъния - България”, по Програмата за 

„Трансгранично сътрудничество Румъния- България 2007-2013” e одобрен за 

финансиране.  
Представени са необходимите документи, изискани от Съвместния 

технически секретариат, гр. Кълъраш, Румъния, във връзка с последващото 

подписване на договор за финансиране с Управляващия орган по програмата-

Министерството на регионалното развитие и туризма, Румъния.  

 

144. Перспективи за развитие на здравните дружества. 
РЕШЕНИЕ № 15 

Постоянните комисии по Здравеопазване и социални дейности, по Бюджет и 

финанси, по Икономически въпроси, стопанска политика, инвестиции, 

европейско сътрудничество и международни връзки съвместно с общинската 

администрация са извършили общо заседание и са извършили нормативен, 

управленски и финансово - счетоводен анализ и предложили решение относно 

перспективите за развитие на здравните дружества, общинска собственост при 

запазване на медицинските дейности извършвани от тях. 

 

 



145. Отмяна на Решение № 1507/29.09.2011г. от Протокол № 97 от заседание на 

Великотърновски общинския съвет проведено на 29.09.2011г., Вх. № 90/22.11.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 16 

Изпълнено с вземане на Решението. С отмяна на Решението не е 
предоставяна финансова безвъзмездна помощ на  „ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД. 

 

146. Отмяна на Решение № 1508/07.10.2011г. от Протокол № 98 от заседание на 

Великотърновски общински съвет проведено на 07.10.2011г., Вх. № 90/22.11.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 17 

Изпълнено с вземане на Решението. С отмяна на Решението не е теглен 

банков кредит. 

 

147. Присъждане на Академична награда на Община Велико Търново, Вх. № 

91/22.11.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 18 

 Изпълнено с присъждане на Академичната награда на Маринела 

Димитрова Димитрова. 

 

148. Промяна в статута за Академичната награда на Община Велико Търново, 

Вх. № 89/22.11.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 19 

 Изпълнено с приемане на решението. 

 

149. Определяне на представител за член на Областния съвет за развитие, Вх. № 

33/16.11.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 20 

 Изпълнено с определяне член на Областен съвет за развитие. 
 

150. Информация за международните връзки и програми на Община Велико 

Търново за 2011 година, Вх. № 15/10.11.2011 г. 
РЕШЕНИЕ №21 

 Изпълнено с приемане на информацията. 

 

151. Преписка с Вх. № 02-33/ 16.09.2011 г. за опрощаване на дължими държавни 

вземания на лицето Красимира Генчова Русанова с постоянен адрес общ. Велико 

Търново, гр. Дебелец, ул. “Патриарх Търновски” № 42, Вх.№ 69/17.11.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 22 

Изпълнено с изпращане на писмо изх. № 02-33/12.12.2011 г. до 

Администрацията на Президента на РБългария. 

 

152. Преписка с Вх. № 02-34/ 17.09.2011 г. за опрощаване на дължими държавни 

вземания на лицето Роси Миткова Стоянова с постоянен адрес общ. Велико Търново, 

гр. Дебелец, ул. “Христо Ботев” № 76, Вх.№ 70/17.11.2011г. 
РЕШЕНИЕ № 23 

Изпълнено с изпращане на писмо изх. № 02-34/12.12.2011 г. до 

Администрацията на Президента на РБългария. 

 

 



153. Преписка с Вх. № 02-7/ 01.04.2011 г. за опрощаване на дължими държавни 

вземания на лицето Колю Иванов Колев с постоянен адрес гр. Велико Търново, ул. 

“Генерал Муткуров” № 2, Вх.№ 71/17.11.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 24 

Изпълнено с изпращане на писмо изх. № 02-7/08.12.2011 г. до 

Администрацията на Президента на РБългария. 

 

154. Промяна в Решение № 1314/27.04.2011 г. на Великотърновски общински 

съвет. 
РЕШЕНИЕ № 25 

 Изпълнено с определяне членове на комисията съгласно правилника на 

Общинска програма за асистирана репродукция. 

 

155. Удължаване срока на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ „Повишаване качеството на живот, чрез подобряване на физическата среда на 

територията на Община Велико Търново”, Вх. № 157/28.11.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 26 

На 20.12.2011 г. е подписан Анекс № BG161PO001/1.4-05/2009/009-01 между 

УО на ОПРР и Община Велико Търново, по силата на който срокът на Договора 

за безвъзмездна финансова помощ се удължава от 18 на 21 месеца. 

 

156. Промяна на статута на кметства в кметски наместничества и изменение на 
Решение № 1367/ 23.06.2011 г. на Великотърновски общински съвет, Вх. № 

172/05.12.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 27 

 Решението е отменено с Решение № 57/22.12.2011 г. на Великотърновски 

общински съвет. 

 

157. Приемане на Решение за закриване на Дом за възрастни с умствена 
изостаналост с. Присово, общ. Велико Търново, считано от 01.02.2012 г., Вх. № 

176/06.12.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 28 

 В процес на изпълнение. 
 

158. Прекратяване на договори за управление, сключени между Управителите на 
„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания 

„Д-Р Трейман” ЕООД и „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” 

ЕООД и Община Велико Търново и определяне на Управители на „Специализирана 
болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” 

ЕООД и „Център за кожно- венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД. 

Отписване на ДМА от активите на „Специализирана болница за активно лечение на 
пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД 100% общинска собственост 
и предаването им на Община Велико Търново, Вх. № 209/12.12.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 29 

Прекратен е договора за управление с д-р Иванчо Димитров Драганчев , 

Управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-

фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД, ЕИК 000 130 104, сключен 

между него и Община Велико Търново/ 02.07.2001г./ считано от датата 14.12.2011г. 
Прекратен е договора за управление с д-р Румяна Стоянова Андреева, 

Управител на „Център за кожно- венерически заболявания – Велико Търново” 



ЕООД, ЕИК 104 527 481, сключен между него и Община Велико Търново/ 

03.06.2008г./ считано от датата 14.12.2011г. 
Сключен е Договор за управление на „Център за кожно- венерически 

заболявания – Велико Търново” ЕООД, ЕИК 104 527 481 с Д- р Силвия Димова 

Горанова. 

Сключен е Договор за управление  на „Специализирана болница за активно 

лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман”ЕООД, ЕИК 

000 130 104 с Д- р Маргарита Любомирова Тасева. 

Провежда се процедура по отписване от активите на „Специализирана 

болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р 

Трейман”ЕООД, ЕИК 000 130 104 на дълготрайни материални активи. 

По т. III от решението – издадена заповед № РД 22-2135/30.12.2011 г. на 

Кмета на Община Велико Търново за определяне състав на комисия за приемане 
на ДМА от СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД. Към момента се извършват 

счетоводни записвания в активите на Община Велико Търново. 

Предстои провеждане на конкурси за избор на управители по т. I, 1.5 и по т. 

II, 2.5 от решението.  

 

159. Промени по бюджета  към 30.11.2011 година, Вх. № 215/13.12.2011 г.; 
РЕШЕНИЕ № 30 

 Изпълнено със Заповед на Кмета на Община Велико Търново №РД22-

1990/05.12.2011 година 

 

160. Актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново 

към 30.11.2011 година, Вх. № 212/13.12.2011 г.; 
РЕШЕНИЕ № 31 

 Изпълнено със Заповед на Кмета на Община Велико Търново №РД22-

1990/05.12.2011 година 

 

161. Съгласие за увеличаване на собствения финансов принос на Община 
Велико Търново по проектно предложение по Схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/обновяване и 

оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”, Приоритетна ос 
1 „Устойчиво интегрирано градско развитие”, Операция 1.1. „Социална 
инфраструктура”, Вх. № 202/12.12.2011 

РЕШЕНИЕ № 32 

Приетото решение е предоставено на УО на ОПРР с писмо изх. № 0414-

211/27.12.2011 г. като част от допълнителната изискуема документация. Очаква се 
решение на оценителната комисия на УО на ОПРР през 2012 г. 
 

162. Приемане на Стратегия за управлението и разпореждането с общинска 
собственост за периода 2011 - 2015 г., Вх. № 206/12.12.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 33 

 Изпълнено с приемане на стратегията. 

 

 

 

 

 



163. Приемане План за енергийна ефективност на Община Велико Търново за 
2012 година и програма за изпълнението му, Вх. № 189/08.12.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 34 

            Решението е изпълнено с приемане от Великотърновски общински съвет на 

План за енергийна ефективност на Община Велико Търново за 2012 г. и програма 

за изпълнението му.   

 

164. Приемане на информация за дейността на търговските дружества  със 100% 

общинско участие за деветмесечието на 2011г., Вх. № 4498/04.11.2011 г.; 
РЕШЕНИЕ №35 

 Изпълнено с вземане на Решението. Великотърновски общински съвет е 
приел Информация за резултатите от дейността на Търговските дружества за 

деветмесечието на 2011г. с едноличен собственик на капитала Община Велико 

Търново. 

 

 165. Определяне на общински съветници за членове на комисия за провеждане 

на конкурса и оценка на предложенията, Вх. № 196/09.12.2011 г.; 
РЕШЕНИЕ №36 

 Решението е изпълнено с определяне на общински съветници за членове на 

комисията. 

 

166. Определяне на нови таксиметрови стоянки, Вх. № 197/09.12.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 37 

В първата си част решението е изпълнено с определянето на три броя  

таксиметрови стоянки в общински поземлен имот № 4216. 

Във втората си част решението е в процес на изпълнение – поради лошите 
метеорологични условия сигнализацията ще бъде извършена в подходящото за 

сезона  време. 
 

167. Изменение и допълнение  на Правилник за  дейността на общинската  
агенция  за  приватизация, Вх. № 218/14.12.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 38 

 Изпълнено с приемане на решението. 

 

168. Влагане на свободни средства от фонд “Разходи за приватизация 

следприватизационен контрол“ на срочни  депозити, Вх. № 219/14.12.2011 г.; 
РЕШЕНИЕ №39 

 Решението е изпълнено. На 03.01.2012 г. е сключен договор с „Общинска 

банка”АД – София, чрез Финансов център Велико Търново за влагане на : 800 000 

(осемстотин  хиляди) лева на възобновяеми тримесечни депозити и 100 000 (сто 

хиляди) лева на възобновяеми месечни  депозити, с краен срок за прекратяване на 

депозитите –  01.12.2012 година. 
 

169. Безвъзмездно прехвърляне на собственост по чл. 54 от ЗДС, Вх. № 

159/28.11.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 40 

 Тече процедура по изпълнение на решението. Предстои подготовка на 

предложение до МРРБ чрез Областен управител на област Велико Търново за 

деактуване на имота. 

 



 170. Предварително съгласие по реда на чл. 29 ал.1 от ЗОЗЗ и чл. 25 от ЗСПЗЗ, 

Вх. № 184/08.12.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 41 

 Изпълнено с приемане на решението. 

 

171. Предварително съгласие по реда на чл. 29 ал.1 от ЗОЗЗ и чл. 25 от ЗСПЗЗ, 

Вх. № 200/12.12.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 42 

 Изпълнено с приемане на решението. 

 

172. Предварително съгласие по реда на чл. 29 ал.1 от ЗОЗЗ и чл. 25 от ЗСПЗЗ, 

Вх. № 201/12.12.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 43 

 Изпълнено с приемане на решението. 

 

173. Предварително съгласие по реда на чл. 29 ал.1 от ЗОЗЗ, Вх. № 

203/12.12.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 44 

 Изпълнено с приемане на решението. 

 

174. Предоставяне собствеността върху недвижим имот, частна общинска 
собственост, в изпълнение на съдебно решение, Вх. № 186/08.12.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 45 

 Тече процедура по изпълнение на решението.  

 

175. Предоставяне собствеността върху недвижими имоти, частна общинска 
собственост, по искане на Общинска служба по земеделие гр. В. Търново, Вх. № 

204/12.12.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 46 

 Тече процедура по изпълнение на решението. 

 

176. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, Вх. № 205/12.12.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 47 

 Тече процедура по изпълнение на решението. 

 

177. Отдаване под наем на земеделска земя за разполагане на елементи на 
техническата инфраструктура, Вх. № 185/08.12.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 48 

 Тече процедура по изпълнение на решението. 

 

178. Одобряване проект за ПУП – план за застрояване за ПИ № 83123.59.8, по 

плана на новообразуваните имоти за територия по § 4 от ЗСПЗЗ, местност 
«Гробищата», землище на с.Шереметя – относно промяна предназначението на имота 
за « жилищни нужди» и план-схема за електрификация към ПУП, Вх. № 179/07.12.2011 

г. 
РЕШЕНИЕ № 49 

            В процес на изпълнение, предстои публикуване на решението в ДВ, 

обявяване в местен ежедневник.  

 



179. Одобряване проект за ПУП – план за застрояване за ПИ № 091013, местност 
«Еньовец», землище на гр.Дебелец придружен от план – схема за електрификация, 

относно промяна предназначението на земеделския имот  и отреждането му за 

«жилищни нужди», Вх. № 180/07.12.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 50 

            В процес на изпълнение, предстои публикуване на решението в ДВ, 

обявяване в местен ежедневник.  

 

180. Одобряване на проект за план за регулация за част от квартали 4 и 9 по 

плана на с.Присово и съгласие за сключване на предварителен договор по реда на чл.15 

ал.3 от ЗУТ, Вх. № 187/08.12.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 51 

            По т. 1 в процес на изпълнение, предстои публикуване на решението в ДВ, 

обявяване в местен ежедневник.  

 По т.2 – изпълнено с приемане на решението.  

По т. 3 и 4 тече процедура по подготовка на предварителен договор.  

 

181. Отписване на ДМА от активите на „Инвестстрой-92" ЕООД 

гр.ВеликоТърново 100% общинска собственост и предаването им на Община Велико 

Търново, Вх. № 158/28.11.2011 г. 
РЕШЕНИЕ №52 

В процес на изпълнение. 
 

 182. Актуализация на Наредбата за реда и условията за установяване на 

жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Вх. № 163/29.11.2011 

г. 
РЕШЕНИЕ №53 

 Изпълнено по отношение състава на временната комисия. Насрочено 

заседание на комисията за 09.01.2012 г. 
 

183. Определяне на общински съветници за състава на Комисията по чл.14 от  
Наредбата за реда и условията за установяване на  жилищни нужди, настаняване и 

продажба на общински жилища. 
РЕШЕНИЕ №54 

 Изпълнено с определяне на общински съветници в състава на комисията. 

 

 184. Определяне състав на Комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата  

на  граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове при Община Велико 

Търново, Вх. № 164/29.11.2011 г. 
РЕШЕНИЕ №55 

 Изпълнено с определяне състава на комисията. 

 

185. Приемане график на заседанията на Великотърновски общинския съвет за І-
во полугодие на 2012 година, Вх. № 207/12.12.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 56 

 Решението подлежи на снемане от отчет след изтичане на полугодието. 

 

 



186. Назначаване на кметски наместници по реда на § 3 от ЗР на Закона за 
изменение на Закона за административно - териториалното устройство на Република 
България, Вх. № 229/16.12.2011 г. 
РЕШЕНИЕ №57 

 Изпълнено.  

 

187. Определяне на основно месечно възнаграждение на кметовете в Община 
Велико Търново, Вх. № 225/15.12.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 58 

 Изпълнено с приемане на решението.  

 

188.   Избор на представител в «Сдружение за чисти селища», Вх. № 

226/16.12.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 59 

 Изпълнено с определяне на представител в «Сдружение за чисти селища». 

 

189. Изменение на & 3 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредба за 
реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на гр. 

Велико Търново, Вх. № 234 /20.12.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 60 

 С решението е приета промяна в Наредбата относно срока на влизането й в 

сила считано от 01.03.2012 г.  
  

190. Сключване на споразумение към договор, Вх. № 230/19.12.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 61 

 Сключено е споразумение от 04.01.2012 г. Предстои сключване на 

окончателен договор. 

 

191. Определяне на делегат на Общината в Общото събрание на НСОРБ, Вх. № 

16/11.11.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 62 

 Изпълнено с определяне Председателя на ВТОбС за делегат в Общото 

събрание на НСОРБ. 

 

192. Определяне на представителите на Община Велико Търново в Общото 

събрание на Регионално сдружение на общини „Янтра, Вх. № 193/09.12.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 63. 

Решението е изпълнено с приемането му. Определени са за делегат – Кмета 

на общината, а за заместник-делегат – Председателя на ОбС. 

 

193. Наредба за определянето и aдминистрирането на местните данъци на 
територията на Община Велико Търново, Вх. № 245/27.12.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 64 

Изпълнено с приемане на първо четене Наредба за определянето и 

aдминистрирането на местните данъци на територията на Община Велико 

Търново. 

 

 

 



194. Наредба за определянето и aдминистрирането на местните данъци на 
територията на Община Велико Търново. 

РЕШЕНИЕ № 65 

Изпълнено с приемане на второ четене Наредба за определянето и 

aдминистрирането на местните данъци на територията на Община Велико 

Търново 

 

195. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 246/27.12.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 66 

Изпълнено с приемане на първо четене Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Велико Търново. 

 

196. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на Община Велико Търново. 

РЕШЕНИЕ № 67 

Предстои внасяне на калкулация за себестойностите, на базата на които се 
формират предложените размери на такси и цени на услуги в срока, приет в 

Решение №67 на Великотърновски общински съвет. 

 

197. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на Община Велико Търново. 

РЕШЕНИЕ № 68 

Изпълнено с приемане на второ четене Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Велико Търново. 

 

198. Изменение и допълнение на Правилник за дейността на Общинска агенция 

за приватизация. 

РЕШЕНИЕ № 69 

 Решението е изпълнено с отразяване на приетите промени в Правилника за 

дейността на ОбАП. 

 

199. Възлагане обществени превози на пътници по утвърдени линии и 

разписания от квотата на Община В.Търново от републиканска транспортна схема, Вх. 

№ 196/09.12.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 70 

Решението е в процес на изпълнение. Предстои провеждане на конкурс за 

възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени линии и разписания от 

квотата на Община Велико Търново от републиканска транспортна схема за 

пакет №1 – В. Търново – Плевен № 4201 с начален час на тръгване от В. Търново – 

15.00 ч. и В. Търново – Стара Загора - № 4201 с начален час на тръгване от В. 

Търново – 12.30 ч. Издадена е заповед на кмета на общината с №  РД 22-

27/04.01.2012 г. за откриване на конкурса. 
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