
 

ОТЧЕТ 

 ЗА НЕСНЕТИТЕ ОТ ОТЧЕТ РЕШЕНИЯ 
 

 

 

 

 

1. Поемане на краткосрочен дълг за финансиране на разходи по проекти по 

Оперативни и други европейски програми, средствата за които предстои да бъдат 

осигурени в рамките на бюджетната 2011 година, Вх. № 3589/ 06.01.2011 г.  
РЕШЕНИЕ № 1174 

 Краткосрочния дълг е поет чрез сключване на договор с „Райфайзен Банк 

България” АД. Към 23.12.2011 година, крайния срок за издължаването на кредита 
по договор, същия е погасен на 08.12.2011 година. 
 

 

2. Приемане на Решения за проектопредложение на Община Велико Търново 

“Инвестицията в ранното детство – гаранция за благосъстоянието на децата и 

семействата в Община Велико Търново” по проект за Социално включване на 

Министерство на труда и социалната политика, финансиран със заем от 

Международната банка за възстановяване и развитие /Световна банка/”, Вх. № 3605/ 

07.01.2011 г.  
РЕШЕНИЕ № 1178 

Проекта е в процес на изпълнение за срок от 24 месеца, считано от 
01.06.2011 г. съгласно подписано Споразумение за сътрудничество между МТСП и 

Община Велико Търново. 
 

 

3. Даване съгласие на Управителя на „Комплексен онкологичен център-Велико 

Търново" ЕООД - гр.Велико Търново за извършване на разход със собствени средства 

на търговското дружество за закупуване на Лабораторна информационна система за 

„Клинична лаборатория", Вх. № 3534/ 14.12.2010 г.  
РЕШЕНИЕ № 1188 

В процес на изпълнение. 
 

 

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

003068, местност „Край село”, землище на с. Шереметя относно промяна 

предназначението на земята за „жилищни нужди”, парцеларен план за трасета за 

външно кабелно ел захранване 20 кV и трафопост 20/0,4 кV и водопровод за питейни 

нужди за захранване на ПИ № 003068, и план-схеми за водоснабдяване и канализация 

към ПУП, Вх. № 3608/ 10.01.2010 г.  
РЕШЕНИЕ № 1195 

             Изпълнено, решението е влязло в законна сила. 
 

 

 

 



5. Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на 

общински нежилищни имоти ,находящи се в гр. Велико Търново в гр. Велико Търново, 

Вх. № 3755/ 16.02.2011 г.  
РЕШЕНИЕ № 1215 

 В процес на изпълнение. Поради липса на инвеститорски интерес с решение 
№ 1466/29.09.2011 г. на ВТОбС са намалени началните цени на: „Незастроен 

поземлен имот с идентификатор №10447.501.4 по КККР на гр.В.Търново, целият с 
площ от 6 158 кв.м., за който имот е  отреден УПИ І - ”за производствени и 

складови дейности” от кв.2 по ПУП-ПР на гр.В.Търново, Западна промишлена 
зона” и „Незастроен поземлен имот с идентификатор №10447.501.173 по КККР на 
гр.В.Търново, целият с площ от 3 449 кв.м.,за който имот е  отреден УПИ  ХІІІ - 
”за обслужващи и производствени  дейности” от кв.4 по ПУП-ПР на гр.В. 

Търново, Западна промишлена зона. Трите обекта ще бъдат включени в годишния 

план за приватизация за 2012 година. 
 

6. Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на 

общински нежилищни имоти ,находящи се в с.Русаля, Вх. № 3756/ 16.02.2011 г.  
РЕШЕНИЕ № 1216 

 В процес на изпълнение. С решение № 1423/ 21.07.2011 г. на ВТОбС е приета 
нова начална цена за продажба на общински нежилищен имот ,находящ се в 

с.Русаля и представляващ: „Застроен УПИ І от кв.67, целият с площ 6 798 кв.м., 

заедно с построена в него едноетажна масивна сграда  /бивше училище / с РЗП 810 

кв.м.”. Обектите ще бъдат включени в годишния план за приватизация за 2012 

година. 
 

7. Предложение от съветниците от група „ДЕСЕН АЛИАНС”, Вх. № 3740/ 

15.02.2011 г.  
РЕШЕНИЕ № 1220 

 Издадена Заповед № РД 22-851/03.06.2011 г. на Кмета на Община Велико 
Търново за определяне състав на комисия. Извършен оглед на място по 
постъпили заявления от граждани. Съставен протокол с констатации от 17.06.2011 

г. Предложенията разгледани от ЕСУТ на 07.09.2011 г. Изготвени са експертни 

оценки и внесено предложение вх.№4443/17.09.2011 г. до ВТОбС. Разглеждането на 
предложението е отложено. 
 

8. Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново по схема за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа 

за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в 

риск”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво интегрирано градско развитие”, Операция 1.1. 

„Социално инфраструктура”, Вх. № 3828/ 14.03.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1239 

Точка номер 1 от решението – изпълнена. В останалата си част, решението е 
в процес на изпълнение.  
 

9. Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Велико 

Търново през 2011 година, Вх. № 3795/ 01.03.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1241 

Изпълнено. Читалищните предложения са приети, реализирани и 

финансирани с разчетени средства по утвърдения бюджет на Общината за 2011 г. 
(Дикси Джаз Фест, Празничен концерт (18.03.2011 г. ) на ПФА „Искра” и  др.) 



 

10. Прехвърляне право на собственост върху части от недвижими имоти, гр. 

Велико Търново, Вх. № 3830/ 14.03.2011 г.  
РЕШЕНИЕ № 1255 

 Изпълнено със Заповед № РД 22-989/23.06.2011 г. на Кмета на Община 
Велико Търново. 
 

11. Разсрочване плащания за ползване на площи общинска собственост за 

рекламни цели на фирма „Сани” ЕООД по договор № 10535/ 17.11.2008 год. с ОП 

„Реклама Велико Търново", Вх. № 3735/ 11.02.2011 г.  
РЕШЕНИЕ № 1261 

В процес на изпълнение.  
 

12. Правилник на финансово подпомагане на процедури „Ин витро” на 

семейства и лица живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на 

територията на Община Велико Търново. 

РЕШЕНИЕ № 1270 

Правилника е приет. Сформирана Комисия по чл. 6 от Правилника и 

проведени заседания на които са одобрени кандидатите за финансово подпомагане 
на процедури „ин витро” за календарната 2011 год. 

 

13. Предложение относно ползване на овърдрафт кредит за нуждите на „Център 

за кожно – венерически заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД. 

РЕШЕНИЕ № 1271 

Не е реализирано ползване на овърдрафт кредит за нуждите на „Център за 
кожно – венерически заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД. 

 

14. Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж, гр. Велико 

Търново, Вх. № 3950/ 11.04.2011 г., Вх. № 3950/ 11.04.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1293 

 Изпълнено със Заповед № РД 22-1067/04.07.2011 г. на Кмета на Община 
Велико Търново. 
 

15. Молба за предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот частна 

общинска собственост, ВНВУ корпус IV, Вх. № 3925/ 07.04.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1296 

 Изпълнено със Заповед № РД 22-1179/25.07.2011 г. на Кмета на Община 
Велико Търново. 
 

16. Одобряване на проект за ПУП – план за застрояване и план-схема за 

водоснабдяване към ПУП и външно кабелно ел захранване 1 кV за ПИ № 

10447.520.3891, местност „Козлуджа”, землище на гр.Велико Търново – промяна 

предназначението на имота за производствено-складови дейности / изграждане на 

обект:”Цех за производство на готови охладени ястия”/, Вх. № 3931/ 07.04.2011 г 
РЕШЕНИЕ № 1305 

            Изпълнено, решението е влязло в законна сила. 
 

 

 



17. Проект за ПУП- план за регулация и план за застрояване за ПИ № 000567, 

местност „Йонова кория”, землище на с.Самоводене – промяна предназначението на 

земята във „Високо технологична производствена устройствена зона”, Вх. № 3955/ 

10.03.2010 г. 
РЕШЕНИЕ № 1306 

             Изпълнено, решението е влязло в законна сила. 
 

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

035014, местност „Устито”, землище на гр.Дебелец, община Велико Търново, относно 

промяна предназначението на земята за „автокъща и автосервиз”, план-схема за 

водоснабдяване и трасе на външно кабелно захранване от 1кV, Вх. № 3932/ 07.04.2011 

г. 
РЕШЕНИЕ № 1307 

Изпълнено, решението е влязло в законна сила. 
 

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

064057, местност „Лолака”, землище на с. Беляковец, Община Велико Търново, 

относно промяна предназначението на земята за „ производствени и складови 

дейности” и план-схеми за водоснабдяване и канализация, електрификация , 

комуникационно-транспортна мрежа и план за паркоустройство и благоустройство към 

ПУП, Вх. № 3933/ 07.04.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1308 

Изпълнено, решението е влязло в законна сила. 
 

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

83123.57.7, 83123.57.2 и 83123.57.8, по плана на новообразуваните имоти по §4 от 

ЗСПЗЗ, местност „Робова чешма”, землище на с. Шереметя, Община Велико Търново, 

относно промяна предназначението на земята за „произвоствено-складови дейности и 

офис сграда”, план-схеми за водоснабдяване и електрификация към ПУП, и парцеларен 

план за трасета на външни връзки за захранване с вода и електричество на имота и 

изграждане на трафопост 20/0,4кV, Вх. № 3934/ 07.04.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1309 

Изпълнено, решението е влязло в законна сила. 
 

21. Одобряване на проект за частично изменение на ПУП – план за регулация за 

УПИ V-86 и УПИ VІ-87 от кв. 13 и УПИ І-158 и УПИ ІІ-158 от кв. 29 по плана на с. 

Емен, Вх. № 3935/ 07.04.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1310 

Изпълнено, решението е влязло в законна сила. 
 

22. Одобряване на проект за ПУП – план за застрояване за ПИ № 106352, 

местност „Коралча”, землище на с. Шемшево – относно промяна предназначението на 

имота за „вилен отдих” и план – схеми за електрификация и водоснабдяване към ПУП, 

Вх. № 3936/ 07.04.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1311 

Изпълнено, решението е влязло в законна сила. 
 

 

 



23. Приемане на Решение за разкриване на социална услуга, предоставяна в 

общността – резидентен тип „Преходно жилище” за лица с умствена изостаналост, 

изведени от специализирани институции за възрастни с умствена изостаналост в с. 

Церова кория, общ. Велико Търново, считано от 01.03.2012 г., Вх. № 3990/ 02.05.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1321 

В процес на изпълнение. По т. 4 – изпълнено, решението е предоставено на 
РДСП – Велико Търново. 
 

24. Приемане на Решение за разкриване на социална услуга, предоставяна в 

общността „Дневен център” за възрастни хора в гр. Велико Търново, ул. «Константин 

Паница» № 1, считано от 01.03.2012 г., Вх. № 3991/ 02.05.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1322 

В процес на изпълнение. По т. 4 – изпълнено, решението е предоставено на 
РДСП – Велико Търново. 
 

25. Приемане на Решение за разкриване на социална услуга, предоставяна в 

общността «Личен асистент» за лица, в т.ч. деца с трайни увреждания от община 

Велико Търново, считано от 01.01.2012 г., с капацитет – 50 потребители, Вх. № 4023/ 

05.05.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1323 

В процес на изпълнение. Решението е изпратено на РДСП – Велико 
Търново. 

 

26. Приемане на Решение за разкриване на социална услуга, предоставяна в 

общността «Социален асистент» за лица, в т.ч. деца с увреждания или тежко болни 

самотни стари хора от община Велико Търново, считано от 01.01.2012 г., с капацитет – 

100 потребители, Вх. № 4024/ 05.05.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1324 

В процес на изпълнение. Решението е изпратено на РДСП – Велико 
Търново. 
 

27. Осигуряване на устойчивост на социално предприятие „Работилница на 

мечтите” – шанс за защитена заетост и социално включване в общността създадено по 

Проект на Община Велико Търново по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси”, считано от 01.05.2011 г., Вх. № 4006/ 03.05.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1326 

В процес на изпълнение. Решението е изпратено на РДСП – Велико 
Търново. 
 

28. Предложение от Управителя на „Инвестстрой - 92”, Вх. № 4050/ 13.05.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1331 

Изпълнено със сключен Договор за заем за послужване между Община 
Велико Търново и еднолично търговско дружество с фирма „Инвестстрой-92" 

ЕООД гр. Велико Търново за предоставяне безвъзмездно на Община Велико 
Търново за временно ползване за срок от две години на недвижими имоти 

собственост на еднолично търговско дружество с фирма „Инвестстрой-92" ЕООД 

гр. Велико Търново, намиращи се в град Велико Търново, ул. „Никола 
Габровски" № 78. 

 



29. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, местност 

„Качица”, гр. Велико Търново, Вх. № 4081/ 17.05.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1342 

 Изпълнено със Заповед № РД 22-1205/27.07.2011 г. на Кмета на Община 
Велико Търново. 
 

30. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, местност 

„Качица”, гр. Велико Търново, Вх. № 4082/ 17.05.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1343 

 Изпълнено със Заповед № РД 22-1206/27.07.2011 г. на Кмета на Община 
Велико Търново. 
 

31. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Момин 

сбор, Вх. № 4072/ 16.05.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1344 

 Изпълнено със Заповед № РД 22-1379/26.08.2011 г. на Кмета на Община 
Велико Търново. 
 

32. Извършване на ремонтни работи в отдаден под наем имот общинска 

собственост и прихващане на стойността им от наемната цена, Вх. № 4057/ 16.05.2011 

г. 
РЕШЕНИЕ № 1345 

 Изпълнено с подписване на анекс от 20.10.2011 г. 
 

33. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от 

ОПФ в полза на читалища, с. Дичин, Вх. № 4008/ 03.05.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1346 

 Изпълнено със Заповед № РД 22-983/22.06.2011 г. на Кмета на Община 
Велико Търново. 
 

34. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от 

ОПФ в полза на читалища, с. Ресен, Вх. № 4007/ 03.05.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1347 

 Изпълнено със Заповед № РД 22-982/22.06.2011 г. на Кмета на Община 
Велико Търново. 
 

35. Одобряване на проект за частично изменение на ПУП –план за регулация за 

част от квартали 78 и 101 по плана на с.Церова Кория, община Велико Търново, Вх. № 

4042/ 10.05.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1348  

Изпълнено, решението е влязло в законна сила. 
 

36. Одобряване на проект за частично изменение на ПУП –план за регулация и 

застрояване за УПИ ХVІ- за МСД от кв.570 и УПИ V-6086 за производствено-складови 

дейности от кв.571, промишлено-складова зона «Дълга лъка» по плана на гр.Велико 

Търново, Вх. № 4043/ 10.05.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1349 

Изпълнено, решението е влязло в законна сила. 
 



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

83123.53.42, по плана на новообразуваните имоти за територия по § 4 от ЗСПЗЗ, 

местност „Терасите”, землище на с.Шереметя, относно промяна предназначението на 

имота за „жилищни нужди”, план-схеми за водоснабдяване, електрификация и кабелна 

линия 20 кV и БКТП 20/0,4 кV към ПУП, и промяна предназначението на части от ПИ 

№ 83123.0.185 – полски път с площ от 537 кв.м и ПИ № 83123.4.9 – полски път с площ 

от 365 кв.м осигуряващи достъп до ПИ № 83123.53.42, Вх. № 4044/ 10.05.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1350 

Изпълнено, решението е влязло в законна сила. 
 

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

052017, местност „Къс Хисар”, землище на с.Малки Чифлик относно промяна 

предназначението на имота за „Рекреационен развлекателен комплекс”, план – схеми за 

водоснабдяване, електрификация и комуникационен транспортен план към ПУП и 

промяна предназначението на част от ПИ № 46532.0.3 – полски път с площ 1185 кв.м, 

ПИ № 46532.71.3 – полски път с площ 97 кв.м, поземлен имот 46532.0.9 – полски път с 

площ 255 кв.м по КВС на землището на с.Малки Чифлик и част от ПИ № 83123.0.166 – 

полски път с площ 2403 кв.м по КВС на землището на с.Шереметя, осигуряващи 

достъп до ПИ № 052017, Вх. № 4045/ 10.05.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1351 

Изпълнено, решението е влязло в законна сила. 
 

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

075027 , местност „Крастава лъка”, землище на гр.Дебелец – промяна 

предназначението на земята за изграждане на обект: „Изграждане на складова база на 

открито за изкупуване, сортиране и препродажба на отпадъци от черни и цветни метали 

и офис сграда”, план-схема за водоснабдяване и парцеларен план за трасе на силов 

кабел 1 кV, Вх. № 4046/ 10.05.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1352 

Изпълнено, решението е влязло в законна сила. 
 

40. Одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване за промяна 

предназначението на част от ПИ № 002396, местност „Калдаръма 4” , землище на с. 

Габровци за регламентиране изграждане на трафопост и ПУП – парцеларен план за 

трасе на външно ел захранване 20 кV на жилищна сграда, Вх. № 4078/ 10.05.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1353 

Изпълнено, решението е влязло в законна сила. 
 

41. Предаване за временна експлоатация на обект „Водоснабдяване на кв. 

„Градците", с. „Вонеща вода”, Вх. № 4017/ 04.05.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1355 

             Комплектована преписка е изпратена до „ В и К – Йовковци” ООД, 

гр.В.Търново и е получен отказ, с писмо - отговор № 10512/19.08.2011г. 
 

 

 

 

 



42. Покана от Управителя на „Пазари-Велико Търново” ООД, Велико Търново за 

свикване на редовно Общо събрание на съдружниците на “Пазари-Велико Търново” 

ООД, Велико Търново на 23.06.2011г. 
РЕШЕНИЕ № 1361 

Приета за сведение Информация за проведено общо събрание на 
съдружниците на „Пазари-Велико Търново” ООД–гр.Велико Търново на 
23.06.2011 г. 
 

43. Даване на съгласие за финансово участие на Община Велико Търново в 

организирането на Четиринадесети Международен Фолклорен Фестивал - Велико 

Търново. 

РЕШЕНИЕ № 1364 

Преведени средства за нощувки и хранодни в „Гранд хотел - Велико 
Търново”на 20.07.2011година в размер на 15 000 лева от бюджета на Дирекция 

«Култура» - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. 

 

44. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закон за устройство на 

територията и чл. 43 от НРПУРОИ. 

РЕШЕНИЕ № 1372 

 Изпълнено със Заповед № РД 22-1781/31.10.2011 г. на Кмета на Община 
Велико Търново. 
 

45. Удължаване срока за предоставяне за безвъзмездно ползване на части от 

имот публична общинска собственост на юридически лица с нестопанска цел за 

осъществяване на спортна дейност и отдаване на части от него на лица, регистрирани 

по Търговския закон по решение № 545/ 16.04.2009 год. на Великотърновски Общински 

съвет. 

РЕШЕНИЕ № 1373 

 Изпълнено с подписване на анекси към договорите. 
 

46. Покана от Съвета на Директорите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” - АД, 

Велико Търново за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите/ОСА/ 

на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” - АД, Велико Търново на 27.06.2011г. 
РЕШЕНИЕ № 1374 

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. 
 

47. Покана от Съвета на Директорите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” - АД, 

Велико Търново за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите/ОСА/ 

на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” - АД, Велико Търново на 27.06.2011 г. и във връзка 

с Предложение от миноритарните акционери по чл. 223а, ал. 1 и 2 от ТЗ от 06.06 2011 г. 
за включване на нови точки в дневния ред 

РЕШЕНИЕ № 1375 

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.  
 

 



48. Свикано редовно Общо събрание на акционерите на „ЕТЪР-1924” АД – 

ВеликоТърново на 28.06.2011г.  
РЕШЕНИЕ № 1376 

Приета за сведение Информация за Проведено редовно Общо събрание на 
акционерите на „ЕТЪР-1924” АД – ВеликоТърново на 28.06.2011г. 
 

49. Покана от Съвета на Директорите на "ВТО МУЛТИКОМ" АД гр.Велико 

Търново за свикване на Общо събрание на акционерите на "ВТО МУЛТИКОМ" АД 

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

№ 14,В, ет.2. 

РЕШЕНИЕ № 1377 

Приета за сведение Информация за проведено Общо събрание на 
акционерите/ОСА/ на «ВТО МУЛТИКОМ» АД гр.Велико Търново на 29.06.2011 г. 

 

50. Постъпила молба заявление с писмо изх. № 197/ 07.06.2011г. и наш вх. № 

5300-3962/07.06.2011г. от Управителя на „Инвесттсрой – 92” ЕООД, гр.Велико Търново 

за допълнение предметът на дейност на дружеството-„Инвесттсрой – 92” ЕООД, 

гр.Велико Търново и допълнение в Учредителния акт на търговското дружество-

„Инвестстрой – 92” ЕООД, гр. Велико Търново. 

РЕШЕНИЕ № 1378 

Изпълнено с вписване в Търговския регистър /12.07.2011г./ на промяна по 
обстоятелствата - Предмет на дейност на „Инвестстрой-92” ЕООД гр. Велико 
Търново е: осъществяване на независим строителен надзор в проектирането и 

строителството инвеститорски контрол; административно-правни и технически 

услуги на граждани, търговски дружества, държавни и общински предприятия 

при образуването и преобразуването им, както и при приватизация; 

осъществяване на комунални услуги, свързани с: извозване на битови, 

промишлени, строителни и други отпадъци; поддържане чистотата на улици, 

тротоари, обществени места, паркове и обществени зелени площи; озеленяване и 

поддържане на градини, паркове, детски и спортни площадки, както и всички 

други дейности, незабранени от закон. 
 

51. Намаляване капацитета на Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, с. 

Присово. 

РЕШЕНИЕ № 1379 

Изпълнено с намаляване на капацитета на социалната услуга  от 35 на 15 

места, считано от 01.07.2011 год. 

 

52. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти. 

РЕШЕНИЕ № 1383 

 Изпълнено със Заповеди № РД 22-1200/27.07.2011 г. и № РД 22-

1207/27.07.2011 г. на Кмета на Община Велико Търново. 
 

53. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти 

РЕШЕНИЕ № 1384 

 Изпълнено със Заповеди № РД 22-1381/26.08.2011 г. и  № РД 22-

1380/26.08.2011 г. на Кмета на Община Велико Търново. 
 

 

 



54. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот. 

РЕШЕНИЕ № 1385 

 Изпълнено със Заповед № РД 22-1234/01.08.2011 г. на Кмета на Община 
Велико Търново. 
 

 

55. Отдаването под наем на част от имот публична общинска собственост. 

РЕШЕНИЕ № 1386 

 Изпълнено със Заповед № РД 22-1328/18.08.2011 г. на Кмета на Община 
Велико Търново. 
 

 

56. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост. 

РЕШЕНИЕ № 1387 

 Изпълнено със Заповед № РД 22-1374/25.08.2011 г. на Кмета на Община 
Велико Търново. 
 

 

57. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от 

ОПФ в полза на читалища. 

РЕШЕНИЕ № 1388 

 Изпълнено със Заповед № РД 22-1258/03.08.2011 г. на Кмета на Община 
Велико Търново. 
 

 

58. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот 

публична общинска собственост. 

РЕШЕНИЕ № 1389 

 Изпълнено със Заповед № РД 22-1093/08.07.2011 г. на Кмета на Община 
Велико Търново. 

 

 

59. Одобряване на проект за подробен устройствен план - площадка за СОЗ- 

напорен водоем в ПИ № 084033 ,землище на с.Габровци и площадка за СОЗ - 

черпателен водоем в ПИ № 030003/землище на с.Големаните, - Велико Търново /Към 

обект „Водоснабдяване на с. Габровци”/. 

РЕШЕНИЕ № 1390 

            Изпълнено, решението е влязло в законна сила.  

 

 

60. Одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за линейна 

инфраструктура представляваща трасе на ел кабел 1 кV за захранване на обект 

«Логистичен център на ЦБА Търговия» ЕООД в ПИ № 035026, местност «Устито», 

землище на гр.Дебелец. 

РЕШЕНИЕ № 1391 

           Изпълнено, решението е влязло в законна сила.  

 

 

 

 



61. Одобряване проект за ПУП- план за застрояване за ПИ № 081005, местност 

„Саламатя”, землище на с. Леденик, Община Велико Търново, относно промяна 

предназначението на земята за „производствено складови дейности” /проектиране на 

обект: „Складова база, автосервиз и кафене”/, план- схеми за електрификация, 

водоснабдяване и за комуникационно-транспортната мрежа към ПУП, БКТП 1х800 

кVА и трасе за външна връзка за ел кабел 20 кV, и промяна предназначението на части 

от имоти – общинска собственост ПИ № 105003- пасище, мера с площ от 232,77 кв.м и 

ПИ № 081004 – нива с площ 80 кв.м. и част от ПИ № 000236 – полски път с площ от 

41,45 кв.м, осигуряващ достъп до ПИ № 081005  

РЕШЕНИЕ № 1392 

           Изпълнено, решението е влязло в законна сила.  

 

62. Одобряване проект за изменение на подробен устройствен план – план за 

регулация и застрояване за ПИ № № 037133 и 037127, местност «Голяма ливада», 

землище на с. Войнежа – преотреждане на имотите от «комплексно малоетажно 

застрояване» за «фотоволтаични инсталации» и предвиждане на нов вид застройка в 

същите имоти, план-схема за водоснабдяване и комуникационно-транспортен план към 

ПУП, трасе на кабелни връзки 20 кV и трафопост 20/0,4 кV.  

РЕШЕНИЕ № 1393 

            Изпълнено, решението е влязло в законна сила.  

 

63. Одобряване проект за частично изменение на ПУП –ПРЗ за част от улична 

регулация до кв. 27 по плана на с. Арбанаси. 

РЕШЕНИЕ № 1394 

             Изпълнено, издадена заповед № РД 22-1019 от 29.06.2011г. на Кмета на 
общината,  влязла в законна сила. 
 

64. Преписка с Вх. № 02-5/ 01.04.2011 г. за опрощаване на дължими държавни 

вземания на лицето Стефка Илиева Стефанова с постоянен адрес гр. Велико Търново, 

ул. „Васил Друмев” № 7. 

РЕШЕНИЕ № 1395 

Изпълнено с изпращане на писмо изх. № 02-5/13.07.2011 г. до 
Администрацията на Президента на РБългария. 

 

65. Преписка с Вх. № 02-3/ 01.04.2011 г. за опрощаване на дължими държавни 

вземания на лицето Любина Чудомирова Калчева с постоянен адрес гр. Велико 

Търново, ул. „Димитър Буйнозов” № 4, ет. 6, ап.24. 

РЕШЕНИЕ № 1396 

Изпълнено с изпращане на писмо изх. № 02-3/13.07.2011 г. до 
Администрацията на Президента на РБългария. 

 

66. Преписка с Вх. № 02-6/ 01.04.2011 г. за опрощаване на дължими държавни 

вземания на лицето Нели Петрова Петкова с постоянен адрес гр. Велико Търново, ул. 

„Симеон Велики” № 6, вх. А, ет. 3, ап. 10. 

РЕШЕНИЕ № 1397 

Изпълнено с изпращане на писмо изх. № 02-6/13.07.2011 г. до 
Администрацията на Президента на РБългария. 

 



67. Преписка с Вх. № 02-4/ 01.04.2011 г. за опрощаване на дължими държавни 

вземания на лицето Даниела Йорданова Кенарова с постоянен адрес гр. Велико 

Търново, ул. “Никола Габровски” № 42Г. 

РЕШЕНИЕ № 1398 

Изпълнено с изпращане на писмо изх. № 02-4/13.07.2011 г. до 
Администрацията на Президента на РБългария. 

 

 

68. Приемане график на заседанията на Великотърновски Общинския съвет до 

провеждане на местни избори 2011 година. 

РЕШЕНИЕ № 1400 

Решението подлежи на снемане от отчет с изтичане на определения период. 

 

 

69. Промени в организацията и обхвата на действие на зоните за кратковременен 

престой. 

РЕШЕНИЕ № 1401 

Решението не е влязло в сила, Кметът на общината е внесъл във 

Великотърновски общински съвет възражение вх. № 4212/29.06.2011 г. 
Великотърновски общински съвет е приел Решение № 1402/07.07.2011г. 
 

 

70. Кандидатстване на Община Велико Търново с проект „КултТур – 

Културното наследство с фокус върху устойчивия туризъм” („CultTour- Cultural 

(garden) heritage as focal points for sustainable tourism”) по Оперативна програма за 

транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа 2007-2013. 

РЕШЕНИЕ № 1003 

Проект „КултТур – Културното наследство с фокус върху устойчивия 

туризъм” („CultTour- Cultural (garden) heritage as focal points for sustainable tourism” 

по Програмата за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа 2007-

2013 е одобрен за финансиране  с решение на Управляващия орган  по Програмата 
за Югоизточна Европа от 23.03.2011г.  

В настоящия момент проект” КултТур – Културното наследство с фокус 
върху устойчивия туризъм”  е в период на изпълнение и отчитане на  дейностите. 
 

 

71. Намаляване на началната цена и на обект: „Бетонов център”, представляващ 

обособена част от „Инвестстрой-92” ЕООД - Велико Търново.  

РЕШЕНИЕ № 1008 

 В процес на изпълнение. Обектът ще бъде включен в годишния план за 
приватизация за 2012 година. 
 

 

72. Утвърждаване на експертна оценка. 

РЕШЕНИЕ № 1026 

 Имотът е включен като обезщетение в решение № 1127 на ВТОбС. 

Предстои сключване на окончателен договор по сделката. 
 

 

 



73. Разсрочено плащане на определената цена за общински нежилищен имот, 

предствляващ: „УПИ І от кв. 54 по плана на с. Дичин , заедно с построена в него 

двуетажна сграда /бивше училище/ и едноетажна сграда /пристройка/”- собственост на 

Община Велико Търново.  

РЕШЕНИЕ № 1093 

 Решението е изпълнено. При публикуване на обявата за провеждане на търг 
на купувачите се обявява, че за обекта се допуска и разсрочено плащане, като се 
посочват и приетите с решението условия. 

 

74. Прекратяване, обявяване в ликвидация и заличаване на „ПИЕНО” ЕООД гр. 

Велико Търново. 

РЕШЕНИЕ № 1126 

В процес на изпълнение. С Решение № 1502/29.09.2011г. по протокол № 

97/29.09.2011г. от заседание на Великотърновски Общински съвет, е взето решение 
за удължаване 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 № 1126/18.11.2010г. на Великотърновски Общински съвет до 
31.12.2011г. 
 

75. Изменение на решение №1135/02.11.2006 г. 
РЕШЕНИЕ № 1127 

 Сключено споразумение от 04.01.2011 г. Предстои сключване на 
окончателен договор по сделката. 
 

76. Прекратяване на съсобственост чрез продажба. 

РЕШЕНИЕ № 1134 

 Решението не е изпълнено, поради наличие на друго решение - №1142 на 
ВТОбС за отчуждаване на имота. 
 

77. Приемане на Решение за разкриване на социалната услуга, предоставена в 

общността – резидентен тип „Защитено жилище” за лица с тежки психични 

разстройства в Държана Психиатрична Болница с. Церова кория, общ. Велико Търново, 

считано от 01.06.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 1139 

Изпълнено с разкриване на социалната услуга като държавно делегирана 
дейност, считано от 01.07.2011 год.  

 

78. Отчуждаване на УПИ ІІ, кв. № 29, по плана на гр. Велико Търново за 

нуждите на ПМГ „Васил Друмев”. 

РЕШЕНИЕ № 1142 

 Решението не е изпълнено поради липса на влязъл в сила ПУП, приет с 
решение на Великотърновски общински съвет. 
 

79. Разсрочване плащания за ползване на площи общинска собственост за 

рекламни цели на фирма „Сани” ЕООД по договор № 10589/ 09.06.2009 год. и договор 

№ 10652/ 08.02.2010 год. с ОП „Реклама Велико Търново”. 

РЕШЕНИЕ № 1159 

В процес на изпълнение.   
 



80. Поставяне на ваксина против хепатит А за децата от социалните институции 

на територията на Община Велико Търново. 

РЕШЕНИЕ № 1167 

В процес на изпълнение. 
 

81. Предложение от НСПСПК относно Намаляване на начална цена за общински 

нежилищен имот, находящ се в с. Дичин , Вх. № 2470/ 14.01.2010 г.  
РЕШЕНИЕ № 797 

 В процес на изпълнение. Обектът ще бъде включен в годишния план за 
приватизация за 2012 година. 

 

82. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, язовир „Бижев 

дол”, с. Леденик, Вх. № 2451/ 11.01.2010 г.  
РЕШЕНИЕ № 798 

Решението следва да бъде актуализирано или отменено. Съгласно 
експертна оценка, имотът не може да бъде ползван по предназначение. 
 

83. Приемане на имот, кв. № 360, гр. Велико Търново, Вх. № 2565/ 08.02.2010 г.  
РЕШЕНИЕ № 824 

 Сключено споразумение от 04.01.2011 г. Предстои сключване на 
окончателен договор по сделката. 
 

84. Молба от Ивайло Антимов Стефанов за разсрочено плащане на дължим от 

него наем за общинско жилище от фонда за настаняване под наем, Вх. № 2628/ 

25.02.2010 г.  
РЕШЕНИЕ № 866 

 Наемателят е осъден с Решение №62 по протокол от 19.01.2010 г. на ВТРС.  

 

85. Молба от Надежда Илиева Илиева за разсрочено плащане на дължим от нея 

наем за общинско жилище от фонда за настаняване под наем, Вх. № 2629/ 25.02.2010 г.  
РЕШЕНИЕ № 867 

 Комплектована преписка за завеждане на съдебен иск. 

 

86. Молба от Мирослав Кръстев Марков за разсрочено плащане на дължим от 

него наем за общинско жилище от фонда за настаняване под наем, Вх. № 2630/ 

25.02.2010 г.  
РЕШЕНИЕ № 868 

 Наемателят е осъден с Решение №821 от 03.12.2009 г. Издаден изпълнителен 

лист. 
 

87. Молба от Иванка Маринова Минчева за разсрочено плащане на дължим от 

нея наем за общинско жилище от фонда за настаняване под наем, Вх. № 2631/ 

25.02.2010 г.  
РЕШЕНИЕ № 869 

 Комплектована преписка за завеждане на съдебен иск. 

 

 

 

 



88. Молба от Неврие Мустафова Махмудова за разсрочено плащане на дължим 

от нея наем за общинско жилище от фонда за настаняване под наем, Вх. № 2632/ 

25.02.2010 г.  
РЕШЕНИЕ № 870 

Комплектована преписка за завеждане на съдебен иск. 

 

89. Молба от Шюкрие Юсмен Сабриза разсрочено плащане на дължим от нея 

наем за общинско жилище от фонда за настаняване под наем, Вх. № 2636/ 25.02.2010 г.  
РЕШЕНИЕ № 871 

 Заведено е гр.д.№4316 от 2011 г. на ВТРС. 

 

90. Молба от Спас Стефанов Атанасов за разсрочено плащане на дължим от него 

наем за общинско жилище от фонда за настаняване под наем, Вх. № 2637/ 25.02.2010 г.  
РЕШЕНИЕ № 872 

Комплектована преписка за завеждане на съдебен иск. 

 

91. Молба от Георги Иванов Георгиев за разсрочено плащане на дължим от него 

наем за общинско жилище от фонда за настаняване под наем, Вх. № 2644/ 26.02.2010 г.  
РЕШЕНИЕ № 873 

 Комплектована преписка за завеждане на съдебен иск. 

 

92. Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново по схема за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа 

за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна 

инфраструктура в градските агломерации”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво интегрирано 

градско развитие”, Вх. № 2770/ 06.04.2010 г.  
РЕШЕНИЕ № 886 

С писмо, изх. № 99-00-6-4762/16.11.2010 г. УО информира Община Велико 
Търново, че проектното предложение е одобрено. Предстои подписване на Договор 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ през 2012 г. 
 

93. Намаляване на приетите начални цени за общински нежилищни имоти, 

находящи се в с. Пчелище, Вх. № 2821/ 14.04.2010 г.  
РЕШЕНИЕ № 895 

В процес на изпълнение. Обектите ще бъдат включени в годишния план за 
приватизация за 2012 година. 

 

94. Намаляване на приетите начални цени за общински нежилищни имоти, 

находящи се в с. Войнежа, Вх. № 2822/ 14.04.2010 г.  
РЕШЕНИЕ № 896 

 В процес на изпълнение. С договори от 04.10.2011 г. са продадени два 
обекта, находящи се в с.Войнежа  , а именно : „Незастроен УПИ І – „за обществено 

обслужване” от  кв.4 , целият с площ от 2 786 кв.м.” и „Урегулиран поземлен имот 
ІІ – за обществено обслужване” от кв.4 , целият с площ 2 786 кв.м., заедно с 
построена в него сграда /б.тоалетна/ с площ 52 кв.м.”. Обект „УПИ ІV – за 
обществено обслужване” от кв.4 , с площ от 2 588 кв.м., заедно с построена в него 
сграда / б.училище/ с РЗП 1004 кв.м.” ще бъде включен в годишния план за 
приватизация за 2012 година.  

 



95. Съгласуване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване 

за укрепване свлачище в кв. „Асенова махала”, гр. Велико Търново, Вх. № 2807/ 

12.04.2010 г.  
РЕШЕНИЕ № 917 

           Изпълнено, променено предназначение на имота съгласно писмо изх.№ 

0411-3/26.10.2011г. на МЗХ. 

 

 

96. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, с. 

Русаля, Вх. № 2785/ 09.04.2010 г.  
РЕШЕНИЕ № 919 

 Решението следва да бъде актуализирано след изготвяне на експертна 
оценка за определяне на наемна цена. 
 

 

 

97. Кандидатстване на Община Велико Търново с проект „Обща стратегия за 

устойчиво териториално развитие на зоната за трансгранично сътрудничество Румъния 

България” по Програмата „Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-

2013”, Вх. № 2920/ 12.05.2010 г.  
РЕШЕНИЕ № 926 

В настоящия момент 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 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.  

 

 

 

98. Включване в годишния план за 2010 година и откриване на процедура за 

приватизация на общински нежилищни имоти в с. Арбанаси, Вх. № 2921/ 12.05.2010 г.  
РЕШЕНИЕ № 946 

 В процес на изпълнение . С договор от 29.09.2010 г.  е продаден  общински 

нежилищен имот, представляващ „Поземлен имот с идентификатор № 00583.501. 

141 по КК и КР на с. Арбанаси, заедно с построените в този имот масивна 
двуетажна сграда и едноетажна сграда /навес и склад към него/”. След уреждане 
на регулационни отношение за обект „Застроен урегулиран поземлен имот ІІ-173 

от стр.кв.29 по регулационния план на с.Арбанаси, ведно с построени в него 
сгради” предстои изготвяне на анализ на правното състояние и приватизационна 
оценка. 
 

 

 

 

 

 

 



99. Даване на съгласие Община Велико Търново да участва в учредяването на 

българска „Асоциация на общини със селища и територии на защитено културно – 

историческо наследство”.  

РЕШЕНИЕ № 974 

Създаването на „Асоциация на общини, селища и територии на културно - 
историческо наследство”,  ще подпомогне дейността на българските общини при 

решаване на различни проблеми и проекти, отнасящи се за архитектурното и 

културно наследство на Р България. Асоциацията на българските общини с 
територии на защитено културно-историческо наследство  се създава като 
доброволно сдружение на общините в нашата страна за осъществяване на 
обществено  полезна дейност  с нестопанска цел в областта на опазване, развитие 
и популяризиране на недвижимото културно наследство.  

Учредява се по смисъла на чл.19, ал.2. от Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).  

Към настоящия момент е подписан „Меморандум за учредяване”  на 
„Асоциация на общини, селища и територии на културно - историческо 
наследство”(АОСТКИН) на 16.04.2010 в гр. Велико Търново.  
 

 

100. Приемане на Решение за разкриване на социална услуга, предоставяна в 

общността „Център за обществена подкрепа” за деца и семейства в гр. Велико Търново, 

ул. “Д. Найденов” № 4 с капацитет – 40 места, считано от 01.01.2011 г. 
РЕШЕНИЕ № 989 

В процес на изпълнение. Решението е изпратено на РДСП – Велико 
Търново. 
 

 

101. Даване съгласие Община Велико Търново да кандидатства по Програма 

„Трансгранично сътрудничество Румъния- България 2007-2013”. - Вх. № 1959/ 

14.07.2009 г.  
РЕШЕНИЕ № 664  

Проект „Трансгранични мрежи за развитие на културния туризъм (CUL-

TOUR-NET) по Програмата за  „Трансгранично сътрудничество Румъния- 

България 2007-2013” е одобрен за финансиране на 19.12. 2010 г. 
Представени са необходимите документи в пред-договорния период  във 

връзка с предстоящото подписване на договора за финансиране с Управляващия 

орган по програмата - Министерството на регионалното развитие и туризма, 
Румъния. 

 

 

102. Предоставяне на общинско жилище за нуждите на ОД на МВР, гр. Велико 

Търново - Вх. № 1877/ 15.06.2009 г.  
РЕШЕНИЕ № 675 

 Решението ще бъде изпълнено при наличие на свободно общинско жилище. 
 

 

 

 

 



103. Даване на съгласие за извършване на разход за извършване на ремонт с 

реконструкция на „Гинекологично отделение” на „Междуобластен диспансер за 

онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр.Велико Търново 

със собствени средства на търговското дружество - Вх. № 1984/ 30.07.2009 г.  
РЕШЕНИЕ № 706  

Изпълнено с извършване на ремонт с реконструкция на „Гинекологично 
отделение” на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със 
стационар – Велико Търново” ЕООД гр. Велико Търново в размер на 633 176.00лв. 

/без ДДС/към 30.08.2011г. 
 

104. Изменение и допълнение на решение № 425/ 15.12.2008 г. на ВТОбС, Вх. № 

2106/ 07.10.2009 г. и Вх. № 2138/ 14.10.2009 г.  
РЕШЕНИЕ № 724  

 Решението е изпълнено. Заемът в размер на 850 000 лева е напълно 
възстановен от Община Велико Търново.  

 

105. Кандидатстване на Община Велико Търново с проект „Eкоурбанистични 

зони в Еврорегион Долен Дунав – модели за устойчиво градско развитие (І етап - 

предварително проучване за проектиране и изграждане)” по Програмата 

„Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013” - Вх. № 2143/ 

16.10.2009 г.  
РЕШЕНИЕ № 740  

Към настоящия момент  проект ”Eкоурбанистични зони в Еврорегион 

Долен Дунав – модели за устойчиво градско развитие (І етап- предварително 
проучване за проектиране и изграждане)” е в  процедура на  оценка (ІІ фаза - 

финансова документация и съответствие).  
Очаква се информация за резултатите от Оценителната комисия по  

Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния- България 2007-2013 г. 
 

106. Решаване на проблема с горите около гр. Велико Търново, Вх. № 2204/ 

02.11.2009 г.  
РЕШЕНИЕ № 752 

           Възложено е на проектантския колектив – „Булплан” ООД, София да 
коригира проекта за ОУП на Община Велико Търново по начин, по който 
горските територии извън „Натура 2000” и разположени до регулационните 
граници на града да запазят статута и предназначението си. Към момента 
изпълнителят не е представил проект, който да удовлетворява инвеститора, в 

лицето на Великотърновският общински съвет, поради което и проекта за ОУП на 
Община Велико Търново /окончателен проект/ не е приет. 
 

107. Създаване на общинско доброволно формирование по реда на Глава 

четвърта, Раздел ІІІ, чл. чл. 41 и 42 от Закона за защита при бедствия.  

РЕШЕНИЕ № 777 

 Решението не е изпълнено изцяло поради това, че Общинско доброволно 
формирование не е вписано в Националния регистър и не са подписани 

индивидуални договори между Кмета на общината и доброволците. След 
провеждане на процедура по актуализиране на състава на доброволното 
формирование следва да се изпратят документи за регистрация в Главна 
дирекция „ПБЗН”.   

 



108. Откриване на процедура по акредитация на „Медицински център за 

рехабилитация и спортна медицина – I – Велико Търново” ЕООД., гр. Велико Търново.   

РЕШЕНИЕ № 778 

Не се изпълнява поради отпаднало изискване на МЗ. 

 

109. Разсрочено плащане на задължения към Община Велико Търново, Вх. № 

1312/ 09.01.2009 г.  
РЕШЕНИЕ № 467 

 Решението следва да бъде отменено. Процедира се нов ПУП след съдебна 
процедура. 

 

110. Определяне на място за изграждане на временен приют за безстопанствени 

кучета, Вх. № 1145/ 30.10.2008 г. и Вх. № 1344/ 14.01.2009 г.  
РЕШЕНИЕ № 468 

Великотърновски общински съвет е определил място за изграждане на 
временен приют за безстопанствени животни в землището на с. Шемшево.  
 

111. Намаляване начални цени на обекти от годишния план за приватизация за 

2009 година, Вх. № 1425/ 12.02.2009 г. 
РЕШЕНИЕ № 486 

 В процес на изпълнение. Процедурата за приватизация на  общински 

нежилищен имот, представляващ: „Незавършен обект на строителството-
Разширение на детска градина,построена в УПИ VІ от кв.50 по плана на 
гр.Килифарево” е прекратена с решение № 1094/ 21.10.2010 г. на ВТОбС, а обект 
„Застроен УПИ І от стр.кв. 40 по плана на с. Никюп, с построена в него масивна 
едноетажна сграда /б. мандра/ ” ще бъде включен в годишния план за 
приватизация за 2012 година. 
 

112. Приемане на начална цена и начин за приватизация на общински 

нежилищен имот, представляващ: „УПИ І от кв. 11 по плана на с.Беляковец, заедно с 

построена в него сграда /бивше училище/” – собственост на Община Велико Търново, 

Вх. № 1550/ 12.03.2009 г. 
РЕШЕНИЕ № 512 

 В процес на изпълнение. Обектът ще бъде включен в годишния план за 
приватизация за 2012 година. 
 

113. Приемане на решение за разкриване Клуб на пенсионера в кв. Чолаковци, 

гр. Велико Търново Вх. № 1704/ 21.04.2009 г.  
РЕШЕНИЕ № 582 

Изпълнено с разкриване на Клуба на 11.10.2011 год. 

 

114. Предложение от Кмета на Общината относно предварителен договор по чл. 

15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 43 от НРПУРОИ Вх. № 990/ 01.09.2008 г.  
РЕШЕНИЕ № 343 

 Решението следва да бъде отменено. Процедира се нов ПУП след съдебна 
процедура. 

 

 

 



115. Придобиване на недвижим имот, кв. № 182, гр. Велико Търново, Вх. № 

1150/ 30.10.2008 г.  
РЕШЕНИЕ № 410 

 Решението не е изпълнено поради липса на финансов ресурс. 
 

116. Информация за работата на общинската администрация по проблемите на 

транспорта и паркирането във Велико Търново и мерките за преодоляването им Вх. № 

249/ 01.02.2008 г. 
РЕШЕНИЕ № 72  

            По т.т. 1 и 2 от решението – изпълнени с приемане на решението; по т. 4 от 
решението – съгласно Договор от 07.01.2010г. между Община Велико Търново- 
възложител и изпълнител – „ТПО Варна ЦППБО” ЕООД е възложено 
изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на 
гр.Велико Търново – по райони. В изпълнение на Договора проектантския 

колектив е изработил и представил в Община Велико Търново през м.декември 

2011г.  Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на 
гр.Велико Търново- по райони, предварителен проект, включително и 

комуникационо-транспортен план за съответната територия – зона с 
концентрация на най-важните комуникационно-транспортни проблеми на града и 

като етап от Общия ГКТП на гр.Велико Търново. 
 По т. 3 – стартирани са процедури по учредяване право на строеж за 

изграждане на подземни паркинги в кв. 98 и кв. 24 по Плана на гр. Велико 
Търново. Процедурите не са проведени поради липса на кандидати.  

 

117. Прекратяване и обявяване в ликвидация на „Евробазар – Велико Търново” 

АД, гр. Велико Търново Вх. № 462/ 19.03.2008 г. 
РЕШЕНИЕ № 159 

В процес на изпълнение. 
 

118. Приемане, проучване и проектиране на землищната територия на с. 

Арбанаси, като етап от процеса на проектиране на общ устройствен план на Община 

Велико Търново и на база актуализирана охранителна зона около историческо селище / 

Вх.№ 3164/10.04.2007 г./; 
РЕШЕНИЕ № 1345 

            В изпълнение на протоколни решения на НИНКН –София за разглеждане 
на ОУП на Община Велико Търново – предварителен проект в окончателния 

проект на плана в частите му, отнасящи се за обектите на недвижимото културно 
наследство, както и детайлна разработка на устройственото зониране в обхвата на 
охранителната зона на ГНКЦ „Историческо селище Арбанаси” с проект за 
Специфични правила и нормативи за устройство на охранителната зона са 
внесени следните промени и допълнения: отразени са границите на охранителните 
зони на историческите селища В.Търново и Арбанаси, както и охранителни зони 

на манастирските комплекси извън населените места; охранителна зона на ГНКЦ 

„Историческо селище Арбанаси” – отпадат специфичните рекреационни зони, 

разположени южно и западно от селото и съвпадащи със защитени зона по Закона 
за биологичното разнообразие, територията от изток се отрежда за извънселищен 

парк, територията разположена източно от извънселищния парк се редуцира като 
западната й граница се отдръпва на изток, всички територии със земи от горския 

фонд, както и земеделски земи, попадащи в защитени зони по Закона за 
биологичното разнообразие се включват в устройствена зона „Горски парк в 



територии с особена териториално-устройствена защита”, в която не се допуска 
промяна предназначението на земите от горския фонд , останалите територии 

запазват настоящето си предназначение и се опазват и устройват, съобразно 
предписанията, включени в режима за опазване на ГНКЦ. В обхвата на 
археологическата зона е допустимо също осъществяване на специализирани 

проучвателни и консервационно – реставрационни работи по археологическите 
структури, благоустрояване с парков характер, във връзка с тяхната 
социализация, както и лесоустройствени мероприятия на основание 
специализирани проекти, съгласувани с компетентния орган по ЗКН. Със 
становище / № 33-00-0108 от 27.04.2011г./ Министерство на културата –  София, на 
основание чл.84, във връзка с чл.80, ал.3 от ЗКН съгласува ОУП на Община 
Велико Търново – окончателен проект, с изключение на предвижданията за 
охранителната зона на ГНКЦ „Историческо селище Арбанаси”. 

 

119. Предоставяне на общинско жилище за нуждите на Регионален инспекторат 

по образованието – Велико Търново. /Вх. № 2976/31.01.2007 г./;  
РЕШЕНИЕ № 1286 

 Решението ще бъде изпълнено при наличие на свободно общинско жилище. 
 

120. Доброволна делба на съсобствен недвижим имот. 

РЕШЕНИЕ № 1106 

 Тече процедура по изпълнение на решението.  
 

121. Замяна на имоти № № 10447000195, 10447000484, 10447000490, 

10447155012, 10447155015, 83123000322 – Държавен горски фонд, находящи се в 

Община Велико Търново с имот № 10447156036 и имот № 306033 – общински горски 

фонд, находящи се в Община Велико Търново. 

РЕШЕНИЕ № 952 

            В Закона за горите /ДВ бр. 19 от 08.03.2011 г./ са променени изцяло 
законовите основания уреждащи искания за извършване на замяна между 
държава и общини на горски територии. 

 

122. Стопанисване, благоустрояване и опазване на хълм-парк "Света гора". 

РЕШЕНИЕ № 541 

            Х. ”Света гора”не е регламентиран  изцяло като собственост на общината, 
поради което не могат да бъдат предприети административни мерки.  

 

123. Замяна на недвижими имоти. 

РЕШЕНИЕ № 546 

 Решението следва да бъде отменено. След съдебна процедура собствеността 
върху хидротехническите съоръжения е присъдена на Земеделска кооперация с. 
Пушево. 
 

124. Съгласие за участие  по проект – общински път „с. Никюп – Никополис Ад 

Иструм”, Вх. № 519/ 04.04.2008 г.  
РЕШЕНИЕ № 138 

Очаква се пренасочване на проекта към друга програма поради спиране на 
финансирането на общински обекти със средства от бюджета на МРРБ.  
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