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П Р О Т О К О Л 

№ 29 

от двадесет и деветото заседание на Великотърновския общински съвет, 
проведено на 25.10.2012 г. от 09.00 часа в залата на Община Велико 

Търново.Присъстват 34 общински съветника. Отсъстват г-жа Юлияна 

Дончева, г-н Любен Велчев и г-н Мариян Кенаров. 

 

Заседанието беше открито от председателя на Великотърновски 

общински съвет – г-н Николай Ашиков, който съобщи, че в залата има 
необходимия кворум за провеждане на заседанието и обяви проекта за дневен 

ред: 

 

1. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.09.2012 г. и по 

Инвестиционна програма на Община Велико Търново за 2012 г., Вх. № 1102/15.10.2012 

г. 
2. Промяна в Решение №181/19.04.2012 г., във връзка с поемане на дълг, направено по 

реда на Закона за общинския дълг, Вх. № 1104/15.10.2012 г. 
3. Промяна в Решение №182/19.04.2012 г., във връзка с поемане на дълг, направено по 

реда на Закона за общинския дълг, Вх. № 1103/15.10.2012 г. 
4. Приемане на Решение за изменение и допълнение на Наредба за организацията и 

дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите в Община Велико Търново, Вх. 

№ 1095/12.10.2012 г. 
5. Приемане проект на Правилник за организацията на дейността на Центровете за 

работа с деца и младежи в Община Велико Търново, Вх. № 1088/12.10.2012 г. 
6. Питане от г-н Камен Алексиев, Вх. № 900/12.07.2012 г. 
7. Питане от г-н Румен Димитров, Вх. № 1035/20.09.2012 г. 
8. Питане от г-н Румен Димитров, Вх. № 1089/12.10.2012 г. 
9. Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект по ОП 

„Регионално развитие“, Вх. № 1037/24.09.2012 г. 
10. Даване на съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект 
„Първоначално залесяване на неземеделски земи в Община Велико Търново, Вх. № 

1130/17.10.2012 г. 
11. Актуализация на Решение № 313 от 19.07.2012 г. на ВТОбС, във връзка с 
утвърждаване натуралните показатели на училищната мрежа на Община Велико 

Търново за учебната 2012/2013 г., Вх. № 1096/12.10.2012 г. 
12. Предложение от Управителя на „Център за психично здраве – Велико Търново“ 

ЕООД за рационализиране на легловия фонд, Вх. № 1099/15.10.2012 г. 
13. Присъждане Академична награда на Община Велико Търново на млади 

специалности за 2012 г., Вх. № 1050/27.09.2012 г. 
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14. Предложение от Група „НОВОТО ВРЕМЕ“ на Великотърновски общински съвет, 

Вх. № 1075/09.10.2012 г. 
15. Проект за решение от Работна група избрана с решение № 296/25.06.2012 г. на 

ВТОбС, Вх. № 1132/18.10.2012 г. 
16. Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на 
общински нежилищен имот: Помещение, представляващо „бар-бюфет“ разположено в 

сутеренен етаж на Градска поликлиника, находяща се на ул. „М. поле“ 21, гр. Велико 

Търново – собственост на община Велико Търново, Вх. № 1126/17.10.2012 г. 
17. Намаляване на началните цени за продажба на общински нежилищни общински 

нежилищни имоти, находящи се в селата Дичин, Русаля и Никюп, Вх. № 1127/17.1012 

г. 
18.  Намаляване на началната цена за продажба на обособен обект „Офисни 

помещения“, Вх. № 1128/17.10.2012 г. 
19. Намаляване началните цени и определяне начин на приватизация на общински 

нежилищни имоти, находящи се в Западна промишлена зона гр. Велико Търново, Вх. 

№ 1129/17.10.2012 г. 
20. Кандидатстване на ОП „Общинско кабелно радио- Велико Търново“ за наземно 

аналогово радиоразпръскване, Вх. № 1101/15.10.2012 г. 
21. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Ресен, Вх. 

№ 1107/15.10.2012 г. 
22. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, Вх. № 

1108/15.10.2012 г. 
23. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, гр. 

Дебелец, Вх. № 1119/16.10.2012 г. 
24. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, с. Балван, Вх. № 

1112/15.10.2012 г. 
25. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, с. Леденик, Вх. № 

1109/15.10.2012 г. 
26. Сключване на договор за наем за част от имот, за нуждите на Регионален 

исторически музей – Велико Търново, Вх. № 1123/16.10.2012 г. 
27. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот частна 
общинска собственост, с. Леденик, Вх. № 1114/15.10.2012 г. 
28. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, Вх. № 1106/15.10.2012 г. 
29. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на 

територията и чл. 43 от НРПУРОИ, Вх. № 1121/16.10.2012 г. 
30. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Шереметя, Вх. № 

1110/15.10.2012 г. 
31. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Леденик, Вх. № 

1111/15.10.2012 г. 
32. Приемане на имот, Вх. № 1120/16.10.2012 г. 
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33. Утвърждаване на годишен план за ползване на дървесина от Общински горски 

фонд за 2013 г. и приемане начина на ползване на дървесина от ОГФ, Вх. № 

1118/16.10.2012 г. 
34. Одобряване на проект „Малък Ресен”, с. Ресен, Вх. № 1122/16.10.2012 г. 
35. Одобряване на проект за ПУП „Маринкините мостчета”, с. Леденик, Вх. № 

1115/15.10.2012 г. 
36. Одобряване проект за ПУП, местност „Криивир“, с. Шемшево, Вх. № 

1116/15.20.2012 г. 
37. Одобряване проект за ПУП, местност „Тютюнжув дол”, с. Леденик, Вх. № 

1117/15.10.2012 г. 
38. Одобряване проект за ПУП, местност „Под селото”, с. Малки Чифлик, Вх. № 

1097/12.10.2012 г. 
39. Одобряване проект за ПУП, местност „Козлуджа”, Вх. № 1076/10.10.2012 г. 
40. Одобряване проект за ПУП, местност „Над село”, с. Малки Чифлик, Вх. № 1077/ 

10.10.2012 г. 
41. Даване на съгласие за извършване на разход от „Инвестрой-92“ ЕООД гр. Велико 

Търново, Вх. № 1093/12.10.2012 г. 
42. Опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Тодор Атанасов Ангелов, 

Вх. № 1031/20.09.2012 г. 
43. Опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Галина Пенчева 
Димитрова, Вх. № 1086/12.10.2012 г. 
44. Опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Славена Генова Русанова, 

Вх. № 1087/12.10.2012 г. 
45. Свикано извънредно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД, гр. 

София на 12.11.2012 г., Вх. № 1094/12.10.2012 г. 
46. Извършени разходи за командировки в страната и чужбина за периода 01.07.2012 

г.-30.09.2012 г., Вх. № 1080/11.10.2012 г. 

 

След което г-н Ашиков предложи като нова т. 12 в дневния ред да влезе  предложение с вх. 

№ 1137 от 19.10.2012 г. относно „Даване на съгласие за извършване на разход от 
Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р 

Трейман” ЕООД със собствени средства на търговското дружество за газифициране на 
сградата на стационара в местност „Света гора”.  

Председателят на Великотърновски общински съвет даде думата на общинските съветници 

за изказвания по дневния ред.  

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Правя изказването си по проекта, за да мога да дам 

възможност на мои колеги в този Общински съвет да не излизат при мои изказвания, 

защото се информирам от местните ежедневници, че когато излизам и защитавам 

позицията си в законоустановените времена, те тълкуват моята позиция, че едва ли не 
поставям като заложници всички от Общинския съвет. Аз мисля, че трябва да благодаря за 
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публикуваната статия, защото от контекста се разбира, че най-накрая един политически 

формат е разбрал, че в този Общински съвет има присъствие на граждански формат, който 

е абсолютно независим и има своето лично мнение, което защитава и отстоява. Това, че 
определеният политически формат не приема това, за което се разисква и което се приема 
като решение, не е наш проблем.  

В тази връзка, и за да може да съкратя времето за протичане на днешното заседание на 
Общинския съвет, оттеглям точките 7 и 8 от проекта за дневен ред, които са мои питания 

към кмета, но ще помоля г-н Кмета да ми приложи отговорите си писмено, както е по 

Правилник. Мисля че, жестът ми към формата, който тиражира в публичното пространство, 

че е заложник на моите изказвания, трябва да отчете моята позиция и го правя в името на 
колективния дух. 

Г-жа МАРИАНА БОЯДЖИЕВА:  От името на групата съветници от БСП остро 

възразявам срещу това, което стана ясно през последните дни за решението на 
Председателския съвет на ВТОС за ограничаване на достъпа до информация за 

материалите, които ще се обсъждат в днешното заседание на ВТОС като информация, 

която беше редно да получат медиите и гражданите.  

Доколкото разбирам, възможност за достъп до тези материали не са имали и кметовете на 
населени места, които ние искаме винаги да присъстват тук и ако някой от тях не е в залата, 

сме отлагали въпроси, които те са обсъждали за обсъждане в ОС.  

Не зная дали наистина това е колективно решение и съм изумена как може да се взема 
такова решение в 2012 година. Законът трябва да се спазва, но мисля, че има възможности, 

и те бяха подсказани от дискусията, която започна в публичното пространство във В. 

Търново, личните данни на гражданите, когато те се появяват в материали за сесията, да 

бъдат заличени в материалите, които се публикуват  на сайта на ВТОС, за да не 
нарушаваме закона.  

Ако това е колективно решение, аз също смятам, че е пренебрегната волята на общинските 
съветници, защото поставихте ВТОС и нас, като общински съветници, в много неудобна 
ситуация пред хората, които ни избраха да обсъждаме и да решаваме проблемите на 
община В. Търново. Настоявам този въпрос да се подложи на обсъждане и днес и да се 

вземе адекватното решение, което прилича да се решава по този начин да се решава един 

важен въпрос за работата на ВТОС и за цялата общественост.  
Г-Н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Искам да кажа следното: без да слагаме политическа окраска, 

законът е над всичко и ние всички трябва да го спазваме, затова ще прочета някои части от 
него, за да знаете основанието да направим това. Искам да кажа също, че на всички 

кметове, които поискаха информация, ние сме им я пратили на имейла.  
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Второ, темата за личните данни е много чувствителна тема. ВТОС се явява администратор 

на личните данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. Ще ви цитирам чл. 3 

„администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, като и орган на 

държавната власт или на местното самоуправление, който сам или съвместно с друго лице 
определя целите и средствата за обработване на данните, както и който обработва  лични 

данни, видът на които, целите и средствата за обработване се определят със закон”. 

Съгласно законовото определение качеството на администратор възниква по силата на 
закона и не е свързано с условието „подаване на заявление за регистрация” в комисията за 

защита на личните данни, като администраторът на личните данни обработва личните 
данни самостоятелно или чрез възлагане на обработващи данни.  

Предвид разпоредбата на чл. 2, ал. 1 лични данни са всяка информация, отнасяща се до 

физическо лице, което е индифицирано или може да бъде индифицирано пряко или 

непряко чрез индификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. По-

конкретно, това са: ЕГН, имената, адрес, телефон, местоположение, месторождение, 

паспортни данни на лицето, физическа идентичност, семейно положение, родствени 

връзки, семейна идентичност, професионална биография, трудова дейност, здравен статус, 

психическо или умствено състояние, сексуална ориентация, медицински данни, расов или 

етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения, обществена 
идентичност, имотно състояние, финансово състояние, участие и,или притежаване на 
дялове или ценни книжа на дружества, икономическа идентичност и др.  

В Закона са определени задълженията на администраторите на личните данни при 

обработване на данните. В Параграф 1, точка 1 от Допълнителните разпоредби се определя, 

както и по смисъла на Закона представлява  обработване на лични данни. Това е „всяко 

действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на 
личните данни с автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, 
съхраняване, адаптиране или изменение и възстановяване, консултиране, употреба, 

разкриване чрез предаване, разпространяване и предоставяне на  актуализиране, блокиране, 

заличаване или унищожаване”.  

В тази връзка виждате, че председателят като такова лице се явява такъв нарушител и 

затова отидохме на тази стъпка. Ще има разширен Председателски съвет. От 
консултациите, които проведохме, стана ясно, че има някаква възможност, което обаче ще 
натовари много нашата администрация – ако започнем да заличаваме всички лични данни 

във всички документи – за това е необходимо много време и ще го пробваме, за да видим 

дали ще можем да се справим. Документите, които видяхте, само за тази сесия, аз измерих 

нарочно, след като те бяха разпечатани – те са високи 23 см. В пресата беше публикувано, 

че информацията, която трябва да се заличи, била 20 %. Направихме проверка по 
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материалите от тази сесия и се оказа, че има около 70 % има информация, която трябва да 
се заличи. 

Г-н МИРОСЛАВ МАРИНОВ: Реплика към г-жа Бояджиева: г-жо Бояджиева, така са 
процедирали Вашите съпартийци преди около 80 г.: излизате, хвърляте обвинения и 

заклеймявате, без да знаете как са нещата. Това решение не е взето на Председателски 

съвет и поне трима от заместник-председателите не са участвали във вземането на това 
решение. Хубаво е, когато говорите оттук, първо да се запознаете как стоят нещата и какви 

са  фактите. 

Като втора точка: категорично не съм съгласен данните да бъдат засекретени. Комисиите и 

сесиите са отворени за граждани. Защо ще бъдат отворени за граждани, след като 

гражданите не знаят какво решаваме. Първо, това е нелогично и второ, аз смея да твърдя, 

че не съм съгласен с това, което изчете г-н Председателят. Ако е необходимо да бъдат 
игнорирани в писмените материали, с които разполагаме, някои данни, които могат да 
бъдат лични данни, ние трябва да го правим, но сесиите, комисиите и материалите трябва 
да бъдат на разположение на гражданите. Ние сме ВТОС, което означава, че сме общински 

съвет на великотърновци и хората трябва да знаят с какво се занимаваме и какви решения 

вземаме.  

Г-Н НИКОЛАЙ АШИКОВ:  На Г-н Трифонов каза, че не бил съгласен, но аз зачетох 

закона. Ако някой не е съгласен със закона, това е друго. 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Г-жо Бояджиева, понеже станахте от мястото си и казахте, че 
искате право на лично обяснение: по Правилник личното обяснение се дава в края на 
заседанието на ОС. Аз искам да Ви кажа, че като представител на гражданските формации 

във В. Търново, по никакъв начин няма да допусна който и да е политически формат да 
подлага динена кора. Защо? Защото Вие в момента поднасяте информация, която 

единствено и само стъпва върху информация, изнесена в медиите. Престанете да се 
информирате от медиите! Имате си председател на групата, всеки един общински съветник 

има право да поиска протокол, информация от заседание на която и да е от комисиите и да 
се информира. Смея да твърдя това, което каза колегата Трифонов, че Председателският 
съвет не е вземал такова решение. Затова ви моля да бъдете коректни към всички, които са 
отправили не само поглед, но и намерение нещо да се промени в този град! 

 Аз само ще повдигна въпроса за Конституцията на РБългария и по-конкретно – чл. 1. Там 

се говори кой е суверенът и какви са обстоятелствата, при вземането на решенията, кой за 
кого работи и в името на кого.  

Колеги, престанете да се информирате от ежедневниците! Има конкретика, която е в 

материалите, и си направете труда първо да прочетете и след това да излизате и да издигате 
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лозунги! Знам, че някои хора са вече в предизборна кампания, но все пак е хубаво да бъдете 
обективни, коректни не само към нас, но и към гражданството. 

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Вече половин час загубихме, затова че една година откакто 

сме избрани за общински съветници, ние тепърва се учим как да работим. Тъй като днес не 
сме готови да работим по дневния ред, ви призовавам да отложим заседанието. 

Председателският съвет да реши по какъв начин ще работим с материалите. Подгответе 
заседанието както трябва, качете материалите на ВТОС да ги видят и гражданите. Изказвам 

се от името на гражданите, защото очаквах, както е по Правилника те първо да се изкажат.  
Предлагам наистина да започнем да работим. Ако продължим по този начин на тъмно да 
работим, аз отказвам да участвам в заседанието на този ОС.  

Правя предложение за отлагане на заседанието. 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Г-н Ашиков, ще се обърна към теб с малко име: Николай, какво 

секретно има в Инвестиционната програма, какви лични данни? На този принцип какво 

секретно има в бюджета? Вие утре ще засекретите и бюджета. Защо в сайта не беше 
публикувано поне това, което не касае лични данни, това, което касае всички граждани, 

защото Инвестиционната програма касае всички граждани, особено в населените места. 

Нямаш право на това. Освен това – ти си пръв сред равни, събери ни, нека да вземем 

решение. Този закон е от години. Ти си решил да го приложиш точно днес, точно за тази 

сесия. Защо? Освен това – хората не говорят Николай Ашиков засекрети, те говорят: 
„Общинския съвет. Кой знае какви далавери правят там.” Аз не искам да съм съучастник в 

това. Всички колеги вероятно не искат. А ти създаде такава ситуация. 

Г-Н НИКОЛАЙ АШИКОВ:   Законът е един за всички. 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Един за всички от 2002 г. 
Г-Н НИКОЛАЙ АШИКОВ:  Вие искате да нарушаваме закона, но в крайна сметка 
председателят носи отговорност.  
Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Не, аз искам да се публикува Инвестиционната програма. Защо 

не го направихте? Колко пъти става това? Вършите я и после някой да замита, да чисти. Ще 
дойде време да съкратите и избирателните списъци, дано спечелите изборите.  

Председателят носи отговорност пред ОС, той го е избрал. 

Аз питам: Защо Инвестиционната програма не е публикувана? Как ще я обсъждаме, като 

кметовете не са запознати с нея? 

Г-Н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Материалите са изпратени на имейлите на всички кметове, 

които са имали желание да се запознаят с тях. 

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Аз мисля, че днешната сесия не тръгва на добре, смесват се 
много понятия. Не съм съгласен с много от твърденията на преждеговорившите. Тук няма 
класифицирана информация или засекретяване, а има съпоставимост на два закона – 
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единият е Законът за личните данни, а другият е Законът за достъп до информация. Аз съм 

един от хората, които са участвали в писането им. Наистина председателят е отговорен по 

Закона за достъп до личните данни и е взел това решение, което не съответства на правото 

на гражданите за достъп до информацията. Затова беше направено предложението от много 

хора, включително и от мен, мисля, че и г-н Кметът присъства там, когато обсъждахме 
това. Г-н Председателю, моля Ви, ако трябва назначете не една, а още две служителки, но 

тази практика, която е съществувала в работата на Великотърновска община – всички да 
имат достъп и да знаят за какво става дума, нека да продължи. Ние бяхме един от 
пионерите за прозрачно управление и гражданите можеха да се информират.  
Г-н Председател, Ваше право е, както и наше право, като общински съветници; нека да не 

го решаваме сега, но Вие променете решението си и там, където има лични данни, да бъдат 
заличавани и всичко да бъде публикувано на сайта на община В. Търново. Това е 
елементарно и няма смисъл сега да си губим времето.  

Не съм съгласен с това, че общинските съветници не били запознати с това какво ще 
решава днес ОС. Нали са участвали в комисии. Като са участвали в комисии, знаят какво са 

дебатирали  и какво са решавали. Аз например, съм информиран на 75 % от точките и 

решенията. Всеки един от нас участва в по две-три комисии, а всяко едно решение се взема 
в две-три комисии, така че би следвало да знаем за какво става реч. 

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Явно тонът е малко приповдигнат, но една колегиална 

забележка, г-жо Бояджиева: наистина това решение е взето само от председателя или и от 
неговия първи заместник – г-н Тодоров, останалите заместник-председатели не са 
участвали, затова така реагираха. Второ, аз си спомням, че преди години – и през 2007, и 

през 2011 г. лозунгът на ПП ГЕРБ беше за открито или прозрачно управление. Явно и пред 

това прозрачно управление се спуска една информационна завеса, информационен облак и 

е налице желание да се скрият точките, дебатите, въпросите, които ние ще обсъждаме. 

Надявам се, че ние няма да допуснем това и има начини и механизми, чрез които това да се 
случи – чрез заличаване на последните четири цифри от ЕГН-то или по някакъв друг начин. 

Друг е въпросът, че този Закон наистина е приет от 10-12 години и в една сутрин г-н 

Председателят се събужда и решава, че трябва да го приложи. 

След шеговития тон в началото на моето изказване, ще направя едно предложение за 
включване на нова точка в дневния ред. 

„Уважаеми колеги, във връзка с тиражираните в някои медии твърдения и по повод 

публикациите на няколко общински съветници, че са налице лобистки действия във връзка 
с продажбата на общинския дял в Туристическия дом „Трапезица”, и с оглед изчистването 

на името на ВТОС, предлагам да вземем следното решение: 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 15, ал.1 , т. 16 от Правилника 
за дейността и работата на ВТОС ВТОС задължава председателя на ВТОС да предприеме 
необходимите административни действия и да организира доброволно подлагане на 
полиграф (детектор на лъжата). Считам, че с това наше действие ще изчистим сянката на 
недоверие между нас, така както и авторитета на ВТОС в обществото.” 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Ще зачета чл. 57 от Правилника: „Общинският съветник има 

право на лично обяснение до 3 минути, когато в изказване на пленарно заседание е засегнат 
лично или поименно. Личното обяснение се прави в края на заседанието”. Чета това за г-жа 

Бояджиева, но тя може да направи дуплика на изказването. 

Г-жа МАРИАНА БОЯДЖИЕВА: Не заради личното качество – за това, което каза г-н 

Трифонов, а заради информираността на всички, които са тук, и на тези, които ще чуят 
нашата дискусия, искам да кажа: естествено, че ние се информираме от медиите, защото те 
са съвестта, те са тук, те предават какво сме обсъждали, но има друга форма и общинските 
съветници я знаят – ние се информираме първо от комисиите, второ - се информираме от 
страницата на ОС. Когато отварям дневния ред и всички материали, до които имам достъп, 

с паролата, която ми беше дадена, аз зная, че ОС ще обсъжда дневен ред, който е 

задължително да се приеме от Председателски съвет. Но аз днес казах: „Ако е приел това 
решение”. Към никого не съм се обърнала обидно, но публикуването на информация на 
страницата на ОС с дневен ред, с всички материали, до които имат достъп съветниците, и 

писмо, в което ни е оказано защо се предприема тази мярка за ограничаване на достъпа на 

други хора, в случая означаваше, че този въпрос е обсъждан. Вероятно е имало отсъстващи, 

видях реакции на хора, които не са съгласни. Не съм поставяла въпроса, че това е 
обвинение към Председателския съвет. Според мен това е проблем на всички ни – виждам, 

че всички не са съгласни с това, освен може би отделни хора.  

Така че, г-н Трифонов, аз не внесох такова политизиране, аз казах, че говоря от името на 

моите колеги, за да кажа какво мислят – че това не трябва да продължава и първа направих 

предложение към г-н Ашиков като председател на ОС да предприеме мерки тази практика 
да бъде променена. 

Г-Н НИКОЛАЙ АШИКОВ:  Аз затова казах, че ще имаме разширен Председателски 

съвет и мисля, че ще намерим някакво решение, което да удовлетвори всички. Нещата са 
сериозни и според мен не трябва да вкарваме политика, защото виждам, че всички 

политически формации искат да използват този момент, но това е проблем и ако беше 

станало нещо друго и ме бяха обвинили, че ние не спазваме закона, тогава не знам как 

щяхме да се държим. 

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Вземам отношение в качеството си на председател на ПК по 

ПГОБК във връзка с предложението на г-н Алексиев. Считам за мой дълг да ви уведомя, че 
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веднага след тези публикации сезирах както председателството на ОС В. Търново, така и 

колегите от комисията за свикване на извънредно заседание и обсъждане на появилите се 

публикации в местните медии във връзка с тази сделка. Първото заседание на комисията не 
беше проведено, тъй като на него се появиха само трима от членовете, останалите не 
можаха да дойдат по уважителни причини. Нямаше кворум, комисията отложи заседанието 

си. На редовното заседание на комисията освен членовете на ПК присъстваха и други 

колеги, както и г-н Алексиев, който сподели, че има такова намерение да направи 

предложение до ОС В. Търново. Аз съм напълно съгласен с него и с неговото предложение, 

но в първата му част – с това, че г-н Председателят на ВТОС, г-н Кметът на община В. 

Търново и общинските съветници от ресорната комисия, която се занимава с тази 

проблематика, следва незабавно да вземат отношение към появилите се публикации. В този 

смисъл – опитах се да инициирам поредно извънредно заседание на комисията. Вчера с 
администрацията на ВТОС обсъдихме тази възможност за следващата седмица и се оказа, 

че г-н Ашиков и г-н Панов отново са заети, но ние държим те да присъстват на това 
заседание. Такова заседание ще има и то ще се проведе.  

Не съм съгласен обаче с втората част на предложението. Колеги, уверено вървим към 

сриване авторитета на ОС. Само полиграф ни липсва тук, да ни нарочат хората и да ни 

казват: „засекретиха, детектор на лъжата” и т.н. Всички тук сме достатъчно образовани и 

компетентни, за да се поинтересуваме какво представлява полиграфът. Това е един 

незаконосъобразен инструмент, който съдилищата в България не приемат. Това са частни 

фирми, които извършват тези полиграфски изследвания по най-различни методи и способи 

с вероятност за истинност на отговора от 50 до 95 %. Ако ОС вземе такова решение, можем 

да го направим, но ПК, разсъждавайки върху този казус, взе решение каквито и действия да 
се предприемат от ОС, те да бъдат след като се проведе тази среща с председателя на ОС и 

с кмета на община В. Търново. Нека да изчистим този проблем на това ниво и след това да 
вземем каквито и да било последващи решения.  

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ – Кмет на Община Велико Търново:  Мисля, че отделихме един 

час на тази тема. Първо, не знам кой Вие казал, г-н Илчев, че съм зает през следващата 

седмица, но предния път на тази комисия мен никой не ме е канил. След като ме уведомите 
за тази комисия, ще направя всичко възможно да бъда там. Второто нещо – за личните 
данни в материалите, които влизат в ОС: въпросът е елементарен и много от общинските 
съветници в залата могат да потвърдят, че преди време сме виждали забелени лични данни 

в документите и мисля, че не е проблем, при условие, че има двете имената на лицето, за 

което става въпрос, другите данни да се заличат, но вие знаете, че когато влезете в 

Търговския регистър, винаги можете да намерите всяка една информация.  
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Когато се събирахте на комисии за тази сесия, материалите бяха предоставени с пълните 

данни. В това, което е публикувано, тези лични данни са махнати. Моето предложение е да 

се направи едно разширено обсъждане на Председателския съвет, да се прецизират нещата, 
които трябва да се качват на сайта на ВТОС.  

Що се касае до въпроса за допълнителни служители, които трябва да вършат тази дейност, 
мисля, че имаме капацитета и можем да вършим това.  

Общинските съветници, които са присъствали на заседанията на комисиите, са запознати с 
предложенията, в дневния ред има важни въпроси и решения, които трябва да се вземат и 

не мисля, че трябва да проваляме сесията. Ако имате някакви други предложения,  добре е 

те да се обсъдят конструктивно на разширения Председателски съвет и да се вземе 

правилното решение. Никой няма намерение да засекретява информацията, която влиза в 

ОС, или решенията на ОС, така че данните, които трябва да не присъстват, е нормално да 

бъдат махнати. Мисля, че юристът на ОС трябваше да направи едно становище 

предварително и да обсъдите това.  

Не бях запознат, тъй като отсъствах четири дена миналата седмица. Разбрах, че е решено 

всичко това да се махне от сайта на ВТОС и не мисля, че е някакъв проблем да се обсъди и 

тогава да се вземе правилното решение. 

 Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Провокиран съм от изказването на колегата Илчев, защото 

както и по време на комисията, така и сега, пред всички вас,  ще заявя, че не съм съгласен с 

това, което се случва в комисията, която г-н Илчев председателства. Защо? На другия ден 

виждаме какво де факто излиза в ежедневниците или в конкретен вестник. Там излезе 

информация, която беше споделена от нас, а не от г-н Илчев и това създава условия за 

наслагване на една доста положителна визитка. Вероятно г-н Илчев се гласи за 
националните избори и по този начин се опитва да деформира обстоятелствата в свой 

интерес. Ако се сещате, г-н Илчев, аз Ви казах, че информацията, която изнасяте в 

комисията, е непълна и точно заради това на Вас Ви беше необходима втора комисия, за да 

се запознаете с  целия обем материали и коментарът да  бъде коректен. Така беше.  

В този ред на мисли не приемам всичко това, което се случва като Ваша инициатива и се 

надявам Вие да опровергаете моите думи в момента и лично Вие да гласувате 

предложението на г-н Камен Алексиев, за да може наистина да докажете, че Вие и хората, 

които гласуваха предложението, наистина сте тук в името на гражданството и сте 
безпристрастни към каквито и да било задкулисни коментари.  

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: На първото заседание на нашата комисия аз, в качеството си на 
неин председател, заявих, че желая ние да бъдем пример за отвореност, както по отношение 

на присъствие на гражданите, така и по отношение на присъствие на медиите. А всичко, 

каквото сме говорили в комисията и сме взели като решение, е слушано от присъстващите 
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медии и ние не носим никаква отговорност за това как се интерпретират нашите решения 

във великотърновските медии. Те имат пълната свобода да напишат това, което са 
преценили. 

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ: Аз ви предлагам да прекратим това - да занимаваме вече 
един час хората с нещо, което ние самите трябваше да си решим и изобщо да не го 

коментираме на тази сесия. Освен това имаше предложение от един колега – дали да 
гласуваме дневния ред така, без да е запознато гражданството и без да са запознати 

кметовете, защото покрай тези неща, които са личи данни, има и други неща, до които 

никой не е имал достъп. Въпросът е в това: дали да ги гласуваме така, или да не ги 

гласуваме. Първо трябва да поставим на гласуване предложението на колегата.  

Г-н Алексиев направи едно много интересно предложение, но аз мисля, че ние не трябва да 
правим такива неща в ОС, защото тогава трябва да го направим за всички сесии, за всички 

точки. Защо си избираме само тази сесия и само тази точка? Боравим с термини, които не 
правят чест и не кореспондират с ОС – „детектор на лъжата”, „засекретяване”. Не бива да 
работим с такива термини. 

Правя предложение за прекратяване на дебатите. 

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Колеги, ние сме на път да загубим всичко като ОС. В последните 
седмици някои са тръгнали много надолу, в някои отношения има хора, които прекалиха и 

загубиха мярата. Нека да припомним някои неща – тук всички сме избрани от политически 

партии, участващи в изборите и тези политически партии са единственото основно и най-

демократично нещо при съществуването на една политическа система.  И който заклеймява 
политическите партии, той заклеймява демокрацията. Няма демокрация без политически 

партии, няма граждански движения, няма ен джи о-та. Такива не могат да участват в 

политиката и в изборите.  

Защо няма да гласувам предложението на колегата Алексиев – защото ние сме отговорни 

пред избирателите си и всеки гражданин в демократична държава е невинен до доказване 
на противното. Това, което ни се предлага, се основава на принципа, че всички са виновни 

до доказване на обратното, което е пак недемократично.  

Предлагам да приключим дебата и да гласуваме дневния ред. 

 Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението за прекратяване на дебата. 

Предложението беше прието с 28 „за”, 1 „против”  няма и „въздържали се” няма. 

Предложението на г-н Петко Тюфекчиев за отлагане на заседанието беше подложено на 
гласуване и отхвърлено с 7 „за”,  „против” няма и 23 „въздържали се”. 

Предложението на г-н Алексиев беше подложено на гласуване и отхвърлено  с 5 „за”, 

7„против” и 19 „въздържали се”. 
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Предложението за включване на нова точка – 12 с вх. № 1137 беше подложено на гласуване 

и прието с 28 „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”. 

Целият дневен ред, с приетите предложенията за промени в него, беше подложен на 
гласуване и приет с 28 „за”, 1 „против” и 1 „въздържал се”. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.09.2012 г. и по 

Инвестиционна програма на Община Велико Търново за 2012 г., Вх. № 1102/15.10.2012 

г. 
2. Промяна в Решение №181/19.04.2012 г., във връзка с поемане на дълг, направено по 

реда на Закона за общинския дълг, Вх. № 1104/15.10.2012 г. 
3. Промяна в Решение №182/19.04.2012 г., във връзка с поемане на дълг, направено по 

реда на Закона за общинския дълг, Вх. № 1103/15.10.2012 г. 
4. Приемане на Решение за изменение и допълнение на Наредба за организацията и 

дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите в Община Велико Търново, Вх. 

№ 1095/12.10.2012 г. 
5. Приемане проект на Правилник за организацията на дейността на Центровете за 

работа с деца и младежи в Община Велико Търново, Вх. № 1088/12.10.2012 г. 
6. Питане от г-н Камен Алексиев, Вх. № 900/12.07.2012 г. 
7. Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект по ОП 

„Регионално развитие“, Вх. № 1037/24.09.2012 г. 
8. Даване на съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект 
„Първоначално залесяване на неземеделски земи в Община Велико Търново, Вх. № 

1130/17.10.2012 г. 
9. Актуализация на Решение № 313 от 19.07.2012 г. на ВТОбС, във връзка с 
утвърждаване натуралните показатели на училищната мрежа на Община Велико 

Търново за учебната 2012/2013 г., Вх. № 1096/12.10.2012 г. 
10. Даване на съгласие за извършване на разход от Специализирана болница за 
активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД със 

собствени средства на търговското дружество за газифициране на сградата на 

стационара в местност „Света гора”. 

11. Предложение от Управителя на „Център за психично здраве – Велико Търново“ 

ЕООД за рационализиране на легловия фонд, Вх. № 1099/15.10.2012 г. 
12. Присъждане Академична награда на Община Велико Търново на млади 

специалности за 2012 г., Вх. № 1050/27.09.2012 г. 
13. Предложение от Група „НОВОТО ВРЕМЕ“ на Великотърновски общински съвет, 

Вх. № 1075/09.10.2012 г. 
14. Проект за решение от Работна група избрана с решение № 296/25.06.2012 г. на 

ВТОбС, Вх. № 1132/18.10.2012 г. 
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15. Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на 
общински нежилищен имот: Помещение, представляващо „бар-бюфет“ разположено в 

сутеренен етаж на Градска поликлиника, находяща се на ул. „М. поле“ 21, гр. Велико 

Търново – собственост на община Велико Търново, Вх. № 1126/17.10.2012 г. 
16. Намаляване на началните цени за продажба на общински нежилищни общински 

нежилищни имоти, находящи се в селата Дичин, Русаля и Никюп, Вх. № 1127/17.1012 

г. 
17.  Намаляване на началната цена за продажба на обособен обект „Офисни 

помещения“, Вх. № 1128/17.10.2012 г. 
18. Намаляване началните цени и определяне начин на приватизация на общински 

нежилищни имоти, находящи се в Западна промишлена зона гр. Велико Търново, Вх. 

№ 1129/17.10.2012 г. 
19. Кандидатстване на ОП „Общинско кабелно радио- Велико Търново“ за наземно 

аналогово радиоразпръскване, Вх. № 1101/15.10.2012 г. 
20. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Ресен, Вх. 

№ 1107/15.10.2012 г. 
21. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, Вх. № 

1108/15.10.2012 г. 
22. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, гр. 

Дебелец, Вх. № 1119/16.10.2012 г. 
23. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, с. Балван, Вх. № 

1112/15.10.2012 г. 
24. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, с. Леденик, Вх. № 

1109/15.10.2012 г. 
25. Сключване на договор за наем за част от имот, за нуждите на Регионален 

исторически музей – Велико Търново, Вх. № 1123/16.10.2012 г. 
26. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот частна 
общинска собственост, с. Леденик, Вх. № 1114/15.10.2012 г. 
27. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, Вх. № 1106/15.10.2012 г. 
28. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на 

територията и чл. 43 от НРПУРОИ, Вх. № 1121/16.10.2012 г. 
29. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Шереметя, Вх. № 

1110/15.10.2012 г. 
30. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Леденик, Вх. № 

1111/15.10.2012 г. 
31. Приемане на имот, Вх. № 1120/16.10.2012 г. 
32. Утвърждаване на годишен план за ползване на дървесина от Общински горски 

фонд за 2013 г. и приемане начина на ползване на дървесина от ОГФ, Вх. № 

1118/16.10.2012 г. 
33. Одобряване на проект „Малък Ресен”, с. Ресен, Вх. № 1122/16.10.2012 г. 
34. Одобряване на проект за ПУП „Маринкините мостчета”, с. Леденик, Вх. № 

1115/15.10.2012 г. 
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35. Одобряване проект за ПУП, местност „Криивир“, с. Шемшево, Вх. № 

1116/15.20.2012 г. 
36. Одобряване проект за ПУП, местност „Тютюнжув дол”, с. Леденик, Вх. № 

1117/15.10.2012 г. 
37. Одобряване проект за ПУП, местност „Под селото”, с. Малки Чифлик, Вх. № 

1097/12.10.2012 г. 
38. Одобряване проект за ПУП, местност „Козлуджа”, Вх. № 1076/10.10.2012 г. 
39. Одобряване проект за ПУП, местност „Над село”, с. Малки Чифлик, Вх. № 1077/ 

10.10.2012 г. 
40. Даване на съгласие за извършване на разход от „Инвестрой-92“ ЕООД гр. Велико 

Търново, Вх. № 1093/12.10.2012 г. 
41. Опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Тодор Атанасов Ангелов, 

Вх. № 1031/20.09.2012 г. 
42. Опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Галина Пенчева 
Димитрова, Вх. № 1086/12.10.2012 г. 
43. Опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Славена Генова Русанова, 

Вх. № 1087/12.10.2012 г. 
44. Свикано извънредно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД, гр. 

София на 12.11.2012 г., Вх. № 1094/12.10.2012 г. 
45. Извършени разходи за командировки в страната и чужбина за периода 01.07.2012 

г.-30.09.2012 г., Вх. № 1080/11.10.2012 г. 

 

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Това е последното ми изказване за тази сесия. Аз оставам 

тук, но няма да гласувам, тъй като тази сесия можеше да бъде отложена, да се проведе 

обсъждане и тогава да проведем сесията. Демокрацията иска жертви – един работен ден не 

представлява нищо пред принципите на Общинския съвет. 
 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета 
към 30.09.2012 г. и по Инвестиционна програма на Община Велико Търново за 2012 г., Вх. 

№ 1102/15.10.2012 г. 

Г-н Ашиков обяви, че е постъпило заявление от г-жа Марияна Иванова от сдружение 
„Велико Търново за гората”, с което тя моли да се изкаже по т. 1 от дневния ред на 
заседанието. Г-н Ашиков даде думата на г-жа Иванова. 

Г-жа МАРИАНА ИВАНОВА: От четири години и половина следим редовно заседанията 

на ВТОС и аз исках да се изкажа по т. 1 от дневния ред, но за съжаление не мога да взема 

отношение, тъй като до материалите по точката на предстоящата сесия нямаме достъп. При 

опит да се свалят материали за сесията, се оказва, че е необходима парола за вход и в 

момента само общинските съветници разполагат с такава парола.  Член 93, ал. 1 от 
Правилника гласи, че по време на заседанията на ВТОС гражданите могат да изразяват 
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становища по въпросите, обсъждан въпрос в дневния ред, ако са заявили предварително 

писмено желание за това при председателя на ВТОС. Думата им се предоставя преди 

началото на дебата по точките в рамките на пет минути.  

Как да се възползваме от това си право, без да сме се запознали с материалите по точката? 

Надявам се, че това не е умишлено и с цел информационно затъмнение, а е едно 

прибързано, неокончателно решение и практиката да се заличават само личните данни от 
съответните текстове ще се въведе и във ВТОС.  

Понеже ние сме сдружение „Велико Търново за гората” и става въпрос за достъп до 

информация, искам да кажа, че достъпът до информация по точки за околната среда 
произлиза и от международния правен документ, който урежда тази информация за 
околната среда. Това е конвенцията за достъп до правосъдие по въпроси на околната среда. 

РБългария ратифицира конвенцията на 2 октомври 2003 г. Тя гласи: „Всеки има право на 
достъп до наличната информация за околната среда, без да е необходимо да доказва 
конкретен интерес. Затова призовавам г-н Председателя на следващи сесии материалите, 

свързани с околната среда, задължително да са публично известни и също така ще посоча 
от Съвета на Европа - Конвенция за достъп до информация в документи, чл. 6, ал 2: „Ако 

към част от информацията в официалния документ се отнася някакво ограничение, 

публичната институция трябва независимо от това да предостави достъп до останалата част 
от съдържанието”. Ние не искаме лични данни, искаме останалата част от съдържанието. 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Изказването ми е за спазването на правилата, които самите ние 
приемаме. Ще Ви помоля, г-н Председател, да съблюдавате и изисквате от всеки 

председател на ПК да бъде изнасян доклад към съответното предложение на кмета и тогава 
да бъде подлагано на какъвто и да е дебат и гласуване.  

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Аз бих искал да взема отношение по средствата, които се 

предоставят чрез трансфер от „Приватизация” в „Собствени” за населените места в размер 

на 350 000 лв. Няма сесия, на която да се е разглеждал бюджетен въпрос, на която ние да не 
сме поставяли въпроса за политиките в населените места, в кварталите, т.е. това, което ние 
правим, да бъде на база на една ясно формулирана политика, цели. Сега се получава се 
така, че утре е Димитровден, а ние ще започваме да асфалтираме. Още повече, че 
прогнозата е от другата седмица времето да бъде дъждовно и условията ще бъдат 
неблагоприятни. Тъй като имаме опита как асфалтирани дупки в неподходящо време и по 

неподходящ начини през пролетта зейват същите. Отделен е въпросът, който отправям към 

г-н Мариян Маринов - че аз като чета обяснителната записка, виждам, че пише: 
Намалението от „Общодържавни служби” в размер на 142 000 лв. е предназначено за 
осигуряване на кредити...”. Защо намаляваме тези средства от „Общодържавни служби”? 

Или неправилно формулиран бюджет, или нещо друго. И т.н. в този контекст. 
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„Общодържавни служби” – намалението е в размер на 118 млн. лв. и във връзка с 

предложение на кметове. Ясно е, че е по предложение, но защо намаляваме от 
„Общодържавни дейности?  

В „Здравеопазване” намалението е в размер на 37 000 лв. за осигуряване на кредити в 

„Други функции и други дейности”. Защо намаляваме в „Здравеопазване”? Защото там сме 
добре? Има едно натрупване на средства за населените места на база на едно намаление, 

което на мен не ми става ясно и е нормално администрацията да става и да дава 
първоначално разяснение, защото в ПК по БФ са само по двама души от група, а 

останалите трябва да гласуват на ангро, защото в комисията било разгледано. Това е теза, 

която ГЕРБ развива. Аз възразявам категорично срещу това. Тук е мястото за дебата.  

Говорейки за политиките, които ние би трябвало да реализираме като генератор 

Общинската администрация, като генератор ВТООС и в края на краищата като решение на 
ВТОС, групата съветници от БСП предлагаме следното като проект за решение: Към т. 2.1 

от Решението: точка 2 Приема актуализация на Инвестиционната програма на община В. 

Търново за 2012 г. съгласно Приложение 1 към настоящето предложение. И като точка 2.1., 

нова, текстът е следният: „Неусвоените към 31.12.2012 г. средства за дейност 
..Реконструкция  улична мрежа в населените места” да се прехвърлят като целеви за същата 
дейност и за същите населени места в преходния остатък за 2013 г.” Какво имам предвид? 

Ако евентуално тези средства не могат да се усвоят, същите средства да бъдат прехвърлени 

целево в преходния остатък, т.е. да бъдат разходвани в подходящо време през 2013 г. извън 

средствата, които ще бъдат заложени за следващата година.  

Точка 2.2. С проекта за бюджет на община В. Търново за 2013 г. да се внесат критерии 

„дължина на уличната мрежа”, „състояние”, „население” и други за разпределение на 700 

000 лв. за реконструкция на уличната мрежа в населените места. Средствата да се заложат 
за разход от „Целева субсидия” и „Собствени бюджетни средства”. Какво имам предвид? 

Може някои от кметовете да ми се разсърдят, но сега като видят малко пари, ще има 

„Юруш да асфалтираме”, ще отчетат, че са асфалтирали, сигурно населението ще им 

ръкопляска и на другата година през март-април ще ги ругае и това ще бъде забравено. 

Повярвайте ми, ще имате възможност на базата на това предложение да реализирате тези 

средства през следващата година – месец май или когато решите. Заедно с накрутените, 

защото така се формират 1 000 000 лв. Това са около 33 декара улици. Нека за 2013 г. да 
заделим малко средства, за да може да се прави по-компактно. Ако ние бяхме казали: 

„Политиката ни в населените места е следната: решаване проблемите  с уличната мрежа, 

ако бяхме казали „по 20 000 лв. за година или по 500 000”, например, се знае, че населените 
места имат 2 000 000 лв. за реконструкция на уличната мрежа, която е в окаяно положение, 

тогава щеше да има малко по-голям ред. Затова именно е нашето предложение. Става дума 
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за 700 000 лв., откъдето се взеха тези 350 000 лв. и  ясно е написано откъде. Ако бюджетът 
на общината за 2013 г. е не по-лош от 2012 г., някъде около 700 000 лв. целева субсидия, 

повече от 2 000 000 лв. собствени бюджетни средства, така че могат да се заделят една 
трета или една четвърт от тях да отидат в населените места. 

 Не правим това предложение популистки, нито да ви ухажваме, правим го, защото ако и 

вие подходите държавнически, ще акумулирате тези средства и ще може да свършите 
много повече работа и далеч по-качествено, отколкото ако сега ги хвърлите. Това е нашият 
апел към вас. 

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: В една голяма част изказването на г-н Витанов е правилно, 

въпросът е че дали ще бъдат 355 000 или 700 000 лв. или 1 000 000 лв., разпределени на 36 

населени места и повече, все ще бъде кърпене на дупки, а не асфалтиране. Аз също бях 

настроен срещу даването на тези пари в момента, но като човек, който държи на думата си, 

разбирам, че те един път са обещавани, пак така за месец май, за юни и вече е 
Димитровден, а още ги няма.  

Аз имам предложение към кметовете на населени места: да спазват технологичния начин 

на полагане на асфалта при запълване на дупки и да не се запълват при лошо време. 

Виждал съм това да се прави, затова го казвам. Така се разхищават пари на Общината и на 
великотърновската общественост. 
 По-важното обаче е това, което ще препоръчам на Общинската администрация: знам, че 

след 2014 г. при отварянето на следващите програми от ЕС ще има много сериозна 
възможност за градоустрояване на населените места в Общината. Още отсега да се 
извърши обстоятелствена проверка на всяко едно населено място, както необходимостта му 

от градоустройствени решения като канализация, така и на уличната мрежа. Немаловажно е 
да се направи обстоятелствена проверка на шосетата от едно населено място до друго 

населено място в Общината. Община Велико Търново да бъде подготвена за усвояване на 
тези средства, което ще започне през 2014-2015 г., защото тогава ще имаме възможност не  

да кърпим дупки, а ще имаме възможност да строим пътища, канализации, да 

благоустрояваме населените места. Все пак България не е само София, Варна или В. 

Търново, България са и населените места. Мисля, г-н Кмете, че трябва и в общинския 

бюджет да се заделят необходимите средства за съфинансиране на тези проекти. 

 А в случая след като има обещание и след като то не е изпълнено един път, аз ще подкрепя 

тази точка и моля кметовете да следят да се спазва строителната технологична дисциплина, 

за да не разхищаваме пари, които и без това нямаме. 

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ - кмет на община Велико Търново : Искам да ви кажа, че години 

наред селските кметове са имали заложени пари за ремонт на улиците в бюджета си и 

много пъти се е случвало така, че в края на годината тези средства не е имало възможност 
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да им се дадат и не са били давани и следващата година. Така че години наред, бих казал, 

че те са и лъгани. В началото на мандата си аз събрах всички кметове на населени места, за 
да видя техните искания. Да, исканията им са повече от очакваното, което получават, но 

това е бюджетът, с който ние разполагаме и който вие сте гласували в началото на година.  

Тези 355 000 лв. бяха в графа „Приватизация”. В момента, тъй като няма постъпления по 

„Приватизация”, тези средства се местят в „Собствени средства”, като това са икономии от 
заплати, пътища и улици, които сме заложили в Инвестиционната програма, които няма да 

можем да ги свършим, така че ги прехвърляме от една графа в друга. Беше казано, че не е 

изпълнено искането на кметовете, макар че вече, както казвате, е Димитровден, но в някои 

населени места има извършени ремонтни дейности. Мога да ви кажа, че с всеки един кмет е 

проведен персонален разговор със служители от дирекция „ТСУ”, така също и с фирмата, 

която ще извършва ремонта. Мисля, че тези кметове имат право сами да решават как да си 

ремонтират улиците, как да си ремонтират вътрешните подходи, които са занемарени. 

Народът е гласувал доверие и на тях, след като ги е избрал за кметове на населените места, 

а другите, които сме назначили, ние сме им гласували доверие те да вземат решение.  

Дали ще бъде направено с асфалт или с пичматик, това те сами преценяват. Има резон в 

решението на някои кметове, тъй като с пичматик ще направят по-голяма част от 
вътрешните улици, отколкото да асфалтират дупките по главния път. Това е тяхно решение 
и аз съм го взел под внимание.  Искам да кажа, че никой няма да бъде толкова 

безотговорен, че да накара фирмата да асфалтира в лошо време. Парите, които се усвоят в 

хубавото време до края на годината, ще бъдат усвоени, а останалите средства ще бъдат 
прехвърлени за следващата година, както прехвърлихме 60 000 лв. от миналата година, 

когато поехме началото на мандата.  

По въпроса за селата искам да кажа, че съм благодарен на кметовете за това, че всеки от тях 

в началото на мандата си направи едно портфолио на неговото село с всички проблеми, 

които има в селото и които трябва да се решават за тези четири години. При мен и при г-жа 
Факирова има от тези материали и всеки един от вас може да се запознае какво 

предложение е направил всеки кмет. Те са направили проучване в начална фаза кои улици, 

църкви, кметства, училища и т.н. предстои да се правят, но аз мога да кажа, че лично мое 

предложение в Сдружението на общините на РБ беше свързано с Програмата за селските 
райони (знаете, че община Велико Търново не участва по нея): за следващия референтен 

период 2014-2020 г. големите градове ще бъдат извадени от контекста на Програмата за 
селски райони и ще останат селата. Така че след като се вземе това решение и от 
парламента, за да може тази програма да бъде усвоявана не само от няколко района в 

България и парите да не бъдат усвоени, нашите населени места също ще имат възможност 
да кандидатстват по Програмата за селските райони, след което Общината ще бъде 
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бенефициент на тези проекти. Така че ще има възможност в следващия програмен период 

2014-2020 г. тези пари по селските програми да бъдат усвоявани от нашата Община.  

Отново искам да обясня – това, че местим едни средства от графа „Приватизация” в 

„Собствени средства”, не мисля, че е някакъв проблем. Пак казвам, че всеки един кмет или 

кметски наместник има право да управлява населеното място, тъй като народът му е 

гласувал доверие. Аз заставам зад това мое предложение – тези средства, които сме дали в 

промяна на бюджета, ако не бъдат усвоени до края на годината, да могат да се прехвърлят 
за следващата година.  

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Моята реплика е към г-н Стоян Витанов, по-скоро се обръщам с 
молба към него да промени предложението си в т. 2.2. Г-н Витанов, Вие предлагате за 

разпределение 700 000 лв. Аз ви предлагам да гласуваме Вашето предложение без това 

число, тъй като това е въпрос на бюджетиране, а бюджетът още не е готов.  

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Г-н Кмете, аз мисля, че за едни и същи неща говорим с различни 

думи. Първа точка от предложението се отнася до това да бъде защитено евентуално това 

тези пари да не потънат в джоба или да се забрави, че някой поради едни или други 

причини няма да може да усвои средствата. Нека  кметовете да си знаят, че ако от 5000 лв. 

са усвоили 2000 лв., 3000 лв. остават за догодина. Аз гледах, че при 133 000 лв. план 

миналата година са усвоени точни 133 000 лв., не знам какво е останало за следващата 
година. 

По втора точка: написано е да се направят критерии за усвояване на 700 000 лв., т.е. двойно 

повече, отколкото тази година. Като са критериите за 700 000 лв., а ОС приеме не 700 000 

лв., а 500 000 лв., критериите остават. Кметът примерно знае, че му трябват 100 000 лв. за 

определеното населено място, той ще получи 60 000 лв., но на база на тези критерии те 

могат да станат 70 000 лв., може да станат 50 000 лв. Нека да бъдат критерии за усвояване 
на 700 000 лв. Какъв е проблемът?  

В името на това да бъде подкрепено това предложение за ясни критерии, можем да 
оттеглим числото, но нека критериите да останат и дано администрацията не забрави това. 

И второ – точка 1 да бъде подложена на гласуване. Това ще бъде в полза на кметовете. 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз за пореден път установявам, че някои колеги се ползват с 
бонуси и вместо дуплика времето им става като за изказване. Има неравнопоставеност и аз 
искам да го подчертая.  

Темата, за която говорим, е доста сериозна за всеки един общински съветник, без значение 

кой с коя група работи и чия група гледа. Аз имах съвсем различно виждане по този 

въпрос, но слушайки г-н Кмета и г-н Витанов, в движение се принуждавам да взема едно 

балансирано решение. Но искам да подчертая, че аз държах председателят на ПК по  БФ да 
излезе и да запознае колегите какъв всъщност беше истинският дебат по време на самите 
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комисии, защото всички ние знаем, че коментарът ни е: „Важно е да влезе и да се 
коментира по време на постоянните комисии”. Това го правим, но защо информацията не 

се извежда за сведение на заседанието на ОС, за да можем всички ние и всички вие да 
знаем какви са били вижданията, коментарите по време на постоянните комисии. Нали това 

е ролята на председателя на постоянните комисии – да изнесе селектирана информация по 

конкретиката на предложението на кмета, за да може целият ОС да се ориентира и да вземе 
правилното решение.  

Аз ще бъда малко по-мек в изказването си и ще дам само една насока. В постоянните 
комисии – както в ПК по БФ, така и в ПК по ТСУ, ние разгърнахме много сериозно и 

задълбочено, където заедно със становище на администрацията се разбра, че има нещо, 

върху което да се помисли и да се поработи и аз ще се спра именно на тази позиция и ще 
подкрепя към днешна дата предложението както на г-н Витанов, така и на г-н Кмета и ви 

моля всички заедно с кмета и неговата администрация да стъпят върху коментарите, които 

се правят по време на  заседанията на постоянните комисии и наистина да предлагаме една 
нова форма както на управление, така и на разпореждане. Ние не трябва по никакъв начин 

да даваме сигнал, че някой е ощетен, без значение дали е за асфалтиране или за някаква 
друга функция, нека всички заедно да седнем и да направим така, че да дадем полагаемото 

на всеки.  

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ - Кмет на община Велико Търново : Аз искам да уточня, че 
критерии е имало и пак ги има, така че тези средства, които са дадени тази година, те са 

разпределени по критерии. Има си сдружение на общините към община В. Търново, те се 
събират, определят си критерии и си ги разпределят, както решат. Няма никой сърдит, нито 

ощетен, но това, което всеки си е взел като управленско решение какво ще ремонтира, това 
си е негово право. 

Г-н Ашиков прочете предложението на г-н Витанов:  

„Неусвоените средства към 31.12.2012  г. за дейност „Реконструкция и улична мрежа в 

населени места” да се прехвърлят като целеви за същата дейност и населени места в 

преходния остатък за 2013 г.”.  

2.2. С проекта за бюджет на община В. Търново за 2013 г. да се внесат критерии – дължина 
на уличната мрежа, състояние и др. за разпределение за реконструкция на уличната мрежа. 

Средствата да се заложат в разходите от целевата субсидия със собствени и бюджетни 

средства. 

Предложението беше подложено на гласуване и прието с 32 „за”, „против” няма и 1 

„въздържал се”. 

Предложението по точка 1, заедно с приетото допълнение към него, беше подложена на 
поименно гласуване: 
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Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, 

Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, 

Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Ваня Павлова – 

въздържал се, Мариана Бояджиева  - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, 

Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета 

Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Любен 

Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан 

Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мирослав Трифонов – за. 

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”. 

 

РЕШЕНИЕ № 393 

 

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

 

 Утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета към 

30.09.2012 година и по Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2012 

година /Приложение №1/, както следва: 

 

 

 

 
І. ПО БЮДЖЕТА 

    ПРИХОДИ 
        ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ" 

     І. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И 
       НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 
       2. Неданъчни приходи §§ Всичко: ІІI тр. 

  Приходи и доходи от собственост 2400 -1 790 -1 790 
   - прих.от наеми на имущество, в т.ч.: 2405 -4 794 -4 794 
   -Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт" -4 794 -4 794 
   - прих.от наеми на земя 2406 3 000 3 000 
   -Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт" 3 000 3 000 
   - прих.от лихви по тек.банкови сметки 2408 4 4 
   -Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт" 4 4 
  Общински такси 2700 1 113 1 113 
  За ползване на общежития и други по 

образованието 2708 1 113 1 113 
   -Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт" 1 113 1 113 

Други неданъчни приходи 3600 426 426 
   - Други неданъчни приходи  

 
3619 426 426 

   -Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт" 426 426 

Помощи за дарения и др.суми 4500 251 251 
   - дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.: 4501 251 251 
   -Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт" 251 251 
  ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:     0 0 
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ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.   0 0 
  

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ: 0 0 

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 
  2. Неданъчни приходи §§ Всичко: ІІ тр. 
  Приходи и доходи от собственост 2400 218 218 
   - прих.от прод.на у-ги, стоки и продукция, в т.ч.: 2404 100 100 
   -Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт" 2404 100 100 
   - прих.от наеми на имущество, в т.ч.: 2405 40 40 
   -Дирекция "Култура и туризъм" 2405 40 40 
   - прих.от лихви по тек.банкови сметки 2408 78 78 
   -Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт" 2408 78 78 
  Други неданъчни приходи 3600 -65 -65 
   - Реализирани курсови разлики, в т.ч.: 3601 -65 -65 
   -Дирекция "Култура и туризъм" 3601 -65 -65 

 - Получ. застр. обезщетения, в т.ч.: 
 

3611 0 0 
   - Дирекция Образование 3611 0 

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/ 3700 -140 -140 
   - Внесен ДДС (-) 

   
3701 -85 -85 

   -Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт" 3701 -85 -85 

 - Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр. 3702 -55 -55 
   -Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт" 3702 -15 -15 

 -Дирекция "Култура и туризъм" 3702 -40 -40 
  Помощи за дарения и др.суми 4500 13 087 13 087 
   - дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.: 4501 13 087 13 087 
   -Дирекция "Култура и туризъм" 4501 13 087 13 087 
  ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:     13 100 13 100 
  ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.   13 100 13 100 
  

          ІІІ. ТРАСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖ. И  

ИЗВЪНБЮДЖ. С/КИ §§ Всичко: ІІ тр. 

Трансфери м/у бюдж.сметки 6100 48 505 48 505 

 получени трансфери /+/ 6101 48 505 48 505 

 - Дирекция Образование 6101 48 505 48 505 

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:       48 505 48 505 

       ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: 61 605 61 605 

        ВСИЧКО ПРИХОДИ:       61 605 61 605 

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 

1. Функция 2 Отбрана и сигурност 
   

0 лв 
  Група 2. Полиция, вътрешен ред и сигурност 0 лв 

 - в т.ч.: Община Велико Търново -42 лв 

Кметство Ресен 42 лв 

2. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи 
 

0 лв 
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Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване, 
                  подпомагане и заетостта 

  
0 лв 

    - в т. ч.: Община Велико Търново -15 113 лв 

Център за социални услуги 15 113 лв 

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:     0 лв 
  

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, 
      ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ 

     1. Функция 1 Общи държавни служби 
   

-142 466 лв 
  

 - в т.ч.: Община Велико Търново 
-142 466 

лв 

1. Функция 3 Образование 
    

42 294 лв 
   - в т. ч.: Дирекция "Образование и наука" 42 294 лв 

2. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи 
 

31 лв 
  Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване, 

                  подпомагане и заетостта 
  

31 лв 
    - в т. ч.: Община Велико Търново 31 лв 

2. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности 
 

13 022 лв 
  Група 3 Култура 

    
13 022 лв 

    - в т. ч.: Дирекция "Култура и туризъм" 13 022 лв 

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,       
  ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:     -87 119 лв 
  

 РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ  

1. Функция 1 Общи държавни служби 
   

-118 305 лв 
  

 - в т.ч.: Община Велико Търново 
-121 673 

лв 

Кметство Ресен 3 368 лв 

2. Функция 3 Образование 
    

-31 426 лв 
   - в т. ч.: Община Велико Търново -39 000 лв 

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт" 7 574 лв 

3. Функция 4 Здравеопазване 
   

-37 000 лв 
   - в т. ч.: Община Велико Търново -37 000 лв 

4. Функция 6Жилищно строителство, БКС и опазване  
        на околната среда 

    
427 769 лв 

  
Група 1 Жилищно строителство и БКС 

  

471 737 
лв 

   

 - в т. ч.: Община Велико Търново 
470 803 

лв 

Група кметства Килифарево 4 302 лв 

Кметство Ресен -3 368 лв 

Група 2 Опазване на околната среда 
  

-43 968 
лв 

    - в т. ч.: Община Велико Търново -48 968 лв 

Група кметства Килифарево 5 000 лв 
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5. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности 
 

-38 202 лв 
  Група 2 Физическа култура и спорт 

  
31 798 лв 

    - в т. ч.: Община Велико Търново 10 936 лв 

Дирекция "Образование и наука" 8 359 лв 

Кметство Ресен 12 503 лв 

Група 3 Култура 
    

-70 000 
лв 

    - в т. ч.: Община Велико Търново -70 000 лв 

6. Функция 8 Икономически дейности и услуги 
  

-54 112 лв 
  

Група 3 Транспорт и съобщения 
  

-54 784 
лв 

    - в т. ч.: Община Велико Търново -54 784 лв 

Група 6 Други дейности по икономиката 
 

672 лв 
    - в т. ч.: Община Велико Търново 672 лв 

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:     148 724 лв 
  

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И       
  ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:      61 605 лв 
  

ВСИЧКО РАЗХОДИ:         61 605 лв 
   

 

 

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико 

Търново за 2012 година, съгласно Приложение 1 към настоящото решение; 

2.1. Неусвоените към 31.12.2012 г. средства за дейност „Реконструкция улична 

мрежа в населените места” да се прехвърлят като целеви за същата дейност и населени 

места в преходния остатък за 2013 г. 
2.2. С проекта за бюджет на Община Велико Търново за 2013 г. да се внесат 

критерии / дължина на уличната мрежа, състояние, население и др./. Средствата да се 

заложат за разход от „целева субсидия” и „собствени бюджетни средства”. 

 

 3. Променя Приложение 16 от Решение №101/16.02.2012 година, съгласно 

Приложение №2 към настоящото решение. 

 

4. Променя Приложение 14 от Решение №101/16.02.2012 година, както следва: 

 

 

 

Било: 

5. Медицински прегледи: 50 000 лв.   

/ начални, периодични и пред състезателни/  

Става: 
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5. Медицински прегледи:  65 000 лв. 

/ начални, периодични и пред състезателни/  

 

Допълнителните средства са предназначени за медицински прегледи на 

учениците от Спортно училище гр. Велико Търново. 
 

 

 

5. Допълва Приложение 14 от Решение №101/16.02.2012 година, както следва:  

 

ІІ. Второстепенни разпоредители: 

37. Спортно училище гр. Велико Търново 

 

ІІ. По извънбюджетните сметки и фондове 

 

Наименование на извънбюджетната сметка   Приходи Разходи 

01.Спец.с/ка за прих.от приват.на общинс.предпр. 0 0 

02.Фонд за покриване разходите за приватизация 0 0 

03.Спец.фонд за инвестиции и дълг.активи   -354833 -354833 

04.Извънбюдж.с-ка за дарения и помощи - чл.42, ал.1 от ЗОБ 0 0 

 І. Всичко (р.01 до р.06 вкл.):     -354833 -354833 

ІІ. НАЦИОНАЛЕН ФОНД КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ 

( 98 )     

 ВСИЧКО /І+ІІ/         -354833 -354833 

 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна в Решение №181/19.04.2012 г., във връзка с 
поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг, Вх. № 1104/15.10.2012 г. 

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 2 беше подложено на поименно 

гласуване:  

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, 

Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, 

Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Ваня Павлова – за, 

Мариана Бояджиева  - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – въздържал се, Валентин 

Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, 

Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, 

Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, 
Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мирослав Трифонов – за. 

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”. 
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РЕШЕНИЕ № 394 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, т.2, чл.17, чл.19а от 

Закона за общинския дълг и §37 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2012 година, Великотърновски общински съвет реши:  

1. Променя Решение №181/19.04.2012 година в частта „Условия за погасяване”, 

както следва: 

БИЛО: 

• Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – 12 месеца считано от датата на подписване на договора за 

кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за 

предсрочно погасяване, непосредствено след възстановяване на средствата от 

Управляващия орган. 

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  Управляващия орган 

съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.1-02/2009/003 ; 

СТАВА: 

• Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – 15 месеца считано от датата на подписване на договора за 

кредит, но не по-късно от 25.12.2013 година, с възможност за предсрочно погасяване 

изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване, непосредствено след 

възстановяване на средствата от Управляващия орган. 

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  Управляващия орган 

съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.1-02/2009/003 ; 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна в Решение №182/19.04.2012 г., във връзка с 
поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг, Вх. № 1103/15.10.2012 г. 

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 3 беше подложено на поименно 

гласуване: 

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, 

Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, 

Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Мариана Бояджиева  - за, 

Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета 
Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Любен 

Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай 

Николов - за, Румен Димитров - за, Мирослав Трифонов – за. 
Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма. 
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РЕШЕНИЕ № 395 

 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, т.2, чл.17, чл.19а от 

Закона за общинския дълг и §37 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2012 година, Великотърновски общински съвет реши:  

 

2. Променя Решение №182/19.04.2012 година в частта „Условия за погасяване”, както 

следва: 

БИЛО: 

• Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за 

кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за 

предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства; 

СТАВА: 

• Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – до 15 месеца считано от датата на подписване на договора за 

кредит, но не по-късно от 25.12.2013 година, с възможност за предсрочно погасяване 

изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства; 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Решение за изменение и допълнение 
на Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите в 

Община Велико Търново, Вх. № 1095/12.10.2012 г. 

Г-н Ашиков даде думата на председателя на водещата ПК по НПУОР – г-н Милен Михов, 

за представяне на доклад във връзка с предложението по т. 4. 

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Съгласно Правилника ПК по НПУОР на свое заседание разгледа 
проекта за решение за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и дейността 
на клубовете на пенсионерите и на инвалидите в община В. Търново. Констатирано беше, 

че тази наредба работи успешно в продължение на дълги години и тези клубове играят 
важна социална, културна и най-разнообразна дейност както в града, така и в населените 
места.  

Комисията задълбочено разгледа предложените промени. Те са свързани със законодателни 

промени и с промени в структурата на ОА. Освен редакционните промени, свързани с това, 

са предвидени и промени, които регулират някои дейности в клубовете на пенсионерите, 
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които могат да се тълкуват като търговска дейност. Комисията като цяло подкрепя 

направените предложения.  

Поправката, която нашата комисия предлага, е правно аргументирана. Самата 

формулировка, че клубовете могат да бъдат предоставени на трети лица, в т.ч. и 

политически партии, считаме, че е малко усложнена и предлагаме да отпадне „политически 

партии”. „Трети лица” по смисъла на правното тълкуване на този термин включва всякакви 

лица – и юридически, и физически, включително и политически партии. Практиката е 

доказала, че ползването на тези клубове за политически партии е свързано с определени 

дейности, които са в рамките на закона и преди всичко с предизборните кампании.  

Това е становището на комисията. Ние нямахме пред себе си предложената промяна за 
наема, който в проекта за решение е предвидено да бъде 25 лв. без ДДС. Виждаме, че ПК 

по БФ предлага  наемът да бъде 15 лв. без ДДС. Длъжен съм да спомена, че в ПК НПУОР 

този въпрос беше дискутиран и се изказаха мнения, че това увеличаване е не много удачно 

и допустимо и може да се разсъждава за една редукция на предвиденото увеличение, така 

че можем да направим едно процедурно предложение точно тази точка – промяната на 
цената на наема, да бъде гласувана отделно.  

Г-жа МАРИАНА БОЯДЖИЕВА: С цялото ми уважение към ПК по НПУОР и към 

председателя й, имам въпрос: Включват ли се и политическите партии, ако остане в текста 

„трети лица”? Имам малко по-различно мнение, че не само по време на предизборни 

кампании, но това е единствената добра зала в някои населени места, където има и 

отопление, и срещу съответния наем може да се ползва и в рамките на цялата година и 

искаме да сме сигурни, че ще може да се ползва от политическите партии.  

Второто ми съображение е: подкрепям да бъде 15 лв., защото в населените места 
възможностите обикновено са две: или пенсионерския клуб, или сградата на читалището. 

Но там става дума за по-големи зали и съответно и наемите са по-високи, затова мисля, че 
достъпната, разумна цена за ползване на пенсионерските клубове е 15 лв. 

Г-н МИЛЕН МИХОВ: „Трети лица” включва и политическите партии. 

Г-н НИКОЛЕН СТОЙНОВ: ПК по ЗСД подкрепя, но наистина искаме да се раздели, ако 

е възможно, гласуването по отношение на наемната цена. Не виждам някаква голяма 

разлика дали ще бъде 15 или 25 лв., така че аз лично поддържам 25 лв. или да го разделим, 

ако желаете – в града 25 лв., а по селата – 15 лв., и да се гласува отделно. 

Г-н Ашиков подложи на гласуване промяната, предложена от ПК по НПУОР – в чл. 18, ал. 

1, т. 1 думите „в това число политически партии” да отпаднат. Предложението беше прието 

с 21 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма. 
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Предложението на ПК по БФ: „В чл. 19 след „от събрания членски внос” да се добави: и 

„парични дарения”, беше подложено на гласуване и прието с  21 „за”, „против” няма, 

„въздържали се” няма. 

Предложението на ПК по БФ: „В чл. 18 предложеният наем на час от 25 лв. без ДДС да 
стане 15 лв. без ДДС”, беше подложено на поименно гласуване: 
Николай Ашиков -против, Тодор Тодоров - против, Йорданка Стефанова – против, Деян 

Хаджийски - против, Красимир Калчев - против, Божидар Ангелов – въздържал се, 

Николен Стойнов - против, Росен Иванов - против, Мариана Бояджиева  - за, Николай 

Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета 

Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров – въздържал 

се, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Николай Николов - за, Румен 

Димитров – въздържал се, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за. 

Предложението беше отхвърлено с 13 „за”, 7 „против”, 3 „въздържали се”. 

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Оспорвам гласуването, защото се проведе в неинформирана 

среда. Ние не споменахме това, че няма никаква калкулация за разходите. На какво 

основание наемът на клуба се вдига с 250 %? Посочете ми дейност, услуга, която да се е 

вдигнала с 250 % за четири години дори. 

Г-н Ашиков подложи на прегласуване предложението на ПК по БФ: 

Николай Ашиков -против, Тодор Тодоров - против, Йорданка Стефанова – против, 

Александър Чокойски – против, Деян Хаджийски - против, Красимир Калчев - против, 

Божидар Ангелов – против, Николен Стойнов - против, Росен Иванов - против, Мариана 
Бояджиева  - за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан 

Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, 

Иван Александров – въздържал се, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, 

Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Камен Алексиев - за, Мирослав 

Маринов - за. 

Предложението беше  отхвърлено с 13 „за”, 9 „против”, 2 „въздържали се”. 

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Предлагам двете гласувания да се проведат на едно заседание 
съгласно чл. 75, ал. 2 от нашия Правилник. 

Предложението беше подложено на гласуване и прието с 16 „за”, 6 „против”, 1 „въздържал 

се”. 

Г-н Ашиков подложи на гласуване приемането на измененията и допълненията на 
наредбата на първо четене с така приетите допълнения: 
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Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски 

- за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - 

за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Йордан Грозданов - 

за, Иван Александров - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов 

Стефанов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мирослав Маринов - за. 

Текстът на наредбата беше приет на първо четене с 19 „за”, „против” няма, „въздържали 

се” няма. 

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Предлагам да бъде направено прегласуване, тъй като в залата 
липсва кворум. 

Г-н Ашиков направи проверка на кворума: 

Николай Ашиков, Тодор Тодоров, Александър Чокойски, Йорданка Стефанова, Деян 

Хаджийски, Тихомир Георгиев, Красимир Калчев, Божидар Ангелов, Николен Стойнов, 

Росен Иванов, Мариана Бояджиева, Драгош Методиев, Петко Тюфекчиев, Валентин 

Ламбев, Стефан Тодоров Стефанов, Йордан Грозданов, Николай Георгиев, Калина 
Широкова, Николай Николов, Румен Димитров, Камен Алексиев. 

В залата присъстваха 21 общински съветници. 

Председателят на ОС подложи на прегласуване приемането на измененията и допълненията 
на наредбата на първо четене:  
Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски 

- за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - 

за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Ваня Павлова – 

въздържал се, Валентин Ламбев - против, Стоян Витанов - против, Йордан Грозданов - за, 

Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, 

Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Румен Димитров - за, Мирослав 

Маринов - за. 

Текстът на наредбата беше приет на първо четене с 20 „за”, 2 „против”, 1 „въздържал се”. 

РЕШЕНИЕ № 396 

 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА  във връзка с чл. 6 от Наредба за условията 
и реда за извършване на социални услуги в Община Велико Търново и чл. 75 от 
Правилника за организацията и дейността на ВТОбС, на неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет 

приема на първо четене изменения и допълнения на Наредба за организацията и 

дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите в Община Велико Търново, 

както следва: 
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1. В Раздел ІІ се правят следните изменения и допълнения: 

 

В чл. 5 ал.1 се премахва следния текст “Отдел “Социални услуги, програми и проекти” 

“  и се създава ал. 5 към чл. 5 със следните точки: 

/5/ Кмета на Община Велико Търново утвърждава Правилник за вътрешния ред в 

клубовете на пенсионера и инвалида на територията на Община Велико Търново.  

т. 1. Дирекция “Социални дейности и здравеопазване” съвместно с клубните съвети на 
клубовете на пенсионерите и инвалидите на територията на Община Велико Търново 

изготвят Правилник за вътрешния ред в клубовете на пенсионера и инвалида на 

територията на Община Велико Търново, който се приема от общите събрания към 

всеки клуб.  

т. 2. Правилника за вътрешния ред в клубовете на пенсионера и инвалида на 

територията на Община Велико Търново се поставя на видно място във всеки клуб и е 

задължителен за всички пенсионери и инвалиди, ползващи услугите на клуба. 

 

2. В чл. 6, ал.3 се премахва думата “наеми”. 

3. В чл. 7, ал. 1 се премахва следния текст “Отдел “Социални услуги, програми и 

проекти” “. 

 

4. В чл. 10, ал. 3, т. 3 се правят следните изменения: 

 

Чл.10. ал.3 Общото събрание: 

т. 3. приема годишна програма за дейността на клуба с финансов план към нея. 

 

5. В чл. 11, т.1 се правят следните изменения: 

Чл. 11.  Клубният съвет: 

т. 1. Участва при изготвяне на Правилник за вътрешния ред; 

 

В чл.11, т.5 се премахва следния текст “Отдел “Социални услуги, програми и проекти” 

“. 

 

В чл.11 се създават нови т. 7 и т. 8, със следния текст:  

 

Чл. 11.  Клубният съвет: 

т. 7. Съгласува Заявките за ползване на Клуба на пенсионера и инвалида от трети лица, 

в т.ч. политически партии; 

т. 8. Уведомява ресорния Заместник кмет за взетите решения при провеждане на Общо 

събрание, касаещи дейността на  клуба. 

 

6. В чл. 12  се правят следните изменения и допълнения: 

 

Чл.12. Контролният съвет упражнява контрол за целесъобразното и       

законосъобразно разходване на средствата събрани от членовете на клуба, както и за 
опазване на неговото имущество. 

 

7. В чл. 13 се изменя т. 4., както следва. 

Чл. 13. Източници на финансиране на клубовете са: 
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т. 4. постъпили средства в бюджета на Община Велико Търново от отдаване под наем 

на материалната база на Клубовете на пенсионера и инвалида. 

 

8. Чл. 14 се изменя и се създават ал.1, ал.2, ал.3 със следните текстове: 

Чл.14 /1/ Паричните вноски в клубовете се събират и съхраняват от касиера на клуба 

срещу издадена квитанция. 

/2/ Предметните дарения се получават, съгласно изготвен Приемно – предавателен 

протокол, който задължително се подписва от Кмета на населеното място, 

Председателя или Заместник председателя на клубния съвет и уредника на съответния 

клуб на пенсионера и инвалида от една страна и от друга от дарителя. В Приемно – 

предавателния протокол следва волята на дарителя да бъде ясно изразена -  дарението 

да се ползва за нуждите на съответния клуб на пенсионера и инвалида.  

/3/ Приемно – предавателния протокол се представя в Център за социални услуги при 

Община Велико Търново, където се заприхождава дарението. 

9. В чл. 16 се изменя т. 2, както следва: 

 

Чл. 16.  В клубовете се води следната задължителна документация: 

т. 2 ревизионна книга, съгласно чл. 408 от Кодекса на труда; 

 

10.  В чл. 17, ал. 1 се създава нова т. 3 със следния текст: 

 

Чл.17. /1/ Социалните услуги, предоставяни в Клубовете на пенсионерите и инвалидите 
на територията на Община Велико Търново се извършват от: 

 

т. 3 юридически лица с нестопанска цел, възникнали съгласно законодателството на 

друга държава – членка на Европейския съюз, или друга държава от Европейското 

икономическо пространство. 

 

В чл. 17, ал.2 се допълва, както следва:  

/2/ Социалните услуги могат да се предоставят и при съвместно участие въз основа на 

договор между общината и лицата по ал.1, т.2 и т.3. 

 

11. В чл. 18, ал. 1, т. 1 се правят следните изменения: 

 

Чл.18. ал.1, т.1 Клубовете на пенсионера и инвалида на територията на  Община Велико 

Търново могат да бъдат предоставяни за ползване на трети лица, извън посочените в 

чл. 6, ал. 2 от Наредбата, при заплащане на наемна цена в размер на 25.00 /двадесет и 

пет/ лева на час /без ДДС/.  

 

12. Създава се нов чл.19 със следния текст: 

 

Чл.19. В клубовете на пенсионера и инвалида не се разрешава извършване на търговска 

дейност. От събрания членски внос и парични дарения по решение на общото събрание 
на Клубовете на пенсионера и инвалида е възможно да се предоставят единствено 
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стоки, за консумация на място в съответния клуб, вписани в Удостоверение за 
регистрация, издадено от Областна дирекция по безопасност на храните – Велико 

Търново. 

 

 

 

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ (отрицателен вот): Гласувах „против” поради една причина. 

Един пенсионерски клуб в едно населено място е може би единственото място, където 

може да се осъществи някакъв вид среща на неправителствена организация, на селско 

сдружение, на граждани и цената от 30 лв. за помещения, някои от които са по-малки от 30 

кв.м, е твърде висока.  

Второ,  по този начин се ограничава възможността на жителите на населените места да  
могат да се организират такива срещи в тези помещения. Изключваме читалищата, които са 

още по-скъпи.  

Трето: след като тук има такава дискусия по този въпрос, беше редно тази наредба да бъде 
гласувана на две заседания, не на едно. 

На последно място: поне в комисиите, в които аз участвам, не беше представена 
калкулация защо цената трябва да бъде 25 лв., а не примерно 15 лв. или 40 лв., т.е. има 

разходо-покривен момент. Ние не сме видели такава калкулация и не знаем дали това 
предложение се базира на реалната калкулация за ползването на всеки един клуб. 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Предлагам да гласуваме измененията и допълненията в 

Наредбата ан блок. 

Предложението на г-н Ашиков беше подложено на гласуване и прието с 21 „за”, „против” 

няма, 7 „въздържали се”. 

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване измененията и допълненията на наредбата на 
второ четене: 
Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски 

- за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, 

Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, 

Ваня Павлова – въздържал се, Мариана Бояджиева  - против, Николай Илчев - против, 

Драгош Методиев – въздържал се, Валентин Ламбев - против, Стефан Тодоров Стефанов - 

против, Анета Маноилова - против, Йордан Грозданов – въздържал се, Иван Александров - 

за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, 

Стефан Михайлов Стефанов - за, Румен Димитров - за, Мирослав Маринов - за. 

Предложението беше прието с 20 „за”, 5 „против”, 3 „въздържали се”. 
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РЕШЕНИЕ № 397 

 

 

 
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА  във връзка с чл. 6 от Наредба за условията 

и реда за извършване на социални услуги в Община Велико Търново и чл. 76 от 
Правилника за организацията и дейността на ВТОбС, на неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация,  Великотърновски общински съвет 
приема на второ четене изменения и допълнения на Наредба за организацията и 

дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите в Община Велико Търново, 

както следва: 

 

 

10. В Раздел ІІ се правят следните изменения и допълнения: 

 

В чл. 5 ал.1 се премахва следния текст “Отдел “Социални услуги, програми и проекти” 

“  и се създава ал. 5 към чл. 5 със следните точки: 

/5/ Кмета на Община Велико Търново утвърждава Правилник за вътрешния ред в 

клубовете на пенсионера и инвалида на територията на Община Велико Търново.  

т. 1. Дирекция “Социални дейности и здравеопазване” съвместно с клубните съвети на 
клубовете на пенсионерите и инвалидите на територията на Община Велико Търново 

изготвят Правилник за вътрешния ред в клубовете на пенсионера и инвалида на 

територията на Община Велико Търново, който се приема от общите събрания към 

всеки клуб.  

т. 2. Правилника за вътрешния ред в клубовете на пенсионера и инвалида на 

територията на Община Велико Търново се поставя на видно място във всеки клуб и е 

задължителен за всички пенсионери и инвалиди, ползващи услугите на клуба. 

 

11. В чл. 6, ал.3 се премахва думата “наеми”. 

12. В чл. 7, ал. 1 се премахва следния текст “Отдел “Социални услуги, програми 

и проекти” “. 

 

13. В чл. 10, ал. 3, т. 3 се правят следните изменения: 

 

Чл.10. ал.3 Общото събрание: 

т. 3. приема годишна програма за дейността на клуба с финансов план към нея. 

 

14. В чл. 11, т.1 се правят следните изменения: 

Чл. 11.  Клубният съвет: 

т. 1. Участва при изготвяне на Правилник за вътрешния ред; 

 

В чл.11, т.5 се премахва следния текст “Отдел “Социални услуги, програми и проекти” 

“. 

 

В чл.11 се създават нови т. 7 и т. 8, със следния текст:  

 

Чл. 11.  Клубният съвет: 
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т. 7. Съгласува Заявките за ползване на Клуба на пенсионера и инвалида от трети лица, 

в т.ч. политически партии; 

т. 8. Уведомява ресорния Заместник кмет за взетите решения при провеждане на Общо 

събрание, касаещи дейността на  клуба. 

 

15. В чл. 12  се правят следните изменения и допълнения: 

 

Чл.12. Контролният съвет упражнява контрол за целесъобразното и       

законосъобразно разходване на средствата събрани от членовете на клуба, както и за 
опазване на неговото имущество. 

 

16. В чл. 13 се изменя т. 4., както следва. 

Чл. 13. Източници на финансиране на клубовете са: 

т. 4. постъпили средства в бюджета на Община Велико Търново от отдаване под наем 

на материалната база на Клубовете на пенсионера и инвалида. 

 

17. Чл. 14 се изменя и се създават ал.1, ал.2, ал.3 със следните текстове: 

Чл.14 /1/ Паричните вноски в клубовете се събират и съхраняват от касиера на клуба 

срещу издадена квитанция. 

/2/ Предметните дарения се получават, съгласно изготвен Приемно – предавателен 

протокол, който задължително се подписва от Кмета на населеното място, 

Председателя или Заместник председателя на клубния съвет и уредника на съответния 

клуб на пенсионера и инвалида от една страна и от друга от дарителя. В Приемно – 

предавателния протокол следва волята на дарителя да бъде ясно изразена -  дарението 

да се ползва за нуждите на съответния клуб на пенсионера и инвалида.  

/3/ Приемно – предавателния протокол се представя в Център за социални услуги при 

Община Велико Търново, където се заприхождава дарението. 

18. В чл. 16 се изменя т. 2, както следва: 

 

Чл. 16.  В клубовете се води следната задължителна документация: 

т. 2 ревизионна книга, съгласно чл. 408 от Кодекса на труда; 

 

10.  В чл. 17, ал. 1 се създава нова т. 3 със следния текст: 

 

Чл.17. /1/ Социалните услуги, предоставяни в Клубовете на пенсионерите и инвалидите 
на територията на Община Велико Търново се извършват от: 

 

т. 3 юридически лица с нестопанска цел, възникнали съгласно законодателството на 

друга държава – членка на Европейския съюз, или друга държава от Европейското 

икономическо пространство. 

 

В чл. 17, ал.2 се допълва, както следва:  

/2/ Социалните услуги могат да се предоставят и при съвместно участие въз основа на 

договор между общината и лицата по ал.1, т.2 и т.3. 
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11. В чл. 18, ал. 1, т. 1 се правят следните изменения: 

 

Чл.18. ал.1, т.1 Клубовете на пенсионера и инвалида на територията на  Община Велико 

Търново могат да бъдат предоставяни за ползване на трети лица, извън посочените в 

чл. 6, ал. 2 от Наредбата, при заплащане на наемна цена в размер на 25.00 /двадесет и 

пет/ лева на час /без ДДС/.  

 

12. Създава се нов чл.19 със следния текст: 

 

Чл.19. В клубовете на пенсионера и инвалида не се разрешава извършване на търговска 

дейност. От събрания членски внос и парични дарения по решение на общото събрание 
на Клубовете на пенсионера и инвалида е възможно да се предоставят единствено 

стоки, за консумация на място в съответния клуб, вписани в Удостоверение за 
регистрация, издадено от Областна дирекция по безопасност на храните – Велико 

Търново. 

 

 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане проект на Правилник за организацията на 
дейността на Центровете за работа с деца и младежи в Община Велико Търново, Вх. № 

1088/12.10.2012 г. 

Г-н НИКОЛЕН СТОЙНОВ: ПК по ЗСД проведе много задълбочено заседание и прие 
изцяло правилника, но е допусната една малка неточност, в точка 20. Центровете за работа 

с деца и младежи се разкриват в помещения общинска собственост. В точка 20 са изброени 

всички центрове кой къде е ситуиран, с какъв акт и от коя дата е започнала неговата 

дейност. Но не е посочено правното основание, че те трябва да бъдат ситуирани там и за да 
не изпадаме в противоречие със закона, направихме тази препоръка, т.е. да се изготви 

юридически издържан документ за основанието за ползване и на следващата сесия да ни 

внесат предложение за решение. Разговарял съм по този въпрос с г-жа Джартова. Моля да 
гласувате с тази поправка! 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз вече имам своето логично обяснение и знам как ще 

гласувам, но съм провокиран да попитам председателя на тази ПК какво се има предвид 

под „юридически издържан документ”. Знаете, че аз на тема право и юридически 

документи съм доста чувствителен. Моля председателят на тази комисия да ми обясни 

какво се има предвид, за да може наистина да гласувам с чиста съвест, че предложението и 

поправката към него са направени както трябва. 

 Г-н НИКОЛЕН СТОЙНОВ: Аз не съм юрист, за разлика от Вас, г-н Димитров, така че 
ще се изкажа малко не съвсем компетентно. Основанието за ползване най-вероятно трябва 
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да бъде издадено от съответния орган, т.е. за помещението, което те ще ползват, трябва да 
има съгласие или от настоятелството, или от „Общинска собственост” те да бъдат 
разположени там.  

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: На основание чл. 75, ал. 2 от Правилника предлагам двете 

гласувания да се проведат в едно заседание. 

Предложението на г-н Ашиков беше прието с 22 „за”, 1 „против”, 1 „въздържали се”. 

Г-н Ашиков подложи на гласуване приемането на правилника на първо четене. С 24 „за”, 

„против” няма, 1 „въздържал се” текстът на правилника беше приет на първо четене. 

 

РЕШЕНИЕ № 398 

 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7 от Наредба за условията 

и реда за извършване на социални услуги в Община Велико Търново и чл. 75 от 
Правилника за организацията и дейността на ВТОбС, на неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет 

приема на първо четене: 

  

  Правилник за организацията и дейността на Центровете за работа с деца и 

младежи в община Велико Търново. 

 

 Приложение:  Правилник за организацията и дейността на Центровете за работа 
с деца и младежи в община Велико Търново. 

 

 

Председателят на ОС предложи на второ четене правилникът да се гласува ан блок. 

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, 3 „въздържали се” 

Г-н Ашиков подложи на гласуване текста на правилника на второ четене. С 25 „за”, 

„против” няма, 3 „въздържали се” текстът на правилника беше приет на второ четене. 

 

РЕШЕНИЕ № 399 

 

 

На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7 от Наредба за условията 

и реда за извършване на социални услуги в Община Велико Търново и чл. 76 от 
Правилника за организацията и дейността на ВТОбС, на неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация,, Великотърновски общински съвет 
приема на второ четене: 

  

  Правилник за организацията и дейността на Центровете за работа с деца и 

младежи в община Велико Търново. 
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 Приложение:  Правилник за организацията и дейността на Центровете за работа 
с деца и младежи в община Велико Търново. 

 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от г-н Камен Алексиев, Вх. № 900/12.07.2012 г. 

 

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Първо искам да кажа, че след три месеца и половина дойде ред 

и на този въпрос да бъде отговорено. Входящият номер е от 12 юли, но както казват хората: 
„По-добре късно, отколкото никога”. Аз мисля да не чета въпроса, тъй като всички можете 
да го видите и предлагам г-н Кметът да отговори на питането. 

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ прочете отговор на питането на г-н Алексиев относно „Пазари В. 

Търново” ООД. 

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Много информация ни беше предоставена за тези години, в 

които сме съдружници в това смесено търговско дружество,. За съжаление не получих 

категоричен, адекватен и точен отговор на два от въпросите си - втори и трети въпрос. Г-н 

Кметът спомена нещо, но така и не става ясно каква е съдбата на това дело от предходните 
години.  

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: Няма такова дело. 

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Не можах да получа отговор и на третия въпрос, г-н Кмете: ще 
предприемете ли мерки в тази посока? Казахте, че Общото събрание за 20 юли е провалено 

и е насрочено за септември, но пак е провалено. Преди 10 години може би с най-добри 

намерения тогавашният ОС и тогавашният кмет сключват един договор, с който създават 
едно смесено дружество, в което Общината предоставя за управление и ползване целия 

пазар. До 2002 година средствата, които е събирала общината от наеми и други дейности от 
пазара, са били в размер на 700 000 лв. годишно. Т.е. за 10 години с това наше участие в 

смесеното дружество общината се е лишила от близо 7 000 000 лв., ако не е бил сключен 

този договор. Целта ни е да видим какво правим с това дружество оттук нататък. Факт е, че 

в почти всички смесени дружества, където общината е миноритарен собственик, почти 

нищо не влиза в общинския бюджет. Затова провокирах това най-добронамерено питане 
към г-н Кмета, защото мисля, че е назрял моментът, в който трябва да вземем решение и да 
видим по какъв начин ще продължим да работим с това смесено дружество. Може би не 

сега, може би през следващите месеци, през следващата година. Съществуват различни 

хипотези, различни варианти за решение. Единият от тях е съдружниците ни да изкупят 
нашия дял, другият вариант е ние да изкупим техния дял. В следващата година трябва да 
предприемем стъпки и действия в тази посока, за да приключим това състояние, което е 
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нетърпимо както за нас, така и за гражданите на общината, защото 10 години вече ние, 

давайки пазара, не получаваме нито един лев. Тези суми, които бяха споменати в отговора 
на първия въпрос, които са предоставени от съдружниците ни на г-н Кмета, аз не приемам, 

защото според мен голямата част от тях не отговарят на истината и това са само едни 

числа, които са хвърлени за прах в очите. Трябва да помислим и по някакъв начин през 
следващите месеци или година да решим този казус. Трябва този въпрос да бъде поставен 

на широк обществен дебат и да се чуят различни мнения, но сегашното състояние не бива 
да продължава и в бъдеще. 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Съгласие за кандидатстване на Община Велико 

Търново с проект по ОП „Регионално развитие“, Вх. № 1037/24.09.2012 г. 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 7 беше подложено на поименно 

гласуване: 

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски 

- за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - 

за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Атанас Атанасов - за, 

Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева  - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – 

въздържал се, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, 

Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, 

Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов 

Стефанов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев - за. 
Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”. 

 

РЕШЕНИЕ № 400 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет: 

 

 

1/Дава съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проектно 

предложение по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013, Операция 5.3: „Изграждане на 
капацитет на бенефициентите на ОПРР“, Схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ: BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен 

период“. 

 

2/ Инвестиционното проектно предложение ще бъде включено в Интегрирания 

план за градско възстановяване и развитие и за кандидатстване за финансиране по 

ОПРР през следващия програмен период 2014-2020 година. 
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ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване на Община 
Велико Търново с проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи в Община 
Велико Търново, Вх. № 1130/17.10.2012 г. 

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз подкрепям тази инициатива и затова ще гласувам „за”, но 

искам да направя една препоръка на г-н Кмета и на неговия екип. Старият ОС е длъжник на 
великотърновци, защото поради неправилно формулирано решение на стария ОС не можа 
да се изчисти целият горски масив, който бе изгорен в района на с. Арбанаси и към днешна 
дата още стои с тази нелицеприятна изгоряла маса. Мисля, че там администрацията трябва 

да предприеме инициатива за почистването и да се възползва именно от този проект, който 

ние ще гласуваме, за да може да се оправим цялата тази горска фауна и зеленината около 

венеца на В. Търново. 

Предложението по т. 8 беше подложено на поименно гласуване: 
Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски 

- за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - 

за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Атанас Атанасов - за, 

Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева  - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев - за, 

Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - 

за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - 

за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - 

за, Камен Алексиев - за. 

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма. 

 

РЕШЕНИЕ № 401 

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински 

съвет дава съгласие Община Велико Търново да кандидатства с проектно предложение 

за предоставяне на безвъзмездна помощ за финансиране на проект по мярка 223 - 

„Първоначално залесяване на неземеделски земи“ в Община Велико Търново по 

Наредба № 22 от 07 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по мярка „Първоначално залесяване на 

неземеделски земи“ по Програма за развитие на селските райони за периода 2007 

– 2013 г. 
 
2. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет 

декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Общинския план за 
развитие на Община Велико Търново.  
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ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Актуализация на Решение № 313 от 19.07.2012 г. на 
ВТОбС, във връзка с утвърждаване натуралните показатели на училищната мрежа на 
Община Велико Търново за учебната 2012/2013 г., Вх. № 1096/12.10.2012 г. 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 9 беше подложено на поименно 

гласуване: 

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски 

- за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - 

за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Атанас Атанасов - за, 

Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева  - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев - за, 

Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета 

Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Любен 

Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов – въздържал се, 

Стефан Михайлов Стефанов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен 

Алексиев - за. 

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 402 

 

На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и Наредба №7 от 

29.12.2000 година , Великотърновски общински съвет: 

 

 

1.  Актуализира натуралните показатели по бюджета към функция „Образование” след  

приемане на Списък Образец №1 и №2 за учебната 2012/2013 година, както следва: 

 

Дейности Било Става 

А. Дейност „Общообразователни училища”   

1. Брой ученици 6 729 6 641 

2. Брой паралелки 310 без промяна 
   

Б. Дейност „Полудневна предучилища подготовка”   

1. Брой деца 192 195 

2. Брой паралелки 11 без промяна 
   

В. Дейност „Професионални гимназии” – ПГС 

„Кольо Фичето” 

  

1. Брой ученици 32 без промяна 
2. Брой паралелки 2 без промяна 
3.Брой паралелки задочно 2 без промяна 
4. Брой записани задочно 39 57 

Дейности Било Става 
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Г. Дейност „Общежития”   

1.Брой ученици към Спортно училище–Велико Търново 36 без промяна 
2.Брой ученици към ПГС „К. Фичето” 60 40 

   

Д. Дейност „Предучилищно възпитание”   

1. Брой групи-ЦДГ 80 без промяна 
2. Брой яслени групи 3 без промяна 
3. Брой деца   

-от 3 до 4 год. 1356 1343 

-на 5 год. в ЦДГ и ОДЗ 570 542 

-на 6 год. в ЦДГ и ОДЗ 514 509 

-в яслени групи 81 91 

   

Е. Дейност „Спортни училища”   

1. Брой ученици  98 

2. Брой паралелки  4 

 

 

2. Утвърждава маломерни паралелки в общинсите училища за учебната 2012/2013 

година, както следва: 

 

УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ 
Общ брой 
ученици 

КЛАС БР.ПАРАЛЕЛКИ БР.УЧЕНИЦИ 
РАЗЛИКА ДО 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ 
МИНИ МУМ 

ОУ "П.Р.Славейков" гр. 
Велико Търново 

161 

ІІ 1 самостоятелна 11 5 

ІІІ 1 самостоятелна 11 5 

VІ-а 1 самостоятелна 16 2 

ОУ "Христо Ботев" гр. 
Велико Търново 

123 

ІІ 1 самостоятелна 15 1 

ІІІ 1 самостоятелна 14 2 

ІV 1 самостоятелна 10 6 

VІ 1 самостоятелна 16 2 

VІІ 1 самостоятелна 17 1 

VІІІ  1 самостоятелна 8 10 

ОУ "Васил Левски" 
с.Леденик 

53 

І-ІІІ 1 слята 4+7=11 5 

ІІ-ІV 1 слята 7+8=15 1 

V-VІІІ 1 слята 12+4=16 2 

VІ-VІІ 1 слята 6+5=11 7 

ОУ "П.Р.Славейков" 
с.Церова кория 

61 

І-ІІІ 1 слята 7+6=13 3 

ІІ 1 самостоятелна 10 6 

ІV 1 самостоятелна 11 5 

V-VІІІ 1 слята 8+5=13 5 

VІ-VІІ  1 слята 11+3=14 4 

ОУ "Христо Смирненски" с. 
Самоводене 

63 

І-ІV 1 слята 9+5=14 2 

ІІ 1 самостоятелна 11 5 

ІІІ 1 самостоятелна 10 6 

V-VІІ 1 слята 12+4=16 2 

VІ-VІІІ 1 слята 8+4=12 6 

ОУ "Христо Ботев" с.Ресен 112 ІІ 1 самостоятелна 10 6 
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ІІІ 1 самостоятелна 12 4 

ІV 1 самостоятелна 15 1 

VІ 1 самостоятелна 16 2 

VІІ 1 самостоятелна 13 5 

VІІІ  1 самостоятелна 7 11 

ОУ "Христо Смирненски" 
с.Водолей 

87 

І 1 самостоятелна 10 6 

ІІ 1 самостоятелна 10 6 

ІІІ 1 самостоятелна 11 5 

ІV 1 самостоятелна 10 6 

V 1 самостоятелна 11 7 

VІ-VІІІ 1 слята 13+9=21   

VІІ 1 самостоятелна 13 5 

ОУ "Св. Иван Рилски" 
с.Балван 

58 

І-ІV 1 слята 7+8=15 1 

ІІ-ІІІ  1 слята 7+5=12 4 

V-VІ 1 слята 6+8=14 4 

VІІ-VІІІ 1 слята 10+7=17 1 

ОУ "д-р Петър Берон" гр. 
Дебелец 

188 

ІVа 1 самостоятелна 13 3 

ІVб 1 самостоятелна 14 2 

VІа 1 самостоятелна 15 3 

VІб 1 самостоятелна 16 2 

VІІІ  1 самостоятелна 9   

УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ 
Общ брой 
ученици 

КЛАС БР.ПАРАЛЕЛКИ БР.УЧЕНИЦИ 
РАЗЛИКА ДО 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ 
МИНИНМУМ 

ОУ "Неофит Рилски"  гр. 
Килифарево 

127 

ІV 1 самостоятелна 11 5 

V 1 самостоятелна 15 3 

VІ 1 самостоятелна 14 4 

VІІ 1 самостоятелна 13 5 

VІІІ 1 самостоятелна 13 5 

ХГ  "Св.Св. Кирил и 
Методий"                   

гр. Велико Търново 
69 

VІІІ 1 самостоятелна 13 5 

ХІ 1 самостоятелна 17 1 

СОУ "Емилиян Станев"           
гр. Велико Търново 

1010 
VІІІ б 1 самостоятелна 16 2 

Х б 1 самостоятелна 17 1 

СОУ "Вл.Комаров"                            
гр. Велико Търново 

240 
VІ 1 самостоятелна 16 2 

VІІІ 1 самостоятелна 13 5 

СОУ "Г.С.Раковски"    
гр.Велико Търново 

158 

ІІ 1 самостоятелна 12 4 

ІІІ 1 самостоятелна 15 1 

ІV 1 самостоятелна 10 6 

VІ  1 самостоятелна 15 3 

VІІ 1 самостоятелна 17 1 

VІІІ 1 самостоятелна 13 5 

Спортно училище       
гр.Велико Търново 

98 V 1 самостоятелна 17 1 

ПГС "Кольо Фичето"       
гр.Велико Търново 

32 ХІ 1 самостоятелна 16 2 
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ХІІ 1 самостоятелна 16 2 

 

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване на съгласие за извършване на разход от 
Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р 

Трейман” ЕООД със собствени средства на търговското дружество за газифициране на 
сградата на стационара в местност „Света гора”. 

Г-жа АНЕТА МАНОИЛОВА: Едно добро намерение, обаче смятам, че във вида, в който е 
поднесено, аз лично не бих се подписала под едно такова предложение за решение. В този 

документ, който ни се поднася относно даване на съгласие, първите няколко реда са 
относно даването на съгласие. Виждаме каква е сумата, също сме съгласни за сумата. Но 

„задължава управителя на Специализирано лечебно заведение да предостави информация 

относно предприетите действия”. В средата на повествованието виждаме, че той вече е 
предприел такива действия. Всъщност ние какво искаме? Той да ни каже кога е краят на 
дейността, защото ние виждаме, че на база на недадено разрешение той вече е направил със 
заповед комисия и тя е разгледала три оферти, има фирма, посочена на първо място. 

Няколко месеца ние се борихме по същия начин със строителните предприемачи, които 

бяха построили нещо, а после искаха разрешение, сега ни се поднася нещо в същия вид. 

Г-н АНТОН КОЙНАКОВ: В точка 1 на решението е записано, че то се взема на 
основание на чл. 14, ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки. В този член от закона са 
записани методологията, методите и начините, по които се извършва такъв разход като 

обществена поръчка. Затова в този член в т. 1 не се изисква нищо, пряко договаряне за сума 

под определените суми. Тази сума е по-малка, затова управителят превантивно е издал 

заповед, организирана е комисия, направен е оглед от фирми, събрани са три оферти и на 
нашето внимание е предложена най-ниската стойност на офертата. Но все пак, за да се 
извърши разходът, трябва да има над 10 000 лв. По чл. 18, т. 12 и чл. 20 от Наредбата за 
упражняване правата на собственост върху капитала на търговските дружества е 

необходимо съгласието на ОС. Извършвайки тези дейности по т. 2 от решението, 

управителят трябва да докладва на каква стойност е извършил газификацията на сградата и 

тя не бива да надвишава стойността 13 236 лв. Това е рамката, в която трябва да се извърши 

тази дейност със собствени средства на дружеството.  

Предложението по т. 10 беше подложено на гласуване и прието с 28 „за”, „против” няма, 1 

„въздържал се”. 
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РЕШЕНИЕ № 403 

 

1. На основание чл.21 ал.1, т. 23 от Закон за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.14, ал.5, т.1 от Закон за обществените поръчки и  чл.18, т.12 във връзка с 

чл.20 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската 
част от капитала на търговските дружества, заповед №327/09.10.2012г. на Управителя на 

„Специализирана болница  за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р 

Трейман” ЕООД гр.Велико Търново, протокол от 11.10.2012г. по заповед №327/09.10.2012г, 
Великотърновски общински съвет дава съгласие на Управителя на „Специализирана 
болница  за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД 

гр.Велико Търново за извършване на разход със собствени средства на търговското 

дружество за изграждане на вътрешно газова инсталация, преработка и присъединяване към 

съществуваща отоплителна инсталация на обект „Специализирана болница  за активно 

лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД, гр.Велико Търново на 

стойност 13 236.00/тринадесет хиляди двеста тридесет и шест/лева без ДДС. 

 

3. Задължава Управителя на „Специализирана болница  за активно лечение на пневмо-

фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД гр.Велико Търново да предостави 

информация относно предприетите  действия по изпълнение на Решението. 

 

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от Управителя на „Център за 

психично здраве – Велико Търново“ ЕООД за рационализиране на легловия фонд, Вх. № 

1099/15.10.2012 г. 

 

Г-н НИКОЛЕН СТОЙНОВ: Искам да внеса едно пояснение – субсидията е на преминал 

пациент, така че колкото повече пациенти са преминали, толкова по-голяма ще бъде 
субсидията и толкова повече пари ще влязат в касата на Центъра за психично здраве. Там 

има собствена пространствена възможност, второ, няма да се назначават нови хора и 

Центърът за психично здраве само може да спечели от това, така че подкрепям 

предложението. 

Предложението беше подложено на гласуване и прието с 29 „за”, „против” няма, 

„въздържали се” няма. 

 

РЕШЕНИЕ № 404 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 69, ал. 2, т. 5 от 

Закона за лечебните заведения и Предложениe с Вх. № 20-96/10.10.2012 г. от д-р Георги 

Парчев, Управител на „Център за психично здраве – Велико Търново“ ЕООД, с цел  

подобряване дейността и рационализиране на легловия фонд на „Център за психично 

здраве – Велико Търново” ЕООД, Великотърновски общински съвет дава съгласие да 

се увеличи броя на леглата от 85 на 110. 
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ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Присъждане Академична награда на Община 

Велико Търново на млади специалности за 2012 г., Вх. № 1050/27.09.2012 г. 

Изказвания не бяха направени. 

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението на ПК по ОНК. Предложението беше 
прието с 28 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма. 

 

РЕШЕНИЕ № 405 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 11 от Статута за Академична 

награда на Община Велико Търново, Великотърновски общински съвет определя за 

членове на Комисията за номиниране на кандидатите: 

 

Г-жа Мариана Радева Бояджиева  

Г-н Михаил Стефанов Харалампиев 

 

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от Група „НОВОТО ВРЕМЕ“ 

на Великотърновски общински съвет, Вх. № 1075/09.10.2012 г. 

Изказвания не бяха направени. Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване 

предложението по т. 13: 

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски 

- за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, 

Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, 

Атанас Атанасов - за, Мариана Бояджиева  - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев - за, 

Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета 

Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Любен 

Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан 

Михайлов Стефанов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за. 

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма. 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: В проекта за решение трябва да пише, че освобождава като 

председател и като член на постоянната комисия г-жа Юлияна Дончева. 

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Предлагам да гласуваме отново с това допълнение, направено 

от г-н Витанов. 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Ще го подложим на гласуване, като освен това се запише и 

„избира за член и председател”… 
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Предложението беше подложено на поименно гласуване с направените корекции: 

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски 

- за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, 

Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Атанас Атанасов - за, 

Мариана Бояджиева  - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев - за, Валентин Ламбев - за, 

Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - 

за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - 

за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Николай 

Николов - за, Румен Димитров - за. 

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма. 

 

РЕШЕНИЕ № 406 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 36, ал. 1 от Правилника за 

организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии 

и за взаимодействието му с общинска администрация, Великотърновски общински 

съвет: 

 

1. Освобождава г-жа Юлияна Дончева Недкова, като Председател и член 

на Постоянната комисия по бюджет и финанси /ПК по БФ/ и избира за 
Председател и член на комисията г-жа Калина Михайлова Широкова. 

 

2. Освобождава г-жа Калина Михайлова Широкова, като член на 

Постоянната комисия по надзорен съвет по приватизация и 

следприватизационен контрол /ПК по НСПСК/ и избира за член на комисията г-
н Иван Александров Ангелов. 

 

3. Освобождава г-н Иван Александров Ангелов, като член на 
Постоянната комисия по чл. 25, ал. 2, т. 3 от ЗПУКИ и избира за член на 

комисията г-жа Юлияна Дончева Недкова. 

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Проект за решение от Работна група 

избрана с решение № 296/25.06.2012 г. на ВТОбС, Вх. № 1132/18.10.2012 г. 

 

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Имаше един доклад, който беше представен на 
Председателството и затова аз ще кажа няколко думи и ако има въпроси към мен и към 

колегите от работната група, нека да ни бъдат зададени. Ние изпълнихме задачите, които 

бяха поставени от ОС. След проведените срещи с вицепремиера Цветанов и с министър 

Десислава Атанасова, след провеждане на различни срещи от страна на ОА и на МЗ, както 
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и след консултации с юристи със сериозна практика, се стигна до приемането на този 

вариант на разрешаване на част от взаимоотношенията ни с МОБАЛ „Ст. Черкезов” от една 
страна и от друга страна мога да го свържа с едно решение № 15 от 24.11.2011 г., когато 

няколко комисии, вкл. ПК по ЗСД, бяха натоварени за търсене на формула за разрешаване 
на перспективи пред развитието на общинските дружества със здравни дейности по 

запазване и разширяване на дейностите им.  

С цел перспективите пред здравеопазването във В. Търново тези точки, които ние 
предлагаме, са изключително важни. Бих наблегнал на т. 1 – това е събирането на МОБАЛ 

„Д-р Ст. Черкезов”  на една площадка – проект, който е направен преди доста години и 

който ако се реализира с помощта на държавата и с наша помощ като община, би 

реализирал сериозни икономии на финансови средства и повишаване на здравната услуга 

от друга страна. Фактически способът, до който се достигна за разрешаване на този казус, е 
ние да дарим акциите си, без да се коментира стойност насреща и да получим безвъзмездно 

имотите на терена на Стара болница. Получиха се различни информации и коментари 

отстрани от съветници и от граждани в резултат на което вкарахме в т. 3 – това е, че ОС и 

община В. Търново декларират, че ще ползват терена на Стара болница и сградите там само 

за здравни цели, т.е., искаме още отсега да парираме различни видове злоупотреба с това 

решение в публичното пространство.  

Аз смятам, че това решение наистина отваря перспективи. То може да не се случи в 

следващия месец или два, но наистина трябва да се случи, защото отваря перспективи пред 

развитието на нашите здравни дружества и наистина дава възможност те не само да 
запазят, но и да разширят своята дейност.  
Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Първо искам публично да благодаря на ОС, който гласува 

доверие на тази Работна група, която се нагърби с един изключително сериозен и тежък за 
община В. Търново казус. Тук е моментът да благодаря на всички партийно представени 

присъстващи в Работната група, защото тя беше съставена от доста широк спектър – ГЕРБ, 

БСП, „Новото време”, гражданския формат, и се опитахме да вземем едно балансирано 

решение, което в допълнение към казаното от г-н Радонов, виждайки, че в този проект за 

решение в самата му същност, фактологията, е само декларативен, т.е. зачитайки 1, 2, 3, 4 и 

5 точка ние виждаме, че единствено възлагателно решение има само в т. 5, която възлага на 
кмета да информира МЗ относно готовността на ВТОС да стартира процедурата по тази 

мащабна за община В. Търново дейност. Вероятно това предложение ще бъде подкрепено 

от целия ОС, защото виждам и чувам, че има пълна консолидация относно здравната 
политика, която общината трябва да има в един глобален план в бъдеще. 

Г-н НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Използвам случая да ви запозная с прецедент, който се случи 

в нашата страна в далечната 1978 год. аз, като съпроектант на няколко болници, една от 
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които е построена и вече влязла в действие – болницата в Русе, другата е болница Ямбол, 

третата е болница В. Търново – хирургичните и операционни блокове, някъде достроени, 

някъде влезли. Казусът е сложен, но вече има прецедент – в Ямбол ОС и АД е взело 

решение и се отказва от собствеността на един от терените и подарява на държавата новия 

терен, където се изгражда новата болница. Вече има отпуснати и средства от 
правителството за въвеждане в експлоатация и довършване на сградата.  

Тук обаче имаме и много сложен казус – казусът със собствеността на Стара болница, 

където вероятно има и индивидуални собственици, сигурно има собственост и на община, и 

на държава, така че този казус би трябвало да се изясни: дали ние сме наясно с всички 

собствености в района на Стара болница. Вторият въпрос е дали в района на Стара болница 
има направена мрежа от УПИ, които да съдържат отделните сгради и направена улична 
мрежа, така че предполагам, че в близкото бъдеще трябва да се случат някои процедури, 

които трябва да предшестват нашето решение. Затова обръщам внимание, че вероятно няма 
да стане толкова лесно само с едно предложение за отказване и за замяна, а трябва да се 
направи доста сложна работа по отреждането или трябва да има едно частично изменение 
на ПУП, в което да се видят всички имоти, всички улици и възможности за замяна.  

Така че пътят за събирането на болниците на един терен съществува. Аз се запознах и с 

предложението, което е направено преди 5-6 г. от колегата арх. Георгиев за новата болница, 

но там въпросът е доста сложен – дали да се строи нова сграда или съществуващата сграда, 

която е предвидена в стария проект да бъде част от новата болница. Има доста въпроси, 

които трябва да се изяснят преди да вземем нашето решение. 

Г-Н НИКОЛЕН СТОЙНОВ: В началото ще заявя, че няма да участвам в гласуването, тъй 

като работя в болницата, за което съжалявам, че няма да участвам в това гласуване. 

Второ, съжалявам, че не участвах в тази работна група пак по същата причина.  

Трето, което смятам, че е много важно и не искам да се приема като изказване, а като един 

апел към колегите общински съветници и в частност към колегите от Работната група. Има 

недостатъчна информираност точно по това проекторешение. Създаде ни се едно може би 

излишно напрежение, но трябва хората, които работят в болницата и в База 2, за която 

говорим, да са наясно кое налага тази сделка и тази замяна, как и по какъв начин ще бъде 

осъществена. Ако трябва да се свика една пресконференция в следващите дни и да им бъде 

обяснено. Притеснени са, че едва ли не ще им бъде отнето правото на труд в тази база, след 

като терените станат общински. Това са моите притеснения и на колегите, които те ми 

дадоха и ги изразявам пред вас. Не съм разговарял с ръководството на болницата по този 

въпрос. 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Аз също мисля, че е добре Работната група да излезе с една 
пресконференция, защото може би наистина някои от персонала там са притеснени. 
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Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Първо, към г-н Николов: това, което каза, е вярно, но то е 
следствие на решението, което ще вземем днес и на развитието на въпроса. Естествено, в 

цялата тази работа има доста хора, които по един или друг начин създават суматоха, 

разбрали, неразбрали. На всички нас е ясно, че Нова болница ползва само две сгради в 

Стара болница. Те ползват само Инфекциозно отделение и новия корпус, т.нар. сграда 9 по 

номерацията на акта, за което ОС изрично е заявил, че при придобиването ще учреди право 

на безвъзмездно ползване, т.е. без наем, до момента на събирането на Нова болница на една 
площадка, Това е записано: „За сгради № 3 и № 9, които в момента се ползват от МОБАЛ 

„Д-р Ст. Черкезов” АД В. Търново, община В. Търново ще учреди правото на безвъзмездно 

ползване от МОБАЛ „Д-р. Ст. Черкезов” до реализирането на действията по т. 1”. Значи 

трябва да четем малко повече и да разясняваме и да носим отговорността си като общински 

съветници.  

Пак казвам: това нещо, дори и да не се случи утре-вдругиден, то трябва да се случи, защото 

във В. Търново здравеопазване се прави на пет площадки. Не е необходимо да се прави на 
шеста. Това са площадките на Нова болница, Стара болница, едната поликлиника, 

Стоматологична поликлиника, стационара на Тубдиспансера. Нека гражданите от 
общината и от районите около В. Търново знаят, когато идват да се лекуват тук, а не да ги 

пращаме на Света гора или на друго място, каквито идеи има, ако се появят нови 

инвестиционни интереси в областта на здравеопазването във В. Търново.  

Отделно е необходимо за хората, които живеят горе на зъбера, има проект, започнат от 
Петя Илиева и д-р Рашев през 2002 г,. там да се правят различни градоустройствени 

решения. Те също трябва да бъдат завършени един ден, а не хората, които живеят горе на 
Картала, да минават по 2 км и половина, за да стигнат до центъра. Те могат да минават през 
болницата Има начин – г-н Гл. Архитект под разпореждането на г-н Кмета е изпратил до 

МЗ предложения във връзка с откриване на допълнителни входове и изходи на Стара 

болница. 

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Искам да припомня, че нашата група активно участва в 

сформирането на Работната група и в инициирането на извънредни сесии за разрешаване на 

този въпрос. По-точно са няколко въпроса, които са свързани и са сложни от правна гледна 
точка и от техническа гледна точка. Колегата Николов спомена само няколко от 
процедурите, които трябва да се осъществят, за да може да се осъществи този проект за 

решение и тези действия, които трябва да направим.  

Нашата група ще подкрепи този проект за решение, който на този етап има декларативен 

характер, тъй като част от решенията са извън компетенциите на ОА и на ВТОС, но ще ми 

позволите накратко да споделя няколко аспекта с вас. Първият аспект е свързан с това 
ВТОС доброволно да се откаже от съсобствеността си в Нова болница. Преди половин 
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година се задължихме  да отстояваме правото да си запазим собствеността, когато се 
искаше увеличение на капитала и респективно намаляване на дяловете на ОС. Ние трябва 
да помислим първият момент е от едно търговско дружество, макар и с медицинска 
дейност, което реализира приходи и хипотетично би имало и печалба в бъдещи периоди, 

след като там ще се извършва разширение, допълнение на основните дейности и то ще 
може да обслужва повече клинични пътеки и да реализира такъв по-голям приход. Т.е. 

имаме едно действащо търговско предприятие, макар че то е едно медицинско заведение. 

Вторият момент е свързан с терена на Стара болница – там има четири вида собственост: 
държавна, общинска, частна и на юридически лица, които макар и 100 % общински, са 
самостоятелни.  

Вторият момент е свързан с липсата на улична мрежа в този парцел, т.е. всичко, което е в 

рамките на този парцел, мисля, че в годините никой не е заснел, картографирал и не знаем 

дали този парцел е от 46, 49 или 52 декара. Тук има необходимост първо да се извърши 

доброволна делба между отделните собственици. След това е необходимо кметът на 
Общината да инициира да се направи улична регулация да бъдат оформени улици в този 

парцел, тъй като в този  си вид той е един цял парцел, и ако приемем, че всеки един от 
съсобствениците има права, той трябва да има и достъп до имота си. Така че най-вероятно 

трябва да вървим по този път, но като че ли има и доста действия, които трябва да 

предшестват кардиналното решаване на този въпрос. Третият въпрос, който е последен – но 

не и по важност, ако приемем хипотетично, че общината придобие другата собственост в 

този парцел, как тя ще развива тези сгради за развитие на медицинската дейност. Така или 

иначе, не е вменено на общините да развиват такъв тип дейност в смисъла да бъдат водещи  

здравни заведения. Възможно е ние да го имаме като идея, но тук възникват няколко 

въпроса, първият от които е изцяло финансов. Знаете как се финансира здравната система в 

България и общината ще има ли ресурс и възможности тя да развие в бъдеще съвкупност от 
здравни заведения. Т.е. трябва да се изчисти концептуално въпросът дали евентуално след 

като приключи тази дълга процедура, общината със своите търговски здравни заведения, 

които се намират на тази територия, и с тези сгради, които ще получи, тя ще ги развива в 

посока обединение, за да се изгради един общински медицински център, условно казано. 

Въпросите са сложни, ние сега започваме един доста дълъг път, тъй като процедурно и 

правно той е доста сложен, но ние като ОС трябва да решим каква ще бъде концепцията във 

връзка с това, което ние искаме да получим.  

А другият въпрос – свързан с Нова болница, очевидно че събирането на медицинските 
дейности ще доведе до един ефект от икономии и до по-качествено обслужване, но тук 

всеки един от нас може би си задава въпроса какво ще се случи с т.нар. „двор” на 

болницата, който вълнува обществеността, в момента, в който ние нямаме да имаме 
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никакви дялове в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов”, няма да можем да влияем на този 

процес; какво ще се случи с тази земя в бъдещ момент, т.е. отказвайки се, ние ще се лишим 

от възможността да имаме думата и по този въпрос. 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам да благодаря на група БСП за разбирането, но искам да 
коментирам, че г-н Ламбев се опита да синтезира какви биха могли да бъдат нашите 
бъдещи намерения и коментари, които са водени години наред. За да стигнем до този 

проект за решение, искам да ви кажа, че Работната група буквално и в преносния смисъл бе 

амортизирана изключително много от гледна точка на търсене на правилното решение и 

предложение, което ние да предложим на вашето внимание, защото има нещо, което трябва 
да знаете – ние все още не сме получили правното становище по казуса. Знаете, че кметът е 
възложил правен анализ, за който все още нямаме информация, но от първичната 

информация, с която разполагаме, казусът с тази наша инициатива, която искаме да 
стартираме дори чрез декларативната си форма наистина ще е много сложен. Искам само 

да подчертая, че това което днес ще гласуваме този проект за решение по никакъв начин не 
трябва да остава някакво вменяване, че още утре започва разпореждането със Стара 
болница, започва прехвърлянето на сгради, хора, лекарски екипи или каквото и да е. 

Казусът е сложен и ще търпи много тежки решения от наша страна. 

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Пътят към ада е покрит с добри намерения. Колегите говорят едни 

неща, но нещо ме дразни в цялата история. Първо, Работната комисия внесе един доклад в 

ОС, подписан само от двама членове на комисията, който беше резолиран до ПК п НПУОР. 

Като неин председател аз предложих ПК по да не разглежда този доклад, защото по своя 

характер това не е доклад – липсват му сериозни реквизити, най-малкото подписите на 
членовете на комисията. Малко по-късно след това заседание в дневния ред влиза 

предложение само на един общински съветник, подписано като член на комисията. От това 
следва, че ние в момента разглеждаме едно предложение на един общински съветник, а не 

на комисия. 

 Второ, предложението е немотивирано. В текста му няма никакъв мотив. Предполага се, че 
мотивът е общоизвестен  - защита на общинските  интереси, грижа за здравеопазването и 

т.н.  

Трето, в предложението има изключителна фактология, факти и детайли. Тук колегите само 

споменаха проблемите, които произтичат от това. Да не казвам,  че по самото предложение 

няма становище на администрацията и кметът го няма в момента и ние ще решаваме да 
прехвърляме дялове, собственост и т.н., без да сме чули кмета. Извинявайте, но ние за 

дребнави въпроси оспорваме, че кметът на населеното място не си е казал думата, а сега ще 

почваме да решаваме едно толкова сложно и значимо нещо, без да се е произнесъл кметът.  
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Всичко това се опакова със загриженост за болницата. Всички ние сме загрижени за 
здравеопазването, ето защо аз няма да гласувам това. Да, можем да направим тази сложна 

операция – да дадем дялове срещу собственост, но да давам примери с диспансерите как 

гласувахме едно, после друго и трето и четвърто само за два-три месеца. Няма сериозен 

аргумент да ни накара да бързаме.  

Правя предложение точката да бъде отложена, да мине през комисии, защото нито една 
комисия не го е гледала.  

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: И Ламбев, и Михов говориха за един тежък път. Да, пътят е 
тежък и труден. Предстои огромна работа както от нас, така и от Здравното министерство, 

от ОА, така и воля на правителстквото, което и да е то. Но както са казали китайците: „ И 

на най-дългия път тръгваш с една крачка”. Днес ние трябва да направим тази крачка – да 
заявим своята воля, че сме готови да се разделим със собствеността, да си дадем 

процентите в болницата, за да вземем едни терени в Стара болница. Това е целта, а 
начините и пътищата са тежки и трудни. 

Г-н Ламбев, Вие искате да вземем онези 49 декара в Стара болница, но и да си запазим 

онези 14 % хипотетични в МОБАЛ. Това няма как да стане. Няма такова правителство, 

което и да е то, да ви даде срещу нищо. Тези 14,5 % са хипотетични, някакви акции на 

книга. Ние ще си вземем 50 декара в Стара болница, Правителството и МОБАЛ да си ги 

управляват. Ползите за общината от тези терени са огромни. Впоследствие ще решаваме 
как ще се разпореждаме, ще правим ли пътища. 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: По-голямата част от изнесеното от г-н Михов не комуникира с 
действителността. Да, вероятно докладът е влязъл в неговата комисия Няма да коментирам 

защо е само с един подпис. Според мен проблемът е чисто технически, но не от страна на 

Работната група. 

 Когато говорите, че в проектопредложението е натъпкано само с фактология, аз мисля, че 

малко сте ги пообъркали. Т.нар. от Вас доклад и проектът за предложение са две различни 

неща. Аз мисля, че тук има само декларация за намерения, без конкретната фактология, 

както Вие говорите. Искам просто да бъдем коректни и от юридическа гледна точка.  

Отново не споделям казаното от Вас, че няма становище на кмета и ще ви зачета 

заключението на кмета, за да бъда максимално ясен: „Позицията на община В. Търново по 

отношение направените предложения, обективирани в доклада на работната група, е 
принципно положителна”. Повече няма да говоря. Защо Вие го нямате, не е мой проблем.  

Наистина говорим за много сериозни неща. Това, за което говориха г-н Алексиев и г-н 

Ламбев наистина е така, затова казвам, че ние в момента искаме да стартираме една 
изключително тежка, тромава, сложна и от архитектурна, и от юридическа гледна точка 
процедура, но така или иначе ние трябва да започнем да го инициираме, да провокираме 
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решаването на този въпрос и тепърва ще има дебати по всичко, което говори колегата от 
неговата експертна гледна точка, за което говори другият колега. Всички трябва да се 
обединим и да дадем начало на тази процедура. 

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ: Аз предлагам да прекратим тези дебати. Сега ние трябва да 
гласуваме дали да направим първата крачка към нещо добро. Не знаем как ще ни отговори 

Министерството. Как искаме да решаваме проблема, като не се захващаме. Прави са и г-н 

Николов, и г-н Ламбев, и г-н Михов – тежки процедури са. Като почнем самите процедури, 

тогава ще подлежи на дебат дали да го разменим, дали да си вземем участието.Ние сега 

казваме и почваме да коментираме какво би било станало, но то може и да не стане. Нека 
да направим първата крачка, пък после да го мислим как ще стане.  

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Ето, тук пише „по доклада”. Ние не гледаме този т.нар. доклад, а 

гледаме този проект за решение. И пак твърдя: към това нещо нямаме станвище на кмета. 

Това са два различни документа и не ни правете на две и половина с комисии и с доклади. 

Зад това стоят двама общински съветници, те са се подписали. Другите съветници не са се 

подписали.  

  Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението на г-н Стефан Михайлов за 
прекратяване на дебатите. Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, 2 

„въздържали се”. 

Г-н БОЖИДАР АНГЕЛОВ: Заявявам, че няма да участвам в гласуването поради 

конфликт на интереси. 

Г-н Ашиков подложи на гласуване с проекта за решение, направен от Работната група. 

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

 

РЕШЕНИЕ № 407 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет: 

 

1. Великотърновски общински съвет подкрепя и ще съдейства на държавата в 

лицето на Министерството на здравеопазването и ръководството на МОБАЛ "Д-р 

Стефан Черкезов"АД, гр. Велико Търново в усилията им да съберат и организират 
дейностите на МОБАЛ  "Д-р Стефан Черкезов"АД, на територията на База 1, ноторно 

известна като „ Нова болница” на ул. „Ниш” № 1;  

2. Великотърновски общински съвет заявява своята готовност да прехвърли 

безвъзмездно на държавата акциите на община Велико Търново в МОБАЛ "Д-р Стефан 

Черкезов"АД, гр. Велико Търново, както и да придобие безвъзмездно имотите на  
МОБАЛ , "Д-р Стефан Черкезов"АД, гр. Велико Търново,  находящи се на територията 

на База 2 известна като "Стара болница", както следва по номерацията съгласно АДС 

2238 от 12.03.1966 г. допълнен на 26.06.2000 г. : 
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N по АДС 

Сграда ЗП Етажност РЗП Ид.части от 
земята 

Земя площ 
 

    м2 бр. м2 % м2 

1. СГРАДА - Очно, ушно отделение 

/бивше детско/ 190 
190 приземен, първи, 

втори, трети и 

тавански 

950 3,5267% 1 760 

2. Сграда- Пристройка към сграда-

очно, ушно отделение 
216 първи, втори и 

трети етаж 
648 2,4056% 1 200 

3. Сграда-Инфекциозно отделение 250 приземен, първи, 

втори и трети 
1000 3,7123% 1 852 

4. Сграда- гинекологично отделение и 

ЕЕГ/Бивша бърза медицинска 

помощ/ 

158 първи, втори и 

таван 
316 1,1731% 585 

5. Сграда -кухня /после родилно/ 223 втори етаж 223 0,8279% 413 

6. Сграда- пристройка към сграда 

кухня 
294 приземен, първи, 

втори и трети 
1176 4,3657% 2 178 

7. Сграда- технически работилници и 

гаражи 
375 първи ет. 375 1,3921% 695 

8. Сграда-гаражи на ул."Бузлуджа' 104 един ет. 104 0,3861% 193 

9. Сграда- Рехабилитационен блок 1765 избени, приземен, 

първи, втори, 

трети 

7060 26,2092% 13 078 

10. Сграда кислородна 50 един 50 0,1856% 93 

11. Сграда-парова централа 396 един 396 1,4701% 734 

12. Сграда-мазутно стопанство 15 един 15 0,0557% 28 

13. Сграда-склад (кинозала) 144 един 144 0,5346% 267 

29. Сграда-гаражи и автоработилни 550 един 550 2,0418% 1 019 

  Земя       12 781 

  ВСИЧКО:     13007 48,2865% 36 876 

 

За сгради №3 и №9, които в момента се ползват от МОБАЛ , "Д-р Стефан Черкезов"АД, 

гр. Велико Търново, Община Велико Търново ще учреди правото на безвъзмездно 

ползване от МОБАЛ  "Д-р Стефан Черкезов"АД, гр. Велико Търново до реализиране на 

действията по т.1 от настоящото Решение; 

 

3.   Великотърновски общински съвет определя предназначение на общия терен и 

сградите на "Стара болница" само и единствено за здравни нужди и развитие на 
здравеопазването в община Велико Търново. След придобиване имотите на МОБАЛ  

"Д-р Стефан Черкезов"АД, гр. Велико Търново същите ще бъдат разпределени и 
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включени в активите на общински здравни дружества, както и ще се довършат 

започналите от 2002 г. градоустройствени действия; 

 

4.     Великотърновски общински съвет заявява своята готовност да прекрати съдебните 
дела между Община Велико Търново и МОБАЛ . "Д-р Стефан Черкезов"АД, гр. Велико 

Търново. 

 

5.      Великотърновски общински съвет възлага на Кмета на Община Велико Търново 

да информира Министерството на здравеопазването за приетото решение. 

 

Г-н МИЛЕН МИХОВ: (отрицателен вот) Гласувахме едно предложение в разрез с 
процедурни нарушения, в разрез с нарушения при самото гласуване - моето предложение за 
отлагане не беше гласувано и аз не нося отговорност за това. 
В 13. 10 часа г-н Ашиков предложи времето за провеждане на сесията да бъде удължено с 

два часа или до приключване на дневния и подложи предложението на гласуване. 

Предложението беше прието с 15 „за”, 4 „против”, 1 „въздържал се”. 

 

Поради липса на кворум беше обявена 10-минутна почивка.  
След почивката беше направена поименна проверка.  

Николай Ашиков, Тодор Тодоров, Александър Чокойски, Йорданка Стефанова, Деян 

Хаджийски, Тихомир Георгиев, Красимир Калчев, Божидар Ангелов, Николен Стойнов, 

Росен Иванов, Мариана Бояджиева, Драгош Методиев, Петко Тюфекчиев, Валентин 

Ламбев, Стефан Тодоров Стефанов, Йордан Грозданов, Николай Георгиев, Калина 
Широкова, Николай Николов, Румен Димитров, Камен Алексиев. 

В залата присъстваха 21 общински съветници. 

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на анализ на правното състояние, 

цена и начин на приватизация на общински нежилищен имот: Помещение, представляващо 

„бар-бюфет“ разположено в сутеренен етаж на Градска поликлиника, находяща се на ул. 

„М. поле“ 21, гр. Велико Търново – собственост на община Велико Търново, Вх. № 

1126/17.10.2012 г. 

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: В НС бяха разгледани този  и други обекти, които са по-

надолу в дневния ред. Обявявани са неведнъж, но няма никакъв интерес, затова 
предложението е да намалим техните цени за евентуална продажба и постъпване на 
средства в общинския бюджет. Това е становището и предложението на НС, взето 

единодушно от девет души. 
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Ще кажа и за точка 15 – откриване на процедура за продажба на бар-бюфет в Градска 
поликлиника. Това предложение също е гласувано да влезе в плана за приватизация и да 
бъдат обявени процедури за търг. 
Предложението беше подложено на поименно гласуване: 

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски 

- за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - 

за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Мариана Бояджиева  - за, Драгош Методиев – 

въздържал се, Валентин Ламбев - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Йордан Грозданов - за, 

Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, 

Румен Димитров – въздържал се, Мирослав Маринов - за. 

Предложението беше прието с 19 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”. 

 

РЕШЕНИЕ № 408 

 

І. На основание чл. 3 ,ал. 3, т. 2 , чл.4 , ал. 4  от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от 
ЗМСМА, Великотърновски общински съвет: 

Допуска поправка в Решение № 364/27.09.2012 г. на Великотърновски 

общински съвет, в частта, касаеща наименованието на обект 

,„Помещение,представляващо „бар-бюфет”, разположено в сутеренен етаж на Градска 
поликлиника,находяща се на ул.”Марно поле” 21 , гр.В.Търново”,който текст се заменя 

със следното съдържание: „Самостоятелен обект с идентификатор 10447.513.98.1.94, 

съгласно КККР на гр. В. Търново, разположен в сутренен етаж от сграда № 1,построена 

в поземлен имот с идентификатор 10447.513.98,с административен адрес ул.”Марно 

поле” № 21, гр. В. Търново, със ЗП 64,58 кв.м., заедно с   1,13 % ид.ч. от общите части 

на сградата и 53/4680 ид.ч. от правото на собственост върху ПИ с идентификатор  

10447.513.98.” 

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

ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45,ал.7 от ЗДДС, чл. 5 и чл.6 от Наредбата за 

търговете и конкурсите и решение № 364 / 27.09.2012 г на Общински съвет – В. 

Търново, Великотърновски  общински съвет:  

 1. Приема анализ на правното състояние и начална цена в размер на  66 570 лева, 

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

нежилищен имот, представляващ : „Самостоятелен обект с идентификатор 

10447.513.98.1.94, съгласно КККР на гр. В. Търново, разположен в сутренен етаж от 

сграда № 1,построена в поземлен имот с идентификатор 10447.513.98 , с 
административен адрес ул.”Марно поле” № 21, гр. В. Търново, със ЗП 64,58 кв.м., 

заедно с 1,13 % ид.ч. от общите части на сградата и 53/4680 ид.ч. от правото на 

собственост върху ПИ с идентификатор  10447.513.98 ”. Сделката се облага с ДДС . 

 2. Определя начин за продажба на посочения  в т. 1 обект чрез публичен търг с 
явно наддаване , при стъпка на наддаване  6 600 лева. 

 3. Търгът да се проведе при следните условия : дата на търга -  на  21-я  ден след 

датата на обнародване на това решение в "Държавен  вестник" ;  начало на търга - 14,00 

часа; място на търга – в стая 419 на общината. 
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 4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба на обекта. Определя 

цена за продажба на комплект тръжна документация в размер на 300 лева (с ДДС). 

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

7614 52  на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон 

Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава от 

Общинска агенция за приватизация -стая 419 на  Общината, след представяне в 

агенцията на документ за извършено плащане. 

 5. За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит в размер на  19 

900 лева Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, 

предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска 
агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново,   BIC код 

SOMB BGSF.  

6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да 

се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. 

Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между 

договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка  № 

BG50  SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при 

“Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични 

платежни средства не се приемат. 

За обекта се допуска и разсрочено плащане при следните условия : начална 

вноска– не по-малка от 30 на сто от определената цена; срок за издължаване на 
остатъка – не по-голям от 24 месеца, считано от датата на сключване на договора, като 

купувачът издължава остатъка по договореност на равни вноски, всяка от които е 
дължима през не повече от шест месеца; при забава за плащане на разсрочената част от 

продажната цена върху неиздължената част се дължи неустойка в размер на законната 

лихва, а при забава с повече от 30 дни продавача има право едностранно да развали 

договора без да дължи връщане на получените до развалянето на договора суми; заедно 

с началната вноска купувачът заплаща пълния размер на дължимия ДДС; собствеността 
на имота се прехвърля на купувача с подписването на договора, като за периода до 

окончателното изплащане на определената цена имотът се ипотекира в полза на 

продавача. 

7. Закупуване на тръжна документация  - до 10,00 ч. на  деня предхождащ датата 

на търга ; срок за оглед на обекта - до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга . 

Срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,00 ч. на  деня предхождащ 

датата на търга в ст. 419 на Общината . 

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по 

установения  от закона  ред  и  взетите  решения от  ВТОбС. 

9. При неявяване на купувачи, повторен търг да се проведе 14 дни след датата на 

търга, при същите условия.  

10. В случай на неявяване на купувачи и за обявения повторен търг , да се 

проведат последващи поредни търгове на 28-я ден след обявената датата за съответния 

повторен търг, при условията на настоящото решение. 

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Намаляване на началните цени за продажба 
на общински нежилищни общински нежилищни имоти, находящи се в селата Дичин, 

Русаля и Никюп, Вх. № 1127/17.1012 г. 
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Кметовете на селата Дичин, Русаля и Никюп потвърдиха дадените писмени становища. 

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

гласуване: 

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски 

- за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - 

за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Мариана 
Бояджиева  - за, Драгош Методиев – въздържал се, Валентин Ламбев - за, Стефан Тодоров 

Стефанов - за, Йордан Грозданов - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, 

Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров – за, Мирослав Маринов - за. 

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”. 

 

РЕШЕНИЕ № 409 

 

 

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

чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45,ал.5,т.1 от ЗДДС, чл. 5 ,6 и 14, ал. 4  от Наредбата за 

търговете и конкурсите и във връзка с решения №№1184 /20.01.2011 г. и 160/29.03.2012 

г. на Общински съвет - В. Търново , Великотърновски общински съвет: 
1.Намалява с 20 (двадесет) на сто приетите с решение № 160/29.03.2012 година 

на ВТОбС начални цени и определя нови начални цени за продажба на общински 

нежилищни имоти, както следва:  

а) за „УПИ І от кв. 40 по плана на с.Никюп, ,целият с площ 1900 кв.м.,заедно с 

построена в него  сграда (бивша  мандра), със ЗП 258 кв.м.” -  6 624 лева, в която не е 

включена стойността на дължимия ДДС;  

б) за „ УПИ І от кв. 54  по плана на с.Дичин с площ 8 845 кв.м., заедно с 

построена в него двуетажна сграда (бивше училище), с РЗП 846 кв.м. и едноетажна 
сграда (пристройка), със ЗП 34 кв.м.” - 52 480 лева, в която не е включена стойността на 

дължимия ДДС ;  

в)за ”УПИ І от кв. 30 по плана на с.Русаля ,целият  с площ 6 450 кв.м., заедно с 

построени в него eдноетажна сграда (бивше училище),с РЗП 586 кв.м. и едноетажна 
сграда  (пристройка), със ЗП 34 кв.м.”-  28 320 лева, в която не е включена стойността на 

дължимия ДДС  

г) за „УПИ І от кв.67 по плана на с.Русаля , целият с площ 6 798 кв.м., заедно с 

построена в него едноетажна масивна сграда (бивше училище),с РЗП 810 кв.м.”-30 608 

лева,в която не е включена стойността на дължимия ДДС.  

Сделките се облагат частично с ДДС . 

 2. Определя начин за продажба на посочените  в т. 1 обекти чрез публичен търг с 
явно наддаване и стъпка на наддаване, както следва : за имота по т.1,буква „а” - 600 

лева ; за имота по т.1,буква „б”  –    5 200 лева ; за имота по т.1,буква „в” – 2 800 лева ; 

за имота по т.1,буква „г”  –  3 000 лева 

 3. Търговете да се проведат при следните условия : дата на търга – на 28-я ден 

след датата на обнародване на това решение в "Държавен  вестник" ;  начало на търга - 

14,00 часа; място на търга - в стая 419 на общината . 
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 4. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба за горепосочените 
обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект 
в размер на 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по 

сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52  на Общинска агенция за приватизация при 

“Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната 

документация да се получава от Общинска агенция за приватизация -стая 419 на  
Общината, след представяне в агенцията на документ за извършено плащане. 

 5. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит както 

следва:  за имота по т.1,буква „а” – 1 980 лева; за  имота по т.1,буква  „б” – 15 700 лева. 

за имота по т.1,буква „в” - 8 400 лева; за   имота по т.1,буква  „б” – 9 100 лева. 

 Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ 

датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за 
приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново,   BIC код SOMB 

BGSF  

6. Заплащането на договорените цени и сключването на договори за продажба да 

се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. 

Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между 

договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка  № 

BG50  SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при 

“Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични 

платежни средства не се приемат. 

За обектите се допуска и разсрочено плащане при следните условия : начална 

вноска – не по-малка от 30 на сто от определената цена; срок за издължаване на 

остатъка – не по-голям от 24 месеца, считано от датата на сключване на договора, като 

купувачът издължава остатъка по договореност на равни вноски, всяка от които е 
дължима през не повече от шест месеца; при забава за плащане на разсрочената част от 

продажната цена върху неиздължената част се дължи неустойка в размер на законната 

лихва, а при забава с повече от 30 дни продавача има право едностранно да развали 

договора без да дължи връщане на получените до развалянето на договора суми; заедно 

с началната вноска купувачът заплаща пълния размер на дължимия ДДС ; 

собствеността на имота се прехвърля на купувача с подписването на договора, като за 

периода до окончателното изплащане на определената цена имотът се ипотекира в 

полза на продавача. 

7. Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на  деня предхождащ датата 

на търга; срок за оглед на обектите - до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга . 

Срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,00 ч. на  деня предхождащ 

датата на търга в ст. 419 на Общината . 

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по 

установения  от закона  ред  и  взетите  решения от  ВТОбС. 

9. При неявяване на купувачи, повторни търгове за непродадените обекти да се  

проведат 14 дни след датата на съответния търг, при същите условия.  

10. В случай на неявяване на купувачи и за обявените повторни търгове , да се 

проведат последващи поредни търгове на 28-я ден след обявената датата за съответния 

повторен търг, при условията на настоящото решение. 

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Намаляване на началната цена за 
продажба на обособен обект „Офисни помещения“, Вх. № 1128/17.10.2012 г. 



МАНДАТ  2011-2015 г. 

Протокол № 29  от заседание на Великотърновски общински съвет – 25.10.2012 год. 

62 

 

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 17 беше подложено на поименно 

гласуване: 

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски 

- за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - 

за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Мариана 
Бояджиева  - за, Драгош Методиев – за, Валентин Ламбев - за, Стефан Тодоров Стефанов - 

за, Йордан Грозданов - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - 

за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мирослав Маринов - за. 

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”. 

РЕШЕНИЕ № 410 

 

 

 

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

чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45,ал.5,т.1 от ЗДДС, чл. 5 ,6 и 14, ал. 4  от Наредбата за 

търговете и конкурсите и във връзка с решения №№ 251/17.05.2012 г. и 285/21.06.2012 

г. на Общински съвет - В. Търново , Великотърновски общински съвет: 
1.Намалява с 15 (петнадесет) на сто приетата с решение № 285/21.06.2012 година 

на ВТОбС начална цена и определя нова начална цена в размер на 176 035 лева за 
продажба на обособен обект ”Офисни помещения”, с идентификатор 10447.502.189.2.4 

съгласно КККР на гр. В. Търново, със ЗП 172,90 кв.м., разположени на втори етаж от 

административна сграда, построена в поземлен имот с идентификатор № 10447.502.189 

и с административен адрес ул.”Н. Габровски” № 78, гр. В. Търново, заедно със 

съответстващите на обособената част идеални части от общите части на сградата и 

право на строеж, съобразно застроената площ върху поземления имот, представляващ 

обособена част от имуществото на “Инвестстрой - 92” ЕООД-В. Търново . Сделката е 

освободена от ДДС . 

 2. Определя начин за продажба на посочения  в т. 1 обект чрез публичен търг с 
явно наддаване , при стъпка на наддаване  8 800 лева. 

3. Търгът да се проведат при следните условия : дата на търга -  на  21-я  ден 

след датата на обнародване на това решение в "Държавен  вестник" ;  начало на търга - 

14,00 часа; място на търга – в стая 419 на общината. 

 4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба на обекта. Определя 

цена за продажба на комплект тръжна документация в размер на 300 лева (с ДДС). 

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

7614 52  на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон 

Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава от 

Общинска агенция за приватизация -стая 419 на  Общината, след представяне в 

агенцията на документ за извършено плащане. 

 5. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит в размер 

на  52 800 лева Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, 

предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска 
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агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново,   BIC код 

SOMB BGSF.  

6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да 

се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. 

Дължимата сума , представляваща разлика между договорената цена и внесения 

депозит да се заплати в български лева по сметка  № BG50  SOMB 9130 3224 7614 50 на 

Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка” АД - клон Велико 

Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат. 

За обекта се допуска и разсрочено плащане при следните условия : начална 

вноска– не по-малка от 30 на сто от определената цена; срок за издължаване на 
остатъка – не по-голям от 24 месеца, считано от датата на сключване на договора, като 

купувачът издължава остатъка по договореност на равни вноски, всяка от които е 
дължима през не повече от шест месеца; при забава за плащане на разсрочената част от 

продажната цена върху неиздължената част се дължи неустойка в размер на законната 

лихва, а при забава с повече от 30 дни продавача има право едностранно да развали 

договора без да дължи връщане на получените до развалянето на договора суми; 

собствеността на имота се прехвърля на купувача с подписването на договора, като за 

периода до окончателното изплащане на определената цена имотът се ипотекира в 

полза на продавача. 

7. Закупуване  на  тръжна  документация  - до 10,00 ч. на  деня предхождащ 

датата на търга ; срок за оглед на обекта - до 12,00 часа на деня предхождащ датата на 

търга . Срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,00 ч. на  деня 

предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината . 

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по 

установения  от закона  ред  и  взетите  решения от  ВТОбС. 

9. При неявяване на купувачи, повторен търг да се проведе 14 дни след датата на 

търга, при същите условия.  

10. В случай на неявяване на купувачи и за обявения повторен търг , да се 

проведат последващи поредни търгове на 28-я ден след обявената датата за съответния 

повторен търг, при условията на настоящото решение. 

 

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Намаляване началните цени и определяне 

начин на приватизация на общински нежилищни имоти, находящи се в Западна 
промишлена зона гр. Велико Търново, Вх. № 1129/17.10.2012 г. 

  

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

гласуване: 

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски 

- за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - 

за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева  - 

за, Драгош Методиев – въздържал се, Валентин Ламбев - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, 
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Йордан Грозданов – за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, 

Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Камен Алексиев – въздържал се. 

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

 

РЕШЕНИЕ № 411 

 

 

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

чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45,ал.5,т.1 от ЗДДС, чл.чл. 5 ,6 и 14, ал. 4  от Наредбата 

за търговете и конкурсите и във връзка с решения №№1184 /20.01.2011 г. и 

196/19.04.2012 г. на Общински съвет - В. Търново , Великотърновски общински съвет: 

1.Намалява с 25 (двадесет и пет) на сто приетите с решение № 196/19.04.2012 

година на ВТОбС начални цени и определя нови начални цени за продажба на 
общински нежилищни имоти, както следва:  

а) за 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  -  120 622 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС ;   

б) за 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 –  68 910 лева, в която не е включена стойността на 
дължимия ДДС .  

 2. Определя начин за продажба на посочените  в т. 1 обекти чрез публичен търг с 
явно наддаване и стъпка на наддаване, както следва : за имота по т.1,буква „а” - 6 000 

лева ; за имота по т.1,буква „б”  – 3 500 лева. 

 3. Търговете да се проведат при следните условия : дата на търга – на 21-я ден 

след датата на обнародване на това решение в "Държавен  вестник" ;  начало на търга - 

14,00 часа; място на търга - в стая 419на общината . 

 4. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба за горепосочените 
обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект 
в размер на 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по 

сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52  на Общинска агенция за приватизация при 

“Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната 

документация да се получава от Общинска агенция за приватизация -стая 419 на  
Общината, след представяне в агенцията на документ за извършено плащане. 

 5. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит както 

следва:  за имота по т.1,буква „а” - 36 180 лева; за   имота по т.1,буква  „б” – 20 600 

лева. 

 Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ 

датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за 
приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново,   BIC код SOMB 

BGSF  

6. Заплащането на договорените цени и сключването на договори за продажба да 

се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. 

Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между 
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договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка  № 

BG50  SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при 

“Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични 

платежни средства не се приемат. 

За обектите се допуска и разсрочено плащане при следните условия : начална 

вноска – не по-малка от 30 на сто от определената цена; срок за издължаване на 

остатъка – не по-голям от 24 месеца, считано от датата на сключване на договора, като 

купувачът издължава остатъка по договореност на равни вноски, всяка от които е 
дължима през не повече от шест месеца; при забава за плащане на разсрочената част от 

продажната цена върху неиздължената част се дължи неустойка в размер на законната 

лихва, а при забава с повече от 30 дни продавача има право едностранно да развали 

договора без да дължи връщане на получените до развалянето на договора суми; заедно 

с началната вноска купувачът заплаща пълния размер на дължимия ДДС ; 

собствеността на имота се прехвърля на купувача с подписването на договора, като за 

периода до окончателното изплащане на определената цена имотът се ипотекира в 

полза на продавача. 

7. Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на  деня предхождащ датата 

на търга; срок за оглед на обектите - до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга . 

Срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,00 ч. на  деня предхождащ 

датата на търга в ст. 419 на Общината . 

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по 

установения  от закона  ред  и  взетите  решения от  ВТОбС. 

9. При неявяване на купувачи, повторни търгове за непродадените обекти да се  

проведат 14 дни след датата на съответния търг, при същите условия.  

10. В случай на неявяване на купувачи и за обявените повторни търгове , да се 

проведат последващи поредни търгове на 28-я ден след обявената датата за съответния 

повторен търг, при условията на настоящото решение. 

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Кандидатстване на ОП „Общинско кабелно 

радио- Велико Търново“ за наземно аналогово радиоразпръскване, Вх. № 1101/15.10.2012 г. 

 

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Изцяло подкрепям предложението и се надявам, че това, 

което прави кабелното радио, ще започне да прави и община В. Търново, като в скоро 

време наистина имаме електронна община. 

Предложението беше подложено на гласуване и прието с 23 „за”, „против” няма, 

„въздържали се” няма. 

 

РЕШЕНИЕ № 412 

 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет 
дава съгласие ОП „Общинско кабелно радио – Велико Търново“ да внесе в Съвета за 

електронни медии искане за откриване на конкурс по реда на чл. 116 от Закона за 
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радиото и телевизията, като начинът на разпространение е чрез наземно аналогово 

радиоразпръскване с регионален обхват. 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на 

недвижими имоти, с. Ресен, Вх. № 1107/15.10.2012 г. 

 

Г-жа Йорданка Добрева Колева – Кмет на с. Ресен: Подкрепям предложението. 

Предложението по т. 20 беше подложено на поименно гласуване: 

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски 

- за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - 

за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева  - 

за, Драгош Методиев – въздържал се, Валентин Ламбев - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, 

Йордан Грозданов - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, 

Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев - за. 

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се” няма. 

 

РЕШЕНИЕ № 413 

 

 

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

Великотърновски oбщински съвет включва в Годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 г. недвижими имоти частна 
общинска собственост: 

Само сгради: сграда-работилница със ЗП от 196 кв.м., масивна конструкция, на 

един етаж, построена 1962 г. и постройка със стоманобетонови колони и греди със ЗП 

от 984 кв.м., без покрив и дограма, полуразрушена, в т.ч. гараж с канал със ЗП от 36 

кв.м., заедно със съответните на застроената площ идеални части от правото на строеж 

върху земята, построени в поземлен имот №112 по кадастралния план на с. Ресен, 

околовръстен полигон, отреден „за керамична фабрика”, актувани с АЧОС 

№5313/18.09.2012 г. 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с 
чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с 
тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, както 

следва: 

Само сгради: сграда-работилница със ЗП от 196 кв.м., масивна конструкция, на 

един етаж, построена 1962 г. и постройка със стоманобетонови колони и греди със ЗП 

от 984 кв.м., без покрив и дограма, полуразрушена, в т.ч. гараж с канал със ЗП от 36 

кв.м., заедно със съответните на застроената площ идеални части от правото на строеж 

върху земята, построени в поземлен имот №112 по кадастралния план на с. Ресен, 
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околовръстен полигон, отреден „за керамична фабрика”, актувани с АЧОС 

№5313/18.09.2012 г. 

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от 
оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, в размер на 28 100 /двадесет и осем 

хиляди и сто/ лева без ДДС; 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички 

необходими административни действия по организиране и провеждане на публични 

търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за 

общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане 

с общинско имущество. 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за 
продажба на недвижим имот, Вх. № 1108/15.10.2012 г. 

 

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

гласуване: 

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски 

- за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - 

за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Ваня Павлова – въздържал се, Мариана 

Бояджиева  - за, Драгош Методиев – въздържал се, Валентин Ламбев - за, Стефан Тодоров 

Стефанов - за, Йордан Грозданов - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, 

Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев - за. 

Предложението беше прието с 20 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”. 

 

РЕШЕНИЕ № 414 

 

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с 
чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с 
тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, 

находящ се в урбанизираната територия на гр. Велико Търново, ПЗ „Зеленка”, ул. 

„Димитър Мантов” №28, представляващ поземлен имот с идентификатор 

№10447.505.331 по КККР на гр. Велико Търново, целият с площ от 2 315,00 кв.м., с 

начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, а по ПУП-ПР на гр. 

Велико Търново, ПЗ „Зеленка” представляващ УПИ ІV от кв. 563, отреден „за 
обществено обслужване”, актуван с АЧОС №5315/18.09.2012 г. 
 

 

2. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от 
оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, в размер на 92 700 /деветдесет и две 

хиляди и седемстотин/ лева без ДДС; 
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3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички 

необходими административни действия по организиране и провеждане на публичен 

търг с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за 

общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане 

с общинско имущество. 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Публични търгове с тайно наддаване за 
продажба на недвижими имоти, гр. Дебелец, Вх. № 1119/16.10.2012 г. 

 

Г-н Димитър Георгиев Димитров – Кмет на гр. Дебелец: Подкрепям становището си. 

Предложението по т. 22 беше подложено на поименно гласуване: 

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски 

- за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - 

за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева  - 

за, Валентин Ламбев - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Йордан Грозданов - за, Николай 

Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен 

Димитров - за, Камен Алексиев - за. 

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма. 

 

РЕШЕНИЕ № 415 

 

 

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

Великотърновски oбщински съвет включва в Годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 г. недвижими имоти частна 
общинска собственост: 

- нива /земя по чл.19 ЗСПЗЗ/, представляваща имот №163008, с площ 1,371 дка, 

ІV категория, местност „Бейски трап”, землище гр. Дебелец, актуван с АОС № 

5287/26.06.2012 г.; 
- трайни насаждения /земя по §4 ЗСПЗЗ/, представляваща новообразуван 

поземлен имот №46532.60.22, с площ 0,378 дка, VІ категория, местност „Мечи дол”, по 

план на новообразуваните имоти землище с. Малки чифлик, актуван с АОС 

№5288/04.07.2012 г.; 
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с 

чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични 

търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска 
собственост, както следва: 



МАНДАТ  2011-2015 г. 

Протокол № 29  от заседание на Великотърновски общински съвет – 25.10.2012 год. 

69 

 

- нива /земя по чл.19 ЗСПЗЗ/, представляваща имот №163008, с площ 1,371 дка, 

ІV категория, местност „Бейски трап”, землище гр. Дебелец, актуван с АОС № 

5287/26.06.2012 г.; 
- трайни насаждения /земя по §4 ЗСПЗЗ/, представляваща новообразуван 

поземлен имот №46532.60.22, с площ 0,378 дка, VІ категория, местност „Мечи дол”, по 

план на новообразуваните имоти землище с. Малки чифлик, актуван с АОС 

№5288/04.07.2012 г.; 
3. Определя начални тръжни цени, въз основа на експертни оценки, изготвени от 

оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва: 

 - за имот №163008- в размер на 1 820 /хиляда осемстотин и двадесет/ лева без 
ДДС; 

- за имот №46532.60.22– в размер на 415 /четиристотин и петнадесет/ лева без 
ДДС; 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички 

необходими административни действия по организиране и провеждане на публични 

търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за 

общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане 

с общинско имущество. 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот публична 
общинска собственост, с. Балван, Вх. № 1112/15.10.2012 г. 

Г-н Радослав Христов Христов – Кмет на с. Балван: Подкрепям становището си. 

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

гласуване: 

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски 

- за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - 

за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Ваня Павлова – 

въздържал се, Мариана Бояджиева  - за, Драгош Методиев - въздържал се, Валентин 

Ламбев - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Йордан Грозданов - за, Николай Георгиев - за, 

Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, 

Камен Алексиев - за. 
Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”. 

 

РЕШЕНИЕ № 416 

 

І. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и 8 от Закона за общинска 
собственост, чл. 11 ал. 1 предложение второ и ал. 2 от Наредбата за реда на 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, становище вх. № 

1002-15/07.06.2012 год. на Кмета на с. Балван и експертна оценка на “Инвестстрой 92” 

ЕООД, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 
10 (десет) години на имот публична общинска собственост, представляващ язовир, 
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намиращ се в землището на с.Балван, местността ,,Зълковци”, имот № 000893, с обща 

площ 5,589 дка при минимална годишна конкурсна цена 170,00 лв. 

 ІІ. Утвърждава следните конкурсни условия: 

1. Предложена цена, не по- ниска от минималната годишна конкурсна цена. 

 2. Кандидатите следва да представят намеренията си, включващи: 

 2.1. Размер на инвестиционните намерения. 

 2.2. Период за реализация на инвестиционните намерения. 

 2.3. Гаранции за обезпечаване реализацията на проекта. 

 2.4. Програма за разкриване /обезпечаване/ на работни места. 

 2.5. Предложения със социална значимост за региона. 

 3. Спечелилият участник се задължава да изготви за своя сметка изискуемата се 

от Закона за водите документация. 

 ІІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе 
публично оповестен конкурс за отдаване на имота под наем, при условия и ред, 

определени в гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество. 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот 
публична общинска собственост, с. Леденик, Вх. № 1109/15.10.2012 г. 

 

Г-н ИВАН СТОЯНОВ - Кмет на с. Леденик: Подкрепям предложението. 

Предложението по т. 24 беше подложено на поименно гласуване: 

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски 

- за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев – за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов 

- за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил 

Харалампиев - за, Ваня Павлова – въздържал се, Мариана Бояджиева  - за, Драгош 

Методиев - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Йордан Грозданов - 

за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - 

за, Камен Алексиев – въздържал се. 

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 417 

 

 

 

І. На основание чл. 14 ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост, чл. 11 ал. 1 

предложение второ и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, становище вх. № 1011-36/02.07.2012 год. на 

Кмета на с. Леденик и експертна оценка на “Инвестстрой 92” ЕООД, Великотърновски 
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общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на 

имот публична общинска собственост, представляващ язовир, намиращ се в землището 

на с. Леденик, ЕКНМ 43253, с обща площ 22,175 дка при минимална годишна 
конкурсна цена 650,00 лв. 

 ІІ. Утвърждава следните конкурсни условия: 

1. Предложена цена, не по- ниска от минималната годишна конкурсна цена. 

 2. Кандидатите следва да представят намеренията си, включващи: 

 2.1. Размер на инвестиционните намерения. 

 2.2. Период за реализация на инвестиционните намерения. 

 2.3. Гаранции за обезпечаване реализацията на проекта. 

 2.4. Програма за разкриване /обезпечаване/ на работни места. 

 2.5. Предложения със социална значимост за региона. 

 3. Спечелилият участник се задължава да изготви за своя сметка изискуемата се 

от Закона за водите документация. 

 ІІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе 
публично оповестен конкурс за отдаване на имота под наем, при условия и ред, 

определени в гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество. 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Сключване на договор за наем за част от 
имот, за нуждите на Регионален исторически музей – Велико Търново, Вх. № 

1123/16.10.2012 г. 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 25 беше подложено на поименно 

гласуване: 

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски 

- за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев – за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов 

- за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил 

Харалампиев - за, Ваня Павлова – за, Мариана Бояджиева  - за, Драгош Методиев - за, 

Валентин Ламбев - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Йордан Грозданов - за, Николай 

Георгиев - за, Калина Широкова - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - въздържал 

се, Камен Алексиев – за. 

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”. 

 

РЕШЕНИЕ № 418 

 

 

I. На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от Закона за местното самоуправление  и местната 

администрация и във връзка с предложение вх. № 45-47/16.08.2012 год. от Директора 
на Регионален исторически музей, Великотърновски общински съвет дава съгласие за 

сключване на договор за наем за част от имот, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. 

„Никола Пиколо” № 6, кв. 310 по плана на града, представляващ 1,42 % идеални части 

от сграда. 
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 ІІ. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за наем със Сийка 
Йорданова Петрова за срок от 5 /пет/ години при месечна наемна цена в размер на 

200,00 лв. 

 

 ІІІ. В договора за наем да бъде включена клауза, че наемната цена не подлежи на 

корекция за срока на договора. 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на 
ползване върху недвижим имот частна общинска собственост, с. Леденик, Вх. № 

1114/15.10.2012 г. 

 

Г-н ИВАН СТОЯНОВ - кмет на с. Леденик: Подкрепям предложението. 

Предложението по т. 26 беше подложено на поименно гласуване: 

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски 

- за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев – за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов 

- за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил 

Харалампиев - за, Ваня Павлова – за, Мариана Бояджиева  - за, Драгош Методиев – 

въздържал се, Валентин Ламбев - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Йордан Грозданов - за, 

Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, 

Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов - за. 

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”. 

 

РЕШЕНИЕ № 419 

 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА,  чл.39, ал.5 от ЗОС, чл.59 ал.1 и ал.7 

от НРПУРОИ и във връзка с §4, ал.1 от ЗНЧ, Великотърновски общински съвет дава 

съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10  години върху 

недвижим имот общинска собственост, представляващ читалищна сграда със застроена 

площ от 942 кв. м., състояща се от: 

- сутерен: две фоайета, пет тоалетни, два склада, абонатна, салон и скривалище; 

- І-ви етаж: две фоайета, две билетни стаи, театрален салон, сцена, две гримьорни, 

склад, малък салон, битова стая, помещение - музейна сбирка и стълбище за втория 

етаж; 

- ІІ-ри етаж: две фоайета, библиотека, стая на председателя, книгохранилище, балкон, 

кинокабина, три гримьорни, 

попадаща в УПИ VІІІ от кв.18 по РП на с. Леденик, актуван с АОС №5284/14.06.2012 г. 
в полза на Народно Читалище „Поука - 1920” с. Леденик, представлявано от 

Председателя на Настоятелството – Радка Петрова Маринова. 
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 2. Всички текущи разходи, както и разходите по поддръжка и ремонт на сградата 

са за сметка на Читалищното настоятелство. 

 

 3.  Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички 

необходими административни действия съгласно изискванията на ЗОС и НРПУРОИ. 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез 
продажба, Вх. № 1106/15.10.2012 г. 

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 27 беше подложено на поименно 

гласуване: 

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски 

- за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев – за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов 

- за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил 

Харалампиев - за, Ваня Павлова – за, Мариана Бояджиева  - за, Драгош Методиев – 

въздържал се, Валентин Ламбев - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Йордан Грозданов - за, 

Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - 

за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов - за. 

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”. 

 

РЕШЕНИЕ № 420 

 

 

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 

от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, Великотърновски oбщински съвет дава съгласие за прекратяване на 

съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот:  

- общинско място с площ от 100 кв.м., актувано с акт за частна общинска 

собственост №5282/05.06.2012 г., представляващо 100/1614 идеални части от поземлен 

имот поземлен имот с идентификатор №10447.502.301 по КККР на гр. Велико Търново, 

останалата част от който е собственост на Станимир Милчев Георгиев с постоянен 

адрес гр. Велико Търново, ул. „България” №39. 

 

2. Определя стойност въз основа експертната оценка на общинско място с площ 

от 100 кв.м., представляващо 100/1614 идеални части от поземлен имот поземлен имот 
с идентификатор №10447.502.301 по КККР на гр. Велико Търново, изготвена от 

оценител на недвижими имоти, в размер на 8 833  лева без начислен ДДС, които следва 

да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 

8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико 

Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, 
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режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за 

сметка на Станимир Милчев Георгиев с постоянен адрес гр. Велико Търново, ул. 

„България” №39.   

 

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите 
действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона 

за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество.  

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и 

ал. 5 от Закона за устройство на територията и чл. 43 от НРПУРОИ, Вх. № 1121/16.10.2012 

г. 
 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 28 беше подложено на поименно 

гласуване: 

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски 

- за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев – за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов 

- за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил 

Харалампиев - за, Ваня Павлова – въздържал се, Мариана Бояджиева  - за, Драгош 

Методиев – въздържал се, Валентин Ламбев - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Йордан 

Грозданов - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Стефан Михайлов – за, 

Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов - за. 

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”. 

 

РЕШЕНИЕ № 421 

 

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за 
устройство на територията, чл. 42 и чл. 43, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски 

общински съвет дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне 

правото на собственост върху част от имот в обхвата на разработка, приета с Решение 
№34 по протокол №5 от 04.04.2012 г. на Експертен съвет по устройство на територията 

при Община Велико Търново, като: 

1.1. Община Велико Търново прехвърля на Петър Нейков Петров и Ивайло 

Димитров Николов, живущи в гр. Велико Търново, ул. „Патриарх Евтимий” №15, 

правото на собственост върху част от общински имот, представляващ част от стар УПИ 

ХХІ-137 от кв.219 по ПУП на гр. Велико Търново, а съгласно КККР на града – 

поземлен имот с идентификатор №10447.509.299, актуван с АЧОС №5125/17.02.2012 г., 
с площ в размер на 93 кв.м., която част, съгласно ЧИ на ПУП-ПР попада в УПИ І-138 от 

кв.219 по плана на гр. Велико Търново, срещу актуална пазарна цена, определена от 

оценител на имоти, в размер на 11 904 лева без начислен ДДС. 
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2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи предварителен 

договор на основание чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ 

на ПУП-ПРЗ – да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост 

върху част от имот. 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 

29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Шереметя, Вх. № 1110/15.10.2012 г. 

 

Г-н КМЕТ НА С. ШЕРЕМЕТЯ: Подкрепям предложението. 

Предложението по т. 29 беше подложено на поименно гласуване: 

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски 

- за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев – за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов 

- за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил 

Харалампиев - за, Ваня Павлова – за, Мариана Бояджиева  - за, Драгош Методиев – за, 

Валентин Ламбев - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Йордан Грозданов - за, Николай 

Георгиев - за, Калина Широкова - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен 

Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов - за. 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 422 

 

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, чл.25 ал.5 във 

връзка с чл.25 ал.3 т.1 и т.4 от ЗСПЗЗ, Великотърновски общински съвет дава 

предварително съгласие за прокарване на трасета за осигуряване на транспортен 

достъп чрез път с трайна настилка, за електроснабдяване, водоснабдяване, събиране 

или отвеждане на отпадни води през имоти публична общинска собственост по КВС на 
землище с. Шереметя, както следва: 

- ПИ №000287 - път IV клас, на Община Велико Търново; 

- ПИ №000289 - местен път на Община Велико Търново; 

- ПИ №000306 - с НТП гора в земеделски земи на Община Велико Търново; 

- ПИ №000307 - полски път на Община Велико Търново; 

- ПИ №014020 - полски път на Община Велико Търново; 

- ПИ №000341 - с НТП пасище с храсти на Община Велико Търново; 

- ПИ №000361 - с НТП гора в земеделски земи на Община Велико Търново; 

- ПИ №013006 - с НТП дере на Община Велико Търново; 
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във връзка с обект: Регионално депо за неопасни отпадъци и съоръжения за 
предварително третиране преди окончателно обезвреждане чрез депониране, в своята 

съвкупност съставляващи регионална система за управление на отпадъците.  

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до одобряване на 

инвестиционните проекти. 

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 

от ЗОЗЗ, с. Леденик, Вх. № 1111/15.10.2012 г. 

Г-н ИВАН СТОЯНОВ - кмет на с. Леденик: Подкрепям предложението. 

Предложението по т. 30 беше подложено на поименно гласуване: 

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски 

- за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев – за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов 

- за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил 

Харалампиев - за, Ваня Павлова – за, Мариана Бояджиева  - за, Драгош Методиев – 

въздържал се, Валентин Ламбев - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Йордан Грозданов - за, 

Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов – за, Стефан Михайлов – за, 

Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов - за. 

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

РЕШЕНИЕ № 423 

 

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ,  

Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие на „Енерго - Про 

мрежи” АД гр. Варна, за промяна предназначението на част от имот публична 

общинска собственост, както следва:  

- имот №077013, с НТП: полски път, местност „Маринкините мостчета”, 

землище с. Леденик, Община Велико Търново, за ел. кабел1 kV, с обща площ на 

засегнатия имот 949 кв.м., дължина на трасето – 25,60 м., площ на сервитута – 98 

кв.м.; 

във връзка с процедиран проект за подробен устройствен план –парцеларен план 

за линеен обект – трасе на кабелна линия 1 kV външно ел. захранване на обект: „Склад 

и магазин за строителни материали, паркинг и кафе” в ПИ №077022, 077023, 077024, 

местност „Маринкините мостчета”, землище с. Леденик. Проектът е разгледан и приет 
с решение №74 по протокол №10 от 18.07.2012 г. на Експертен съвет по устройство на 

територията при Община Велико Търново.  

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на 

решението на Комисията за земеделските земи. 

 

 2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.3 от ЗОЗЗ, Великотърновски 

общински съвет дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни 

права на „Енерго - Про мрежи” АД гр. Варна,  върху имотите по т.1, след влизане в 

сила на ПУП. 
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 3. „Енерго - Про мрежи” АД гр. Варна, да извърши за своя сметка процедурите 

по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка /трасе/ на обекта по т.1, а след влизането в сила 

на ПУП и учредяването на правата по т.2 – и по промяната на предназначението на 
земята. 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на имот, Вх. № 

1120/16.10.2012 г. 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 31 беше подложено на поименно 

гласуване: 

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски 

- за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев – за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов 

- за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил 

Харалампиев - за, Ваня Павлова – за, Мариана Бояджиева  - за, Драгош Методиев – 

въздържал се, Валентин Ламбев - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Йордан Грозданов - за, 

Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов – за, Стефан Михайлов – за, 

Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов - за. 

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

 

РЕШЕНИЕ № 424 

 

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.5 ал.1 и чл. 34 ал. 1 от ЗОС, чл. 3 

ал. 1 т.2 и чл. 3 ал.2 т.3 от НРПУРОИ, Великотърновски oбщински съвет приема в 

собственост на Община Велико Търново недвижим имот, построен в полза на Община 
Велико Търново в ХХVІІ от кв.138 по ПУП на гр. Велико Търново, съгласно договор, 

сключен между Община Велико Търново и “Нов стандарт” ООД Велико Търново, 

представляващ съгласно удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж: 

„Подземни гаражи, игрище, детска площадка, кафе и съблекални” – само обект спортно 

игрище с площ от 774 кв.м. 

2. Утвърждава експертната оценка за определяне пазарна стойност на дължимото 

обезщетение от „Нов стандарт” ООД към Община Велико Търново по сключен договор 

за учредяване право на строеж върху общинска земя в размер на 60 950 лева без ДДС. 

3. Утвърждава количествено-стойностна сметка, изготвена от лицензиран 

оценител, определяща обща стойност на изпълнени от „Нов стандарт” ООД видове 

СМР за обект спортно игрище в размер на 67 208,75 лв. 

4. Приема в собственост на Община Велико Търново част от поземлен имот с 

идентификатор №10447.503.318, собственост на „Нов стандарт” ООД, с площ от 69 

кв.м., която съгласно ЧИ на ПУП попада в улична регулация и придобива статут на 

публична общинска собственост. 

5. Утвърждава експертната оценка за определяне пазарна стойност на част от 

поземлен имот с идентификатор №10447.503.318, собственост на „Нов стандарт” ООД, 
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с площ от 69 кв.м., която съгласно ЧИ на ПУП попада в улична регулация, в размер на 

14 628 лева без ДДС. 

6. Община Велико Търново не дължи доплащане към „Нов стандарт” ООД. 

7. Дава съгласие след съставяне на акт за общинска собственост и изпълнение на 
законоустановените процедури, част от обект „Подземни гаражи, игрище, детска 
площадка, кафе и съблекални”, а именно спортно игрище с площ от 774 кв.м., да бъде 

предоставено за управление на ОП „Спортни имоти и прояви” Велико Търново. 

 8. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира изпълнението на 
настоящото решение в съответствие с действащото в страната законодателство. 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Утвърждаване на годишен план за 

ползване на дървесина от Общински горски фонд за 2013 г. и приемане начина на ползване 

на дървесина от ОГФ, Вх. № 1118/16.10.2012 г. 

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Нека управителят да информира залата какви приходи очаква. 

Г-н СЛАВОВ - УПРАВИТЕЛ: От „Лесфонд 2012” година община В. Търново очаква 
приход около 300 000 лв. за 10 000 кубика дървесина. Вие гласувате в момента „Лесфонд 

2013 г.”, която е около 15 000 кубика. Това е на база на новото лесостройство по простата 
причина, че няма ползване 7-8 години, затова лесфондъд се вдига като цяло. Очаква се 
приход между 350 000-400 000 лв. Това е за 2013 г. 
Предложението по т.  32 беше подложено на поименно гласуване. 

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, 

Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, 

Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Мариана Бояджиева  
- за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Йордан 

Грозданов - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан 

Михайлов Стефанов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - против, Камен Алексиев 

- за, Мирослав Маринов - за. 

Предложението беше прието с 23 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма. 

 

РЕШЕНИЕ № 425 

 

 

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.7 ал.1 и ал.4 от 
НУРВИДГТДОСПДНГП, Великотърновски общински съвет утвърждава годишния план за 
ползване на дървесина от общинския горски фонд съгласно лесоустройствен проект,както 

следва: 
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2.На основание чл.112, ал.1 и т.1 от ЗГ и чл.5 ал.1 т.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП, 

Великотърновски общински съвет приема следния начин за ползване на дървесина от 
общински горски фонд съгласно лесоустройствения проект,както следва: 

 

       1.Ползването на дървесина в утвърдения в т.1  общински горски фонд за 2013г., да се 
осъществи  чрез продажба на стояща дървесина на корен. 

 

№ 
по 
ред 

Кметство № имот 
по КВС 

Подотдел 
по ЛУП 

Площ на 
подотдел
а /ха/ 

Вид 
гора 

Запас 
м³/ха/ 

Общ  
Запас 
/м³/ 

Предвиден
о ползване 
по ЛУП  
/м³/ 

Забележка 

1. 
 
 
 
 
 

Пчелище 216001 
216001 
217001 
217001 
217001 
218001 
218001 
219002 
219002 
219002 
219002 
 

189 в 
189 г 
190 д 
190 е 
190 ж 
191 б 
191 г 
192 в 
192 г 
192 д 
192 е 
 

6.0 
7.8 
18.1 
3.0 
21.6 
11.5 
5.0 
6.0 
2.1 
12.8 
14.0 
 

Шир. 
Изд. 
Шир. 
Изд. 
Изд. 
Шир. 
Изд. 
Шир. 
Изд. 
Изд. 
Изд. 
 

303 
270 
228 
184 
278 
257 
167 
258 
162 
259 
260 
 

2100 
2480 
4740 
640 
7080 
3400 
960 
1790 
390 
3890 
4320 
 

  425 
  505 
1180 
  160 
1410 
  690 
  250 
  450 
    80 
  780 
  870 

 

2. Райковци 177024 
231032 
291001 
291001 
231024 

80 ж 
86 ж 
87 г 
87 е 
 

3.4 
1.3 
4.1 
4.8 
 

Игл. 
Игл. 
Игл. 
Игл. 
 

358 
312 
312 
358 
 

1550 
450 
1430 
1910 
 

1550 
  450 
1430 
  380 
 

 

3. Миндя 228025 
228005 
 

227 д 
228 б 
 

5.9 
8.1 
 

Изд. 
Изд. 
 

182 
210 
 

1230 
1980 
 

  250 
  500 
 

 

4. Леденик 000036 
216017 
216017 
216017 

283 п 
290 е 
290 ж 
290 с 

3.0 
1.7 
16.5 
3.0 

Нис. 
Изд. 
Изд. 
Изд. 

79 
56 
112 
126 

260 
100 
2080 
430 

  260 
  100 
  840 
    85 

 

5. Войнежа  21 з1 4.1 Нис. 104 470   470  
6. Велчево 000005 

000006 
238 т1 8.9 Нис. 100 980   980  

7. Хотница 158010 
153010 
 

346 з 
346 р 
 

2.5 
10.3 
 

Нис. 
Изд. 
 

97 
109 
 

270 
1240 
 

  270 
  250 

 

8. Шереметя 000008 
000026 
 

520 д 
 

5.5 
 

Игл. 
 

286 
 

1760 
 

  180 
 

 

9. Самоводене 000317 
000320 
000324 
000326 

541 л 14.9 Игл. 256 4270   640  

10. Ново село 000222 304 а 0.9 Шир. 212 210   210  

        15645  
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3.Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе процедурите по 

ползването на дървесина  съгласно   Закона за горите и в съответствие с разпоредбите на 
действащото законодателство.  

 

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Гласувах „против” не защото съм против 

предложението на кмета, а защото искам да регистрирам отрицателния си вот и да задам 

поредното си питане: Защо никъде не срещаме никаква инициатива, която касае 
хигиенизирането на общинския горски фонд в частта на унищожените гори вследствие 
тежкия сняг от миналата година. Искам да ви кажа, че последиците от миналогодишния 

тежък сняг са катастрофални. Към днешна дата този обем е оставен на произвола на 
природата. Мисля, че като добър стопанин община В. Търново  би трябвало да предприеме 
някаква инициатива и да вземе необходимите мерки. 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на проект „Малък Ресен”, с. 

Ресен, Вх. № 1122/16.10.2012 г. 
Г-жа Йорданка Добрева Колева – Кмет на с. Ресен: Подкрепям предложението. 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 33 беше подложено на поименно 

гласуване: 

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски 

- за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - 

за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Ваня Павлова - 

за,Марияна Бояджиева – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Стефанов – 

за, Йордан Грозданов - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Стефан Михайлов 

Стефанов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев - за, Мирослав 

Маринов - за. 

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

 

РЕШЕНИЕ № 426 

 

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.11 ЗМСМА и  чл.129 ал.1 ЗУТ, Великотърновски 

общински съвет одобрява подробен устройствен план – план за регулация за ПИ № № 

23, 24 и 25 „Малък Ресен”, по плана на с.Ресен, община Велико Търново- създават се 

два нови квартала – кв.1 с образуване на УПИ І-23 , по съществуващите кадастрални 

граници и разширение  в северна и южна посока, съгласно червените линии и сини 

защриховки, кв.2 с образуване на УПИ І-24,25 по съществуващите кадастрални граници 

и разширение в югоизточна посока.  
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На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от 
обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред 

Великотърновския административен съд. 

2. На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за 
устройство на територията, чл. 42 и чл. 43, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски 

Общински съвет дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне 
правото на собственост върху част от имот в обхвата на разработка, приета с решение 
№ 53 от Протокол № 7 от 30.05.2012г. на Експертния съвет по устройство на 

територията при Община Велико Търново, като: 

2.1. Община Велико Търново прехвърля на Митко Сталянов Пренгов с 

постоянен адрес гр. Велико Търново, ул. „П.Ю.Тодоров” №8, правото на собственост 
върху част от общински имот, представляващ част от новообразуван УПИ І-24,25, с 

площ в размер на 855 кв.м., която съгласно ЧИ на ПУП-ПР попада в новообразуван 

УПИ І-24,25 от новообразуван квартал 2 по плана на с. Ресен, община Велико Търново, 

срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 2 977 лева 
без начислен ДДС. 

3. Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да сключи предварителен 

договор на основание чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ 

на ПУП-ПРЗ и съставяне на АОС за общинската част от имота – да сключи 

окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху част от имот. 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на проект за ПУП 

„Маринкините мостчета”, с. Леденик, Вх. № 1115/15.10.2012 г. 

 

Г-н ИВАН СТОЯНОВ - кмет на с. Леденик: Подкрепям предложението. 

Изказването не бяха направени. Предложението по т. 34 беше подложено на гласуване и 

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

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 427 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА , чл.129, ал.1 ЗУТ и Решения № КЗЗ-01 от 

17.02.2012г.,т.5, № КЗЗ-05 от 13.09.2012г., т.т.10 и 11, на Областна дирекция 

„Земеделие” Велико Търново,  Великотърновският общински съвет одобрява подробен 

устройствен план-план за застрояване за ПИ № 077010, местност „Маринкините 
мостчета”, землище на с.Леденик относно промяна предназначението на имота и план-

схеми за водоснабдяване и електрификация   към ПУП.  За ПИ № 077010 се предвижда 

отреждане за „производствено-складови дейности” при следните устройствени 

показатели: височина на сградите – 10 м, плътност на застрояване / П застр./ – 60 %,  

коефициент на интензивност /Кинт/ - 1,2, минимална озеленена площ – 30 %, начин на 
застрояване – свободно, линиите на застрояване и разположението на сервитутните 



МАНДАТ  2011-2015 г. 

Протокол № 29  от заседание на Великотърновски общински съвет – 25.10.2012 год. 

82 

 

зони са съгласно графичната част на проекта; подробен устройствен план- парцеларен 

план за линейни обекти на  техническата инфраструктура – трасета за външни връзки за 
ел кабел 1 кV и  водопровод  за обект: «Складова база за търговия с храсти и зелена 

растителност» в ПИ № 077010 в местност „Маринкините ”,землище на 

с.Леденик.Трасето на водопровод започва от съществуващ магистрален водопровод и 

се прокарва през имоти - №43253.0.32-полски път,публична общинска собственост, № 

43253.0.325 –местен път – публична общинска собственост  и навлиза в ПИ № 077010. 

Трасето на  ел кабел 1кV започва от съществуващ БКТП в ПИ № 43253.77.27 и  се 

прокарва по съществуваща изградена тръбна канална мрежа през имоти № 43253.77.26, 

№ 43253.77.21, № 43253.77.13 – полски път път, публична общинска собственост и 

навлиза в ПИ № 077010.  

           На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от 

обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред 

Великотърновския административен съд. 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП, местност 
„Криивир“, с. Шемшево, Вх. № 1116/15.20.2012 г. 

Г-н Ашиков съобщи, че кметът на с. Шемшево е потвърдил становището си. 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 35 беше подложено на гласуване и 

прието с 25 „за”, „против” няма, 3 „въздържали се”. 

 

РЕШЕНИЕ № 428 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА , чл.129, ал.1 ЗУТ и Решение № КЗЗ-14 от 
27.06.2012г.,т.5 на Комисията за земеделските земи при Министерство на земеделието 

и храните, Великотърновският общински съвет одобрява подробен устройствен план-

план за застрояване за ПИ № 000130, местност „Криивир”, землище на с.Шемшево 

относно промяна предназначението на имота, план-схеми за водоснабдяване и 

електрификация   към ПУП, изграждане на трафопост 20/0,4 кV, парцеларен план за 

външни трасета за електрозахранване и водоснабдяване на ПИ № 000130. За поземлен 

имот № 000130 , местност „Криивир”, землище на с.Шемшево, община Велико Търново 

се определя предназначение за „производствено – складови дейности” при следните 
устройствени показатели: височина на сградите – 7 м, плътност на застрояване / П 

застр./ – 60 %,  коефициент на интензивност /Кинт/ - 1, минимална озеленена площ – 40 

%, начин на застрояване – свободно. Линиите на застрояване и разположението на 
сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.Трасето на водопровода 

преминава през ПИ № 83586.0.103 – път ІVІ клас и ПИ № 83586.0.149 – местен път и 

навлиза в ПИ № 000130, трасето на ел кабела преминава през ПИ № 83586.0.149 – 

местен път и ПИ № 83586.0.148 и навлиза в ПИ № 000130. 

 

 

           На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от 

обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред 

Великотърновския административен съд. 
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ПО ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП, местност 
„Тютюнжув дол”, с. Леденик, Вх. № 1117/15.10.2012 г. 

 

Г-н ИВАН СТОЯНОВ - кмет на с. Леденик: Подкрепям предложението. 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 36 беше подложено на гласуване и 

прието с 24 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 429 

 

 

  На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА , чл.129, ал.1 ЗУТ и Решения № КЗЗ-01 от 

17.02.2012г.,т.6 и № КЗЗ-05 от 13.09.2012г., т.9, на Областна дирекция „Земеделие” 

Велико Търново,  Великотърновският общински съвет одобрява подробен устройствен 

план-план за застрояване за ПИ № 073002, местност „Тютюнжув дол””, землище на 

с.Леденик относно промяна предназначението на имота и планове-схеми за 
електрификация и водоснабдяване към ПУП. За ПИ № 073002 се предвижда 

изграждане на „Складова база за строителни материали” при следните устройствени 

показатели: височина на сградите – 10 м, плътност на застрояване / П застр./ – 60 %,  

коефициент на интензивност /Кинт/ - 1,2, минимална озеленена площ – 30 %, начин на 
застрояване – свободно, линиите на застрояване и разположението на сервитутните 

зони са съгласно графичната част на проекта; 

  подробен устройствен план- парцеларен план за елементите  на техническата 

инфраструктура – трасета за външно ел захранване – подземна кабелна линия 1 кV и 

подземно водоснабдяване  за поземлен имот в местност „Тютюнжув дол”,землище на 

с.Леденик. Трасето на подземния водопровод започва от съществуващ магистрален 

водопровод и се прокарва през имоти - №43253.0.32-полски път,публична общинска 
собственост, № 43253.0.325 –местен път – публична общинска собственост . Трасето на 

подземния ел кабел 1кV започва от съществуващ БКТП в ПИ № 43253.75.15 и  се 

прокарва през имот № 43253.0.325- местен път, публична общинска собственост.  

 

           На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен 

срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред 

Великотърновския административен съд. 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП, местност 
„Под селото”, с. Малки Чифлик, Вх. № 1097/12.10.2012 г. 

 

КМЕТ НА С. МАЛКИ ЧИФЛИК: Подкрепям предложението. 
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Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 37 беше подложено на гласуване и 

прието с 24 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 430 

 

 

 

  На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА , чл.129, ал.1 ЗУТ и Решение № КЗЗ-05 от 

13.09.2012г.,т.1, на Областна дирекция „Земеделие” Велико Търново,  

Великотърновският общински съвет одобрява подробен устройствен план-план за 
застрояване за ПИ № 46532.62.17, по плана на новообразуваните имоти на територия по 

пар.4 от ЗСПЗЗ, местност „Под селото”, в землището на с.Малки Чифлик за промяна 
предназначението на имота . За поземлен имот № 46532.62.17, местност „Под селото”в  

землището на с.Малки Чифлик, община Велико Търново се определя предназначение за 

„жилищни нужди” и се предвижда жилищна сграда, при следните устройствени 

показатели: височина на сградата – до 10 м; плътност на застрояване /Пзастр./ - до 60 % 

; коефициент на интензивност / Кинт/ - до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40% ; 

 начин на застрояване – свободно / е/ ;линиите на застрояване и разположението на 

сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта. 

 

 

           На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от 

обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред 

Великотърновския административен съд. 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП, местност 
„Козлуджа”, Вх. № 1076/10.10.2012 г. 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 38 беше подложено на гласуване и 

прието с 23 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”. 

 

РЕШЕНИЕ № 431 

 

 

  На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.129, ал.1 ЗУТ и Решение № КЗЗ-05/ 

13.09.2012г., т.8, на Комисията за земеделските земи при  Областна дирекция 

„Земеделие” гр.Велико Търново,   Великотърновският общински съвет одобрява 

подробен устройствен план-план за застрояване за  ПИ № 10447.16.745, местност 

„Козлуджа”, землище на гр.Велико Търново  относно промяна предназначението на 
земеделска земя за неземеделски нужди – разширение на съществуваща 

«Производствено-складова база на «Екстрапак» ООД В.Търново – предвижда се 

свободно застрояване на сгради за «производствени и складови дейности», при 

следните устройствени показатели: височина 12м, плътност на застрояване – 80%, 

коефициент на застрояване - Кинт – 2,5, минимално озеленена площ -20%, линиите на 
застрояване  и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на 
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проекта; подробен устройствен план – план за регулация за ПИ № 10447.16.752 и ПИ № 

10447.16.745, местност «Козлуджа», землище на гр. Велико Търново – обединяване на 

двата имота в един нов имот- ПИ № 10447.16.134 с отреждане за «производствени и 

складови дейности».  

 

 

           На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от 

обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред 

Великотърновския административен съд. 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП, местност 

„Над село”, с. Малки Чифлик, Вх. № 1077/ 10.10.2012 г. 

КМЕТ НА С. МАЛКИ ЧИФЛИК: Подкрепям предложението. 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 39 беше подложено на гласуване и 

прието с 24 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 432 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.129, ал.1 ЗУТ, и решение № КЗЗ-04 от 

05.07.2012г., точка 7, на Комисията за земеделските земи при Областна дирекция 

„Земеделие” – Велико Търново, Великотърновският общински съвет одобрява 

подробен устройствен план – парцеларен план  за линеен обект на техническата 

инфраструктура – трасе за  кабелна линия 1 кV за външно  ел захранване на жилищна 
сграда в ПИ № 014006, местност «Над село», землище на с.Малки Чифлик.Трасето на 
подземния ел кабел започва от новопредвиден БКТП, разположен в ПИ № 012041 като 

подземен кабел 1 кV и се прокарва през имоти – ПИ № 045023- полски път, публична 

общинска собственст, ПИ № 000040 – полски път, публична общинска собственост и 

ПИ № 000046 – полски път, публична общинска собственост. 

 

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от 

обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред 

Великотърновския административен съд. 

 

ПО ЧЕТИРДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване на съгласие за извършване на разход 

от „Инвестрой-92“ ЕООД гр. Велико Търново, Вх. № 1093/12.10.2012 г. 

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 40 беше подложено на гласуване и 

прието с 22 „за”, „против” няма, 4 „въздържали се”. 
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РЕШЕНИЕ № 433 

 

 
1. На основание чл.21 ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл.7, т.3, чл.14 от ЗОП и  чл.18, т.12 

във връзка с чл.20 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост 

върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски 

общински съвет дава съгласие на Управителя на „Инвестстрой-92” ЕООД гр. Велико 

Търново за извършване на разход със собствени средства на дружеството за закупуване 

на фабрично нов автомобил за сметосъбиране за нуждите на дейността по 

сметоизвозване извършвана от „Инвестстрой-92” ЕООД гр.ВеликоТърново  със 
следните минимални технически характеристики: 

- Височина, която осигурява условия за работа в селски райони, пресечен терен и 

обрасли с дървета улици- не по-голяма от 2,80 м; 

- Сметосъбираща надстройка с общ полезен обем 9 куб.метра; 

- Оборудване за контейнери  тип  „Бобър” и кофи тип „Мева”; 

-  Степен на уплътнение на отпадъка не по-малко от 1:5; 

- Съвременен модел Дизелов двигател Евро 4 или Евро 5; 

- Ръчна скоростна кутия; 

- Кабина оборудвана с 2/две/+1/едно/ места; 

- Окачване: подсилени параболични листови ресории  и телескопични 

амортисьори; 

- Резервоар за гориво-200 л; 

- Колесна формула 4х2-задно предаване, двойни задни гуми; 

- Гумите с  грайферна шарка. 

Гаранционен срок -минимум 24 месеца. 

Срок на доставка -  до три месеца от приключване на процедурата по ЗОП. 

Лизингова схема - до 20% първоначална вноска, пет годишно помесечно 

изплащане. 

2. Задължава Управителя на „Инвестстрой-92” ЕООД гр. Велико Търново да 
предостави информация относно предприетите  действия по изпълнение на Решението. 

 

 

ПО ЧЕТИРДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Опрощаване на дължими държавни 

вземания на лицето Тодор Атанасов Ангелов, Вх. № 1031/20.09.2012 г. 

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 41 беше подложено на гласуване и 

прието с 24 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 434 
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На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 9 от Указ № 2773 от 29.06.1984 

г., във връзка с чл. 1 ал. 1 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г.,и  предвид становището по 

компетентност на Директора на РУ „Социално осигуряване” – гр. Велико Търново, 

Великотърновски общински съвет дава мнение да не се опрости задължението  на 

лицето Тодор Атанасов Ангелов, тъй като същото представлява събираемо държавно 

вземане, което е изцяло погасено. 

 

 

ПО ЧЕТИРДЕСЕТ И ВТОРА  ТОЧКА ОТНОСНО: Опрощаване на дължими държавни 

вземания на лицето Галина Пенчева Димитрова, Вх. № 1086/12.10.2012 г. 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 42 беше подложено на гласуване и 

прието с 15 „за”, 8 „против”, 1 „въздържал се”. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 435 

 

 

 
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 9 от Указ № 2773 от 29.06.1984 

г., във връзка с чл. 1 ал. 1 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., предвид становището по 

компетентност на Ръководителя на ТП на НОИ – гр. Русе и размера на задължението, 

Великотърновски общински съвет дава мнение да не се опрости задължението в 

размер на 1982,14 лв. на лицето Галина Пенчева Димитрова, тъй като същото 

представлява събираемо държавно вземане. 

 

 

ПО ЧЕТИРДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Опрощаване на дължими държавни 

вземания на лицето Славена Генова Русанова, Вх. № 1087/12.10.2012 г. 

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Изморени сме, но взехме решение да гласуваме по определен 

начин за майките. В проекта за решение пише „да не се опрости”. Ако гласуваме „за”, се 

съгласяваме да не се опрости. Нека някой да го обясни, защото е неясно. Затова аз гласувах 

по предните точки „въздържал се” и „против”, за да може да се даде ход за опрощаване на 
вземанията. 

Предложението по т. 43 беше подложено на гласуване и прието с 15 „за”, 7 „против”, 2 

„въздържали се”. 
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РЕШЕНИЕ № 436 

 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 9 от Указ № 2773 от 29.06.1984 

г., във връзка с чл. 1 ал. 1 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., предвид становището по 

компетентност на Директора на ТП на НОИ и размера на задължението, 

Великотърновски общински съвет дава мнение да не се опрости задължението в 

размер на 2851,59 лв. на лицето Славена Генова Русанова, тъй като същото 

представлява събираемо държавно вземане. 

 

 

ПО ЧЕТИРДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Свикано извънредно Общо 

събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД, гр. София на 12.11.2012 г., Вх. № 

1094/12.10.2012 г. 

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 44 беше подложено на поименно 

гласуване: 

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски 

- за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - 

за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев 

- за, Ваня Павлова – въздържал се, Мариана Бояджиева  - за, Валентин Ламбев - за, Стоян 

Витанов – въздържал се, Стефан Тодоров Стефанов - за, Милен Михов - за, Йордан 

Грозданов - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Стефан Михайлов Стефанов 

– въздържал се, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Камен Алексиев - 

за, Мирослав Маринов - за. 

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, 4 „въздържали се”. 

РЕШЕНИЕ № 437 

 

На основание чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка чл.221 т.1, т.2 и т.11 от 
Търговския закон, чл.2, чл. 12, ал. 3, т.1 и т.2 и чл.37 от Наредбата за управление и 

упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на 
търговските дружества, Великотърновски Общински съвет възлага на представителя 

на Община Велико Търново в Общото събрание на акционерите на  „Общинска банка” 

АД, гр.София на 12.11.2012г. и го упълномощава да гласува съобразно дневния ред, 

както следва: 

 

По т.1 от дневния ред - да се гласува „за”; 

По т.2 от дневния ред - да се гласува „за”; 

По т.3 от дневния ред - да се гласува „за”; 
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Възлага на представителя на Община Велико Търново да подготви доклад и 

внесе информация за взетите решения по всички точки от дневния ред на 13.11.2012г.  
/следващия ден/ след проведеното извънредно Общо събрание на акционерите на 

„Общинска банка” АД, гр.София на 12.11.2012г.   
 

 

ПО ЧЕТИРДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Извършени разходи за командировки в 

страната и чужбина за периода 01.07.2012 г.-30.09.2012 г., Вх. № 1080/11.10.2012 г. 

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 45 беше подложено на гласуване и 

прието с 24 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 438 

 

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Наредбата за 

командировките в страната, Великотърновски общински съвет одобрява разходите за 

извършените командировки в страната от инж. Даниел Димитров Панов – Кмет на 

Община Велико Търново за отчетния период 01.07.2012 – 30.09.2012 година в размер на 

190 /сто и деветдесет/ лева по Приложение 1 – неразделна част от настоящото решение. 

2.Съгласно Заповед №4/18.06.2012 г. на Великотърновски Общински съвет, 

разходите за командировки в чужбина съгласно Наредбата за служебните 

командировки и специализации в чужбина за отчетния период 01.07.2012 – 30.09.2012 

година са  в размер на 428 евро /четиристотин двадесет и осем /  по Приложение 1 – 

неразделна част от настоящото решение. 

 

 

 

Заседанието беше закрито в 14.45 часа. 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

ТОДОР ТОДОРОВ            

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ 

             

РУМЕН ДИМИТРОВ 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ 

 

МИРОСЛАВ МАРИНОВ 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ 

 

СТЕФАН СТЕФАНОВ 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ 

 

 

ДИЛЯНА МИЛЕВА   

ПРОТОКОЛИРАЛ  

    

 

 

      

 

 


