
ОТЧЕТ 

 ЗА НЕСНЕТИТЕ ОТ ОТЧЕТ РЕШЕНИЯ 

 
 

 

 

1. Предложение Вх. № 330/16.01.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 71 

            - по т.1 от решението – изпълнена, издадена заповед № РД 02-14-106 от 

17.01.2012 г. на Министъра на РРБ. 

            - по 2 от решението – получен писмен отговор от МЗХ – изх.№ 07143 от 

07.02.2012 г. и наш вх.№ 043/ 10.02.2012г. 
 

 

2. Придобиване на безвъзмездно право на управление върху имот – публична 

държавна собственост на църквата „Св. четиридесет мъченици” с манастира „Великата 

лавра”, Вх. № 323/16.01.2012 г.; 

РЕШЕНИЕ № 72 

Изпълнено с договор от 03.10.2012 г.  
 

 

3. Подписване на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова 

помощ по проект „Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях 

инфраструктура в Община Велико Търново”, Вх. № 260/29.12.2011 г. 

РЕШЕНИЕ № 77 

Документът „Запис на Заповед”  е подписан от Кмета на Община Велико 

Търново, с дата на издаване 26.01.2012 и срок на предявяване на плащане до 

23.02.2013г. (два месеца след изтичане срока на изпълнение на договора за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ). Изпратен на УО на 26.01.2012 г., 
като част от пакета документи, приложени към искането за авансово плащане. 

 

 

4. План – сметка на приходите и извършените разходи по дейностите за 

управление на отпадъците през 2011г. и актуализиран план за разходите за 2012г. , Вх. 

№ 316/13.01.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 78  

 - т. 1 – изпълнена с приемане на решението; 

 - т. 2,3,4 – в процес на изпълнение БИИ 

 - т. – 5 – има сключен договор на 24.04.2012 г. с „Джипиес България” АД и 

М тел  за предоставяне на джипиес услуги чрез обществена мобилна наземна 

мрежа на «Мобил Тел» ЕАД. На автомобилите по снегопочистването са поставени 

GPS-и, на автомобилите по сметоизвозването - предстои.  

 

 

5. Приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост в 

Община В. Търново за 2012 г., Вх. № 340/18.01.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 83 

 В процес на изпълнение. Предстои да се подготви и приеме нов план за 

приватизация за 2013 г.  
 



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

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

осигурени в рамките на бюджетната 2012 г., Вх. № 383/30.01.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 100 

 В процес на изпълнение.  
 

 

7. Откриване процедура за приватизация на общински нежилищни имоти, 

включени в годишния план за 2012 година и находящи се в гр.Велико Търново, Вх. № 

451/14.02.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 123 

Решението е изпълнено. За обектите  са приети  анализи на правното 

състояние и начални цени и  е определен начин на приватизация. 

 

 

8. Предоставяне на безлихвен заем от фонд „Разходи за приватизация и 

следприватизационен контрол” към Община Велико Търново, Вх. № 453/14.02.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 124 

Решението е изпълнено. Заемът е възстановен от  РНБ „П.Р.Славейков”.  

 

 

9. Предоставяне на безлихвен заем на Община Велико Търново, от фонд 

„Разходи за приватизация и следприватизационен контрол“, Вх. № 488/21.02.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 125 

Решението е изпълнено.  

 

10. Предоставяне на заем от Община Велико Търново на специализирана 

болница за активно лечение пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман“ ЕООД 

за сметка на собствени приходи. 

РЕШЕНИЕ № 126 

Изпълнено с усвояване на пълния размер на сумата по решението. Със 
Заповед №РД 22-340/01.03.2012 г. на Кмета на Община Велико Търново са 

отразени направените корекции в бюджета на Община Велико Търново за 2012 

година. При условията на заема е вписан първи по ред особен залог в Регистъра на 

особените залози, в полза на Община Велико Търново. 

 

 

11. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот с. Вонеща 

вода, Вх. № 458/15.02.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 128 

Търгът е обявен шесткратно, но не е проведен поради липса на кандидати. 

 

 

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

„Къпиновски манастир”, Вх. № 456/15.02.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 130 

Търгът е обявен шесткратно, но не е проведен поради липса на кандидати. 

 

 



13. Даване на съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект 

по Оперативна програма „Регионално развитие“, Приоритетна ос 3: „Устойчиво 

развитие на туризма“ , Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и 

маркетинг на дестинациите“ , Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически 

продукт и маркетинг на дестинациите“ , Бюджетна линия: BG161PO001/3.2-02/2011. , 

Вх. № 529/08.03.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 143 

Проектното предложение  на Община Велико Търново„ Бяло, пурпурно, 

синьо, зелено- следите на вечността. Утвърждаване образа на региона като 

уникална туристическа дестинация на националния и международен пазар” , по 

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-

02/2011, Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма", Операция 3.2: 

„Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите" е 
одобрено за финансиране съгласно Решение РД-02-14-1659/29.06.2012г на МРРБ. 

Подписан е  договор за безвъзмездна финансова помощ  на 13.08.2012г. Проектът е 
в процес на изпълнение. 

 

14. Постъпило искане от Председатели на спортни клубове в гр. Велико Търново 

за откриване на Спортно училище в гр. В. Търново, Вх. № 549/15.03.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 150 

От учебната 2012/2013 година функционира Спортно училище – Велико 

Търново, утвърдено с Решение на Великотърновски общински съвет №150 от 

29.03.2012 година, последвано от Заповед на Министъра на образованието, 

младежта и науката № РД 14-114 от 12.07.2012 година.  

 

15. Приемане на анализ на правното състояние, начална цена и начин на 

приватизация на обект: „Бетонов център“, представляващ обособена част от 

„Инвестрой-92“ ЕООД – Велико Търново, Вх. № 575/20.03.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 158 

Решението е изпълнено. Обектът е продаден с договор от 05.07.2012 г. 
 

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

общински нежилищни имоти в с. Пчелище и с. Войнежа, Вх. № 576/20.03.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 159 

 Решението е изпълнено. За обектите са приети нови начални цени с 
решение №  464 / 29.11.2012  г. 
 

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

общински нежилищни имоти в с. Никюп, с. Дичин и с. Русаля, Вх. № 577/20.03.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 160 

Решението е изпълнено. За обектите са приети нови начални цени с 
решение №  409 / 25.10.2012  г. 
 

18. Приемане на начална цена и начин за приватизация на общински нежилищен 

имот, представляващ: „УПИ I от кв. 11 по плана на с. Беляковец, заедно с построена в 

него сграда /бивше училище/“ – собственост на Община Велико Търново, Вх. № 

578/20.03.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 161 

В процес на изпълнение. Обектът е обявен на уеб страницата на ОбАП. 



 

19. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, Вх. № 

537/12.03.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 164 

Процедурата е спряна по административни причини 

 

20. Отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост, Вх. № 

572/19.03.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 165 

Конкурсът е обявен двукратно, но не е проведен поради липса на 

кандидати. 

 

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

собственост, Вх. № 558/16.03.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 177 

Изпълнено със Заповед № РД 22-2348/14.12.2012 г. на Кмета на Община 

Велико Търново. 

 

 22. Поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг, Вх. № 

670/11.04.2012 г.  

РЕШЕНИЕ № 181 

 Подписан е Договор за кредит №276/09.08.2012 год. 

 

23. Поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг, Вх. № 

671/11.04.2012 г.  

РЕШЕНИЕ № 182 

 Подписан е Договор за кредит №277/09.08.2012 год. 

 

24. Извършената проверка на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД, гр. Велико 

Търново, Вх. № 660/09.04.2012 г.  

РЕШЕНИЕ № 188  

В изпълнение на Решение №188, Председателят на ПК по ИВСПИЕСМВ – 

Красимир Калчев внася Предложение с вх. № 740/10.05.2012 г. във 

Великотърновски общински съвет, с което предлага: т.1. „да се сезира 

прокуратурата за извършване на проверка за наличие на злоупотреби. Възлага на 

кмета на общината да извърши необходимите действия по полагане на сигнала”. 

По т. 2 „да се потърси пълна имуществена отговорност за неправомерно 

получени суми отразени в Доклада за извършена проверка от Дирекция „ФУКМ”. 

Възлага на управителя на дружеството да предприеме необходимите действия за 

осъществяване на отговорността по чл. 211 от КТ. 

Вследствие на цитираното предложение е прието решение №х 258/17.05.2012 

г. ВТОбС, поради което Решение № 188/19.04.2012 г. подлежи на снемане от отчет. 

 

25. Възлагане обществен превоз на пътници по утвърдена линия и разписание по 

нея от общинска транспортна схема Велико Търново – Килифарево, Вх. № 

649/06.04.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 194 

            В процес на изпълнение. 
 



26. Възлагане обществен превоз на пътници по утвърдена линия и разписание по 

нея от квотата на Община Велико Търново от републиканска транспортна схема № 

4201 Бургас-Велико Търново, Вх. № 650/06.04.2012  

РЕШЕНИЕ № 195 

            В процес на изпълнение. 
 

 

27. Приемане на анализ на правното състояние, цени и начин на приватизация на 

общински нежилищни имоти в гр. Велико Търново, Вх. № 663/11.04.2012 г.  

РЕШЕНИЕ № 196 

Решението е изпълнено. За обектите са приети нови начални цени с 
решение №  411 / 25.10.2012  г. 
 

 

28. Приемане на анализ на правното състояние, цени и начин на приватизация на 

общински нежилищни имоти в гр. Велико Търново, Вх. № 664/11.04.2012 г.  

РЕШЕНИЕ № 197 

 В процес на изпълнение. С решение № 466/29.11.2012 са приети нови 

начални цени за „УПИ ІІ- „за складова база на „Електроснабдяване” от кв.2- ЗПЗ” 

и „УПИ ІV- „за произв. и складови дейности” от кв.8 – ЗПЗ” . 

 

 

29. Приемане на анализ на правното състояние, цени и начин на приватизация на 

общински нежилищни имоти в с. Пчелище, Вх. № 665/11.04.2012 г.  

РЕШЕНИЕ № 198 

Решението е изпълнено. За обектите са приети нови начални цени с 
решение №  465 / 29.11.2012  г. 
 

 

30. Утвърждаване на годишен план за ползване на дървесина от Общински 

горски фонд за 2012 г. и приемане начина на ползване на дървесина от ОГФ, Вх. № 

667/11.04.2012 г.  

РЕШЕНИЕ № 211  

 Изпълнено. Проведени са търгове за 10 700 куб. за сеч на дървесина. 

Сключени са договорите и са изплатени 100% авансово от сумата. 

 

 

31. Одобряване проект за ПУП – план за застрояване за ПИ № 036008, местност 

«Под баира», землище на гр.Дебелец – относно промяна предназначението на имота за 

«смесена обслужващо-производствена зона» с преобладаващи складови функции и 

план-схеми за водоснабдяване и електрификация към ПУП и ПУП- парцеларен план за 

трасе на силов кабел за външно ел захранване 1 кV на ПИ № 036008, Вх. № 

642/06.04.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 214 

Решението не е обжалвано и е влязло в законна сила на 02.07.2012 г. 
 

 

 

 



32. Приемане на информация за дейността на общинско търговско дружество, 

Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2011 година и 

разпределение на печалбата за 2011г. на „Царевград Търнов” ЕООД– гр.Велико 

Търново за 2011г., Вх. № 606/03.04.2012 г.  

РЕШЕНИЕ № 218 

Изпълнено. 

I Изпълнено с приемане на информацията. 

 II, т.1 изпълнено с приемане на годишния отчет 

ІІ, т.2 внесен Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия 

през 2011 година на „Царевград Търнов” ЕООД– гр.Велико Търново за 2011г.   
ІІ, т.3 внесен дивидент в Община Велико Търново – 7 481,63лв.; 

 III – внесена информация във Великотърновски общински съвет за 6 мес. 
на 2012г. и за 9 мес. на 2012г. приета с Решения 

№№360/27.09.2012г.;456/29.11.2012г. 
 

 

33. Приемане на информация за дейността на общинско търговско дружество, 

Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2011 година и 

разпределение на печалбата за 2011г. на „Инвестстрой-92” ЕООД – гр.Велико Търново 

за 2011г., Вх. № 607/03.04.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 219 

Изпълнено. 

 I Изпълнено с приемане на информацията. 

 II, т.1 изпълнено с приемане на годишния отчет 

ІІ, т.2 внесен Годишен отчет 
ІІ, т.3 внесен дивидент в Община Велико Търново – 5 985,00лв.; 

 III – внесена информация във Великотърновски общински съвет за 6 мес. 
на 2012г. и за 9 мес. на 2012г. приета с Решения 

№№360/27.09.2012г.;456/29.11.2012г. 
 

 

34. Приемане на информация за дейността на общинско търговско дружество, 

Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2011 година и 

разпределение на печалбата за 2011г. на „Организация на движението, паркинги и 

гаражи” ЕООД– гр.Велико Търново за 2011г., Вх. № 609/03.04.2012 г.  

РЕШЕНИЕ № 220 

Изпълнено. 

 I Изпълнено с приемане на информацията. 

 II, т.1 изпълнено с приемане на годишния отчет 

ІІ, т.2 внесен Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2011 

година на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД– гр.Велико Търново 

за 2011г 
 III – внесена информация във Великотърновски общински съвет за 6 мес. 
на 2012г. и за 9 мес. на 2012г. приета с Решения 

№№360/27.09.2012г.;456/29.11.2012г. 
 

 

 

 

 



35. Приемане на информация за дейността на общинско търговско дружество, 

Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2011 година и 

разпределение на печалбата за 2011г. на „Център за психично здраве-Велико Търново” 

ЕООД– гр.Велико Търново за 2011г., Вх. № 608/03.04.2012 г.  

РЕШЕНИЕ № 221 

Изпълнено. 

 I Изпълнено с приемане на информацията. 

 II, т.1 изпълнено с приемане на годишния отчет 

ІІ, т.2 внесен Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2011 

година на „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново за 

2011г.    
ІІ, т.3 - Реализираната печалба от дейността на „Център за психично здраве-

Велико Търново” ЕООД – гр.Велико Търново за финансовата 2011г. в размер на 162 

000лв. (сто шестдесет и две хиляди лева), не се разпределя. Същата да послужи за ре-
инвестиране, чрез покриване на капиталови разходи- срок до 31.12.2012г. 
 III – внесена информация във Великотърновски общински съвет за 6 мес. 
на 2012г. и за 9 мес. на 2012г. приета с Решения 

№№360/27.09.2012г.;456/29.11.2012г. 
 

36. Приемане на информация за дейността на общинско търговско дружество, 

Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2011 година и 

разпределение на печалбата за 2011г. на „Комплексен онкологичен център-Велико 

Търново” ЕООД - гр.Велико Търново за 2011г., Вх. № 612/03.04.2012 г  

РЕШЕНИЕ № 222 

Изпълнено. 

 I Изпълнено с приемане на информацията. 

 II, т.1 изпълнено с приемане на годишния отчет 

ІІ, т.2 внесен Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2011 

година на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД - гр.Велико 

Търново за 2011г.     

 III – внесена информация във Великотърновски общински съвет за 6 мес. 
на 2012г. и за 9 мес. на 2012г. приета с Решения 

№№360/27.09.2012г.;456/29.11.2012г. 
 

37. Приемане на информация за дейността на общинско търговско дружество, 

Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2011 година и 

разпределение на печалбата за 2011г. на „Център за кожно-венерически заболявания-

Велико Търново” ЕООД гр.Велико Търново за 2011г., Вх. № 611/03.04.2012 г.  

РЕШЕНИЕ № 223 

Изпълнено. 

 I Изпълнено с приемане на информацията. 

 II, т.1 изпълнено с приемане на годишния отчет 

ІІ, т.2 внесен Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2011 

година на „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД 

гр.Велико Търново за 2011г.      
 III – внесена информация във Великотърновски общински съвет за 6 мес. 
на 2012г. и за 9 мес. на 2012г. приета с Решения 

№№360/27.09.2012г.;456/29.11.2012г. 
 

 

 



38. Приемане на информация за дейността на общинско търговско дружество, 

Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2011 година на 

„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания 

„Д-р Трейман” ЕООД – гр.Велико Търново за 2011г., Вх. № 614/03.04.2012  

РЕШЕНИЕ № 224 

Изпълнено. 

 I Изпълнено с приемане на информацията. 

 II, т.1 изпълнено с приемане на годишния отчет 

ІІ, т.2 внесен Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2011 

година на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични 

заболявания „Д-р Трейман” ЕООД – гр.Велико Търново за 2011г.       
 III – внесена информация във Великотърновски общински съвет за 6 мес. 
на 2012г. и за 9 мес. на 2012г. приета с Решения 

№№360/27.09.2012г.;456/29.11.2012г. 
 

 

39. Приемане на информация за дейността на общинско търговско дружество, 

Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2011 година и 

разпределение на печалбата за 2011г. на „Медицински център за рехабилитация и 

спортна медицина І -Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново за 2011г., Вх. № 

610/0304.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 225 

Изпълнено. 

 I Изпълнено с приемане на информацията. 

 II, т.1 изпълнено с приемане на годишния отчет 

ІІ, т.2 внесен Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2011 

година на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І -Велико 

Търново” ЕООД– гр.Велико Търново за 2011г.       
 III – внесена информация във Великотърновски общински съвет за 6 мес. 
на 2012г. и за 9 мес. на 2012г. приета с Решения 

№№360/27.09.2012г.;456/29.11.2012г. 
 

 

40. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, гр. 

Килифарево, Вх. №725/07.05.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 238 

Изпълнено със Заповеди № РД 22-1387/20.07.2012 г. и № РД 22-

1388/20.07.2012 г. на Кмета на Община Велико Търново. 

 

 

41. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. 

Самоводене, Вх. №726/07.05.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 239 

Изпълнено със Заповед № РД 22-1410/26.07.2012 г. на Кмета на Община 

Велико Търново. 

 

 

 

 

 

 



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

Ресен, Вх. №727/07.05.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 240 

Изпълнено със Заповеди №№ РД 22-1407, РД 22-1408 и РД 22-1409 от 

26.07.2012 г. на Кмета на Община Велико Търново. 

 

 

43. Изкупуване на имот частна собственост, с. Арбанаси, Вх. №722/07.05.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 243 

Изпълнено с Договор от 03.09.2012 г. 
 

 

44.  Одобряване проект за ПУП – парцеларен план за елементи на техническата 

инфраструктура – трасета за външно ел захранване- ел кабел 1 кV и за водопровод за 

обект:»Складова база» в ПИ № 059011 в местност «Бамбалово дере», землище на 

с.Леденик, Вх. №719/07.05.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 247 

            Решението не е обжалвано и е влязло в законна соли на 30.08.2012 г. 
 

 

45. Одобряване проект за ПУП – парцеларен план за линейна инфраструктура за 

трасе на резервен ел кабел 20 кV, захранващ обект в ПИ № 103001, местност 

«Саламатя», землище на с.Леденик, собственост на «Булленд Инвестмънтс» АДСИЦ, 

София, Вх. №720/07.05.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 248 

Решението не е обжалвано и е влязло в законна соли на 30.08.2012 г. 
 

 

46. Откриване процедура за приватизация на обособена част от имуществено на 

„Инвестрой-92“ ЕООД – В. Търново, Вх. №735/09.05.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 251 

Решението е изпълнено. За обекта са приети анализ на правното състояние 
и  начална цена и е определен начин на приватизация на обособен обект ”Офисни 

помещения”, разположени на ІІ етаж от административна сграда на 

ул.”Н.Габровски” № 78, гр. В. Търново - обособена част от имуществото на 

“Инвестстрой - 92” ЕООД-В. Търново. 

 

 

47. Взимане на мерки за безопасност, Вх. №712/04.05.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 255 

            - по т.1 от решението – изпълнена, през м.август 2012 е поставен легнал 

полицай на ул.”Йоновка” при ОУ”Бачо Киро” 

            -  по т.2 от решението –в процес на изпълнение, уточняване начина на 

обезопасяване с контролните органи на МВР и съобразно финансовите 
възможности на Общината ще се изпълняват набелязаните мерки. 

 

 

 

 



48. Изпълнение на Решение 188/19.04.2012 г. на Великотърновски общински 

съвет, Вх. № 740/10.05.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 258 

В изпълнение на посоченото решение материалите от проверката са 

изпратени на  Районна прокуратура гр. Велико Търново. 

Т. 1. от решението: С постановление 1764/2012 г. за отказ да се образува 

досъдебно производство от 11.06.2012 г. е прекратено образуване на наказателно 

производство по пунктове, по които не са констатирани пропуски и нарушения. В 

останалата част от доклада Районна прокуратура е образувала преписка под № 

1799/2012 г. , а Окръжна прокуратура е образувала преписка под № 1992/2012 г.  
Във връзка с извършване на проверка от сектор „Противодействие на 

икономическата престъпност” при ОД на МВР Велико Търново по прокурорска 

преписка № 1764/2012 г. са поискани документи по „Програма „Туберкулоза”, 

съгласно т. 7 от доклада  от проверката. За оказване на съдействие на 

„Противодействие на икономическата престъпност” при ОД на МВР Велико 

Търново, исканите документи бяха предоставени в определените срокове с писмо 

изх. № 6202 - 307/23.07.2012 г.   
По т.2 от решението  е възложено на управителя на дружеството да 

предприеме необходимите действия за осъществяване на отговорност по чл. 211 от 

КТ.  В резултат на което е постъпил: Доклад за изпълнение на решение 
№258/17.05.2012 г., подписан от управител и главен счетоводител, в който е  
записано, че са образувани 2 бр. преписки под № 1799/2012 г. на ВТРП и под № 

1992/2012 г. на ВТОП. В доклада е записано, че „След приключването им и 

получаването на резултатите по тях, ще предприемем необходимите действия по 

уведомяване на Общински съвет гр. Велико Търново и последващото търсене на 

имуществена отговорност от виновните лица.” 

От доклада, който е получен и се съхранява в отдел „Финансов контрол” се 
разбира, че към 14.08.2012 г. не са предприети действия за търсене на 

имуществена отговорност. 

 

49. Промяна на Учредителния акт на търговското дружество „Център за кожно- 

венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД, ЕИК 104 527 481, 100% общинска 

собственост, Вх. № 579 от 22.05.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 262 

Изпълнено с приетите  от ВТОбС изменения в Учредителния акт на 

дружеството. Актуален учредителен акт, Дата на обявяване: 28.6.2012 г. 16:13:12 в 

Търговския регистър. Управител: ТЕОДОРА ЦЕКОВА ЧОЛАКОВА, 

20120628161312. 

 

50. Съгласие за осигуряване на съфинансиране на проект на Община Велико 

Търново по Националната схема за зелени инвестиции на Национален доверителен 

екологичен фонд, вх. № 790/07.06.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 264 

Община Велико Търново  представи пред НДЕФ проект по Националната 

схема за зелени инвестиции за изпълнение на мерки за енергийна ефективност за 

обектите: ЦДГ”Слънце”, гр. В.Търново и ОУ”Д-р Петър Берон”, гр. Дебелец.  

Документът с решението на Великотърновския общински съвет съобразно 

изискване на  НДЕФ е представен на 22.06.2012г.  
 



51. Даване на съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект 

по мярка 3.4 "Развитие на нови пазари и промоционални кампании" по приоритетна ос 

№ 3 "Мерки от общ интерес" по Оперативна програма за развитие на сектор 

"Рибарство" 2007 - 2013 г., вх. № 769/04.06.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 266 

Проектът е одобрен за финансиране. Подписан е договор за безвъзмездна 

финансова помощ на 12.12.2012г. Проектът е в процес на изпълнение.  
 

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

територията и чл. 43 от НРПУРОИ, вх. № 777/07.06.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 269 

Изпълнено с предварителен договор от 02.07.2012 г. 
 

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

територията и чл. 43 от НРПУРОИ, вх. № 784/07.06.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 270 

Изпълнено със Заповед № РД 22-1684/18.09.2012 г. на Кмета на Община 

Велико Търново. 

 

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

вода, вх. № 783/07.06.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 271 

Изпълнено със Заповед № РД 22-1487/07.08.2012 г. на Кмета на Община 

Велико Търново. 

 

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

Шемшево, Вх. № 794/08.06.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 272 

Изпълнено със Заповед № РД 22-1494/08.08.2012 г. на Кмета на Община 

Велико Търново. 

 

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

Ветринци, вх. № 795/08.06.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 273 

Търговете са обявени двукратно, но не са проведени поради липса на 

кандидати. 

 

57. Проект за ПУП- парцеларен план за пътна връзка към ПИ № 091085, 

местност «Кълни дол», землище на гр.Килифарево за обект:» Търговски комплекс, 

бензиностанция, автосервиз, паркинг за тирове, заведение» на път ІІ-55 «Дебелец – 

Килифарево – Гурково» при км 4+650, вх. № 741/10.05.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 277 

  Решението не е обжалвано и е влязло в законна соли на 30.08.2012 г. 
 

58. Проект за ПУП- парцеларен план за трасе на външен водопровод, захранващ 

обект: „Автобаза в ПИ № 091085, местност «Кълни дол», землище на гр.Килифарево, 

вх. № 779/07.06.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 278 

Решението не е обжалвано и е влязло в законна соли на 30.08.2012 г. 
 



59. Одобряване на проект за ПУП- план за застрояване за ПИ № 10447.16.212 по 

КК на гр.Велико Търново относно промяна предназначението на имота за 

«производствено-складови и търговски дейности» и включване в регулационните 

граници на гр.Велико Търново, като същия имот се присъединява към съществуващи 

УПИ V и УПИ VІ от кв.17 и се образува един нов УПИ ХХІІ с отреждане за 

«производствено-складови и търговски дейности» от същия квартал по плана на 

гр.Велико Търново, вх. № 785/07.06.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 279 

Решението не е обжалвано и е влязло в законна соли на 28.08.2012 г. 
 

60. Одобряване проект за ПУП - план за застрояване за ПИ №10447.519.232, 

местност «Пишмана», землище на гр.В.Търново – промяна предназначението на 

земеделска земя за неземеделски нужди – «жилищни нужди», план за регулация и 

планове-схеми за електрификация, водоснабдяване, канализация и комуникационно-

транспортна мрежа към ПУП, вх. № 780/07.06.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 280 

Решението не е обжалвано и е влязло в законна соли на 03.09.2012 г. 
 

61. Одобряване проект за ПУП - план за застрояване за ПИ №10447.519.250,по 

плана на новообразуваните имоти на территория по § 4 от ЗСПЗЗ, местност 

«Пишмана», землище на гр.В.Търново – промяна предназначението на земеделска земя 

за неземеделски нужди – «жилищни нужди» и планове-схеми за електрификация и 

водоснабдяване към ПУП, вх. № 801/11.06.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 281 

Решението не е обжалвано и е влязло в законна соли на 03.09.2012 г. 
 

  62. Одобряване проект за ПУП - план за застрояване за ПИ №10447.519.317,по 

плана на новообразуваните имоти на территория по § 4 от ЗСПЗЗ, местност 

«Пишмана», землище на гр.В.Търново – промяна предназначението на земеделска земя 

за неземеделски нужди – «жилищни нужди» и планове-схеми за електрификация и 

водоснабдяване към ПУП, вх. № 802/11.06.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 282 

Решението не е обжалвано и е влязло в законна соли на 03.09.2012 г. 
 

63. Одобряване проект за ПУП - план за застрояване за ПИ №10447.519.146,по 

плана на новообразуваните имоти на территория по § 4 от ЗСПЗЗ, местност 

«Пишмана», землище на гр.В.Търново – промяна предназначението на земеделска земя 

за неземеделски нужди – «жилищни нужди» и планове-схеми за електрификация и 

водоснабдяване към ПУП, вх. № 803/11.06.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 283 

Решението не е обжалвано и е влязло в законна соли на 03.09.2012 г. 
 

64. Включване в годишен план за приватизация за 2012 г. и откриване процедура 

за приватизация на обособени обекти от сграда с административен адрес ул.”Н. 

Габровски” 78 – част от имуществото на „Инвестстрой-92” ЕООД - гр. В.Търново, вх. 

№ 808/13.06.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 284 

 Решението е изпълнено. С решения №№ 353/13.09.2012 г. и  365 / 27.09.2012  

г. са приети анализи на правното състояние, начални цени и начин на 

приватизация на обособените обекти.  



 

65. Приемане на анализ на правното състояние, цени и начин на приватизация 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.”Никола 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, вх. № 

809/13.06.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 285  

Решението е изпълнено. За обекта е приета нова начална цена с решение №  

410 / 25.10.2012  г. 
 

66. Намаляване началните цени и определяне начин на приватизация на 

общински нежилищни имоти , находящи се в гр. В.Търново, вх. № 810/13.06.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 286 

Решението е изпълнено. За обектите са приети нови начални цени с 
решение №  466 / 29.11.2012  г. 

 

67. Продажба на ДМА на „Специализирана болница за активно лечение на 

пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман”ЕООД – гр.ВеликоТърново, 100% 

общинска собственост, Вх. № 797/08.06.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 288 

В процес на изпълнение. Управителя на „Специализирана болница за 

активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД – 

гр. Велико Търново, Д- р Маргарита Любомирова Тасева. е провел  реализиране 
на процедура по ЗОС, но не са извършени продажби поради непроявен интерес от 

купувачи. 

 

68. Утвърждаване на решението на комисията за определяне на кандидат, 

спечелил конкурса за избор на управител и за възлагане на управлението на общинско 

лечебно заведение за болнична помощ - еднолично търговско дружество, Вх. № 

778/07.06.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 289 

 Решението е изпълнено със сключване на договор за изпълнение. 
 

69. Включване на ОУ „Неофит Рилски“, гр. Килифарево в Списъка на защитени 

училища, във връзка с въвеждане на новия модел на финансиране в системата на 

средното образование, Вх. № 786/07.06.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 291 

След прието Решение на Министерски съвет №915 от 8.11.2012 за 

утвърждаване Списъка на защитените училища за учебната 2012/2013 година, ОУ 

„Неофит Рилски” гр. Килифарево не е одобрено. 

 

 

 

 



70. Включване на ОУ „П. Р. Славейков“, с. Церова кория в Списъка на защитени 

училища, във връзка с въвеждане на новия модел на финансиране в системата на 

средното образование, Вх. № 774/07.06.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 292 

С Решение на Министерски съвет № 915 от 8.11.2012 за утвърждаване 
Списъка на защитените училища, ОУ „П.Р.Славейков” с.Церова кория е одобрено 

за защитено училище през учебната 2012/2013 година 

 

71. Приемане график на заседанията на Великотърновски Общинския съвет за ІI-

ро полугодие на 2012 година, Вх. № 791/08.06.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 293 

Решението следва да бъде снето от отчет, поради изтичане на полугодието и 

приемане на нов график. 

 

72. Свикано редовно Общо събрание на акционерите на „Професионален 

футболен клуб ЕТЪР-1924” АД гр.Велико Търново на 12.07.2012г, Вх. № 

811/13.06.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 294 

Изпълнено. 

Възложено на представителя на Община Велико Търново в Общото 

събрание на акционерите на „Професионален футболен клуб ЕТЪР-1924” АД гр. 

Велико Търново да подготви и внесе доклад информация за взетите решения по 

всички точки от дневния ред на Общо събрание на акционерите на 

„Професионален футболен клуб ЕТЪР-1924” АД гр.Велико Търново на 12.07.2012г. 
на следващия ден след провеждането. Изменено с Решение № 298 променя т. 2. 

Проведено на 12.07.2012г. В изпълнение на т.3 от Решение №294/21.06.2012г. на 

Великотърновски общински съвет, е представен  на Великотърновски общински 

съвет,Доклад от представителя на Община Велико Търново в общото събрание на 

акционерите на „Професионален футболен клуб ЕТЪР-1924” АД Йордан Тодоров 

Грозданов , както и представени материали за събранието/протокол/. 

 

             Определен е за представител на Община Велико Търново в Съвета на 

директорите на „Професионален футболен клуб ЕТЪР-1924“ АД,гр. Велико 

Търново, Мариян Стефанов Маринов – Директор Дирекция „Бюджет и финанси“ 

в Община Велико Търново. Проведено е редовно Общо събрание на акционерите 
на „Професионален футболен клуб ЕТЪР-1924” АД гр.Велико Търново  на 

12.07.2012г. 
Съвет на директорите: 20120723153128-вписване в търговския регистър. 

КРАСИМИРСТЕФАНОВГЪРДЕВ 

РАДОСЛАВИГНАТОВВЛАДЕВ 

ФЕЙЗИИЛХАНЛЪ 

ЕНДЕРХАСАНОВДУРМУШЕВ 

МАРИЯН СТЕФАНОВ МАРИНОВ 

 

73. Запазване дейността на здравно заведение СБАЛК и изясняване на 

отношенията между община Велико Търново и МОБАЛ "Ст.Черкезов"-АД, Велико 

Търново. 

РЕШЕНИЕ № 296 

В процес на изпълнение. Избрана работна група относно запазване на 

СБАЛК. 



 

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

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа 

за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските 

агломерации", Приоритетна ос 1 „Устойчиво интегрирано градско развитие", Операция 

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

РЕШЕНИЕ № 1409 

Проектът е одобрен за финансиране. Подписан е договор за  предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2011/019 на 07.03.2012г. по 

проект „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински 

лечебни заведения в градските агломерации", Приоритетна ос 1 „Устойчиво 

интегрирано градско развитие", Операция 1.1. „Социална инфраструктура", 

Проектът е в процес на изпълнение на дейностите. 
 

 

75. Съгласие за участие на Община Велико Търново за финансиране на проект 

по ОП „Околна среда" 2007-2013 по Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на 

инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в 

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

Процедура BG161PO005/10/1.10/03/16 "Подобряване и развитие на инфраструктурата 

за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 екв.ж." и даване на принципно 

съгласие за поемане на общински дълг и даване на съгласие за получаване на кредит от 

определена банка или друга финансова институция за осигуряване на налични средства 

за покриване на разходи по проекта преди възстановяването им от ОП „Околна среда" 

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

РЕШЕНИЕ № 1410 

Проектното предложение по Процедура BG161PO005/10/1.10/03/16 

"Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в 

агломерации над 10 000 екв.ж." е в процес на оценка от оценителната комисия на 

УО на ОПОС. 

Във връзка с процедурата на оценяване на проектното предложение са 

представени  коригирани документи в МОСВ, както следват : Апликационна 

форма, бюджет и приложения,  наш Изх. № 0406-31/29.05.2012г. 
 

 

76. Подписване на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова 

помощ по проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и 

отпадъчни води на територията на „Община Велико Търново” по Договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 58111-СО58-249/15.12.2008 по ОП 

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

РЕШЕНИЕ № 1411 

Документът е подписан от Кмета на община Велико Търново на 18.09.2012г.  
  Изпратен е на УО като част от пакета документи, приложени към Искане за 

допълнително авансово плащане,  изх. № 0406-64/18.09.2012г. 
 

 

 

 

 



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

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

връзка с чл. 14, ал.1 и ал.2 от Правилник за организацията и контролната дейност на 

служителите осъществяващи вътрешен контрол, съгласно системите за финансово 

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

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

РЕШЕНИЕ № 1419 

В процес на изпълнение. 
 

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

ОП „Околна среда” 2007-2013 по Приоритетна ос 2: Подобряване и развитие на 

инфраструктурата за третиране на отпадъци, Процедура BG161PO005/10/2.10/07/22 

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

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

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

даване на принципно съгласие за поемане на общински дълг и даване на съгласие за 

получаване на кредит от определена банка или друга финансова институция за 

осигуряване на налични средства за покриване на разходи по проекта преди 

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

РЕШЕНИЕ № 1454 

Проект “Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в 

региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, 

Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, 
Стара Загора и Ямбол” по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013, 

Процедура BG161PO005/10/2.10/07/22, Приоритетна ос 2: Подобряване и развитие 
на инфраструктурата за третиране на отпадъци е представен на  Ръководителя на 

УО  по ОПОС на 30.09.2011г.   
Съобразно писмо на УО с вх. № 0406-22/09.04.2012г. Община Велико 

Търново е изпратила допълнителна документация към проектното предложение 
BG161PO005/10/2.10/07/22. Очаква се решение на оценителната комисия.  

 

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

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

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

07.09.2011 г. 

РЕШЕНИЕ № 1465 

В процес на изпълнение. Предстои реализиране на процедура по ЗОП от 

„КОЦ-Велико Търново”ЕООД. 

 

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

Вх. № 4446/ 17.09.2011 г. 

РЕШЕНИЕ № 1468 

Решението не е изпълнено. Постъпило е писмо от „Е.ОН България мрежи” 

АД Варна, с което ни уведомяват, че изместването на енергийното съоръжение 
следва да бъде извършено за наша сметка. Към момента не е наличен финансов 

ресурс. 
 

 



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

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

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

РЕШЕНИЕ № 1486 

Не е провеждано Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан 

Черкезов” АД за гласуване по т. 2 от решението. 

 

 

82. Прекратяване на договор за управление, сключен между Управителя на 

„Царевград Търнов” ЕООД – Велико Търново и Община Велико Търново и определяне 

на Управител на „Царевград Търнов” ЕООД– Велико Търново, Вх. № 8 / 10.11.2011 г. 

РЕШЕНИЕ № 5 

Изпълнено. Общински съвет Велико Търново е прекратил договора за 

управление с Даниел Димитров Панов, Управител на „Царевград Търнов” ЕООД– 

Велико Търново , сключен между него и Община Велико Търново/ 17.06.2002г./ 
считано от 07.11.2011г.  Определил е за Управител на „Царевград Търнов” ЕООД 

– Велико Търново, ЕИК 104593509 – Даниела Стефанова Данчева. Сключен е 
Договор за управлениес  от 16.11.2011г.С Решение №102 /16.02.2012г. на 

Великотърновски общински съвет е дал съгласие за сключване на Анекс във 

връзка с Договор за възлагане на управление от 16.11.2011г. сключен между 

Управителя на „Царевград Търнов“ ЕООД – Велико Търново и Община Велико 

Търново до провеждане на конкурс.Сключен Анекс на 20.02.2012г. 
Проведен конкурс за управител на„Царевград Търнов” ЕООД– Велико 

Търново.Великотърновски общински съвет възлага на Кмета на Община Велико 

Търново да сключи договор за управление с Цветомир Иванов Бояджиев за срок 

от 3 (три) години, считано от 01.08.2012 г. Сключен договор за управление с 
Цветомир Иванов Бояджиев за срок от 3 (три) години, считано от 01.08.2012 г.     
Пвисване в Търговски регистър на 20120807 

 

 

 

83. Подписване на договор за финансиране по партньорски проект „Обща 

стратегия за устойчиво териториално развитие на зоната за трансгранично 

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

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

РЕШЕНИЕ № 14 

Проектът е одобрен за финансиране. Подписани са Партньорско 

споразумение; Договор за предоставяне на национално съфинансиране № РД-02-

29-133/04.07.2012 с МРРБ, България, Договор за финансиране 1054В/ 09.02.2012 г. с 
МРРТ, Румъния- УО по Програмата за „Трансгранично сътрудничество Румъния 

- България 2007-2013”. Проектът е в процес на изпълнение. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

84. Съгласие за увеличаване на собствения финансов принос на Община Велико 

Търново по проектно предложение по Схема за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/обновяване и 

оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”, Приоритетна ос 

1 „Устойчиво интегрирано градско развитие”, Операция 1.1. „Социална 

инфраструктура”, Вх. № 202/12.12.2011 

РЕШЕНИЕ № 32 

Съгласно задължителното условие на УО на ОПРР за одобрение и 

финансиране на проекта се прие решение на ВТОбС за увеличаване на собствения 

финансов принос на Община Велико Търново.   

Проектът е одобрен за финансиране и е в процес на изпълнение. Подписан е 
Договор за безвъзмездна финансова помощ  на 07.03.2012г.  

 

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

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

на търговското дружество за закупуване на Лабораторна информационна система за 

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

РЕШЕНИЕ № 1188 

В процес на изпълнение. Предстои реализиране на процедура по ЗОП от 

„КОЦ-Велико Търново”ЕООД 

 

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

15.02.2011 г.  

РЕШЕНИЕ № 1220 

Изпълнено със Заповеди №№ РД 22-1614 и РД 22-1615 от 03.09.2012 г. и 

Заповеди №№ РД 22-2017, РД 22-2018 и РД 22-2019 от 31.10.2012 г. на Кмета на 

Община Велико Търново в изпълнение на решение № 326/27.09.2012 г. на ВТОбС. 

 

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

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

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

05.05.2011 г. 

РЕШЕНИЕ № 1323 

Неизпълнено в бюджетна процедура 2012 година С писмо с изх. № 0413-17/ 

24.04.2012 г. до МТСП гр. София е предоставена справка за натуралните 
показатели по проектобюджет на Община Велико Търново за 2013 г. за 

делегираните от държавата социални услуги, финансирани чрез общинските 
бюджети. 

 

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

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

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

100 потребители, Вх. № 4024/ 05.05.2011 г. 

РЕШЕНИЕ № 1324 

Неизпълнено в бюджетна процедура 2012 година С писмо с изх. № 0413-17/ 

24.04.2012 г. до МТСП гр. София е предоставена справка за натуралните 
показатели по проектобюджет на Община Велико Търново за 2013 г. за 

делегираните от държавата социални услуги, финансирани чрез общинските 
бюджети. 



 

89. Осигуряване на устойчивост на социално предприятие „Работилница на 

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

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

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

РЕШЕНИЕ № 1326 

В процес на изпълнение. 
 

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

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

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

транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа 2007-2013. 

РЕШЕНИЕ № 1003 

Проектът е одобрен за финансиране. Подписан е договор  с УО по 

Програмата за Югоизточна Европа 2007-2013 на 31.01.2012г. Проектът е в процес 
на изпълнение на дейностите разписани в Апликационна форма. Проведени са 

работни срещи с всички партньори в гр. Велико Търново от 02.05.2012г. до 

04.05.2012г., както и  последваща експертна среща в гр. Бари, Италия от 

27.11.2012г. до 01.12.2012г.  
 

91. Прекратяване на съсобственост чрез продажба. 

РЕШЕНИЕ № 1134 

Решението не е изпълнено поради наличие на друго решение за имота – 

решение № 1142 относно отчуждителна процедура. 

 

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

нуждите на ПМГ „Васил Друмев”. 

РЕШЕНИЕ № 1142 

Решението не е изпълнено поради липса на влязъл в сила ПУП, одобрен с 
решение на Великотърновски общински съвет, което е законоустановено условие 
за провеждане на отчуждителна процедура. 

 

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

на територията на Община Велико Търново. 

РЕШЕНИЕ № 1167 

Изпълнено през 2012 г. Със средства заложени в бюджет 2012 на Община 

Велико Търново са закупени и поставени ваксини против хепатит А на децата от 

социалните институции на територията на Община Велико Търново.  

 

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

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

РЕШЕНИЕ № 798 

Решението следва да бъде снето от отчет. Прието е ново решение №417 по 

протокол №29 от 25.10.2012 г. на ВТОбС за отдаване под наем на имота. 

 

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

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

25.02.2010 г.  

РЕШЕНИЕ № 866 

Договорните отношения с наемателя са прекратени. 



 

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

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

РЕШЕНИЕ № 867 

Комплектована е преписка, която е предадена за завеждане на съдебен иск. 

 

 

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

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

25.02.2010 г.  

РЕШЕНИЕ № 868 

Има съдебно решение, жилището е предадено на Община Велико Търново. 

 

 

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

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

25.02.2010 г.  

РЕШЕНИЕ № 869 

Комплектована е преписка, която е предадена за завеждане на съдебен иск. 

 

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

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

РЕШЕНИЕ № 872 

Комплектована е преписка, която е предадена за завеждане на съдебен иск. 

 

 

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

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

за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна 

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

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

РЕШЕНИЕ № 886 

Проектът е одобрен за финансиране. Подписан е договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010/033 на 28.03.2012г. 
Проектните дейности са в процес на изпълнение. 

Решение № 886 е допълнено с Решение № 117/23.02.2012 г. на ВТОбС за 

осигуряване на допълнителен собствен финансов принос над задължителните 15 %. 

 

 

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

Русаля, Вх. № 2785/ 09.04.2010 г.  

РЕШЕНИЕ № 919 

Решението следва да бъде снето от отчет. Прието е ново решение №375 по 

протокол №28 от 02.10.2012 г. на ВТОбС за отдаване под наем на имота. 

 

 

 

 

 



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

устойчиво териториално развитие на зоната за трансгранично сътрудничество Румъния 

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

2013”, Вх. № 2920/ 12.05.2010 г.  

РЕШЕНИЕ № 926 

Проектът е одобрен за финансиране от МРРТ, Румъния, Управляващ орган 

по Програмата „Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013”. 

Подписани са Партньорско споразумение; Договор за предоставяне на национално 

съфинансиране № РД-02-29-133/04.07.2012 с МРРБ, България, Договор за 

финансиране 1054В/ 09.02.2012 г. с МРРТ, Румъния.  

 Проектът е в процес на изпълнение. 
 

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

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

РЕШЕНИЕ № 946 

В процес на изпълнение. Тече процедура по  уреждане на регулационни  

отношения с ЕОН . 

 

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

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

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

РЕШЕНИЕ № 989 

В процес на изпълнение. Решението е изпратено в РДСП гр. Велико 

Търново. 

 

105. Даване съгласие Община Велико Търново да кандидатства по Програма 

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

14.07.2009 г.  

РЕШЕНИЕ № 664  

Проектното предложение е подадено в Съвместния технически секретариат 

на 31.07.2009г. за оценка. Одобрено е за финансиране на 19.12.2010 г.  от 

Управляващия орган - Министерството на регионалното развитие и туризма, 

Румъния. Представени са необходимите документи в пред-договорния период  

Проектът е в резервния списък на одобрените проекти за финансиране, поради 

намаление на средствата по Програмата. 

 

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

Търново - Вх. № 1877/ 15.06.2009 г.  

РЕШЕНИЕ № 675 

Изпълнено със Заповед № РД 22-1856/10.10.2012 г. на Кмета на Община 

Велико Търново. 

 

107. Кандидатстване на Община Велико Търново с проект „Eкоурбанистични 

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

предварително проучване за проектиране и изграждане)” по Програмата 

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

16.10.2009 г.  

РЕШЕНИЕ № 740  

Проектното предложение е в  резервния списък от одобрени проекти.  

 



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

02.11.2009 г.  

РЕШЕНИЕ № 752 

С решение №99 от Протокол № 12/03.10.2012 г. Експертният съвет по 

устройство на територията при Община Велико Търново е разгледал предложение 
за допълнителна корекция в ОУПО Велико Търново относно устройствените 
показатели на територии – жилищна устройствена зона – ЖМ2 и ЖМ1 / плътност 

на застрояване, Кинт и плътност на озеленяване/. 
 

109. Създаване на общинско доброволно формирование по реда на Глава 

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

РЕШЕНИЕ № 777 

С приемането на Решение № 493/20.12.2012 г. от ВТОбС, което изпълнява 

Решение № 327/25.04.2012 г. на Министерски съвет и Наредбата за реда за 

създаване и организиране дейността на доброволните формирования за 

предотвратяване на бедствия и пожари, приета с ПМС № 123/25.06.2012 г. /ДВ 

бр.50/03.07.2012 г./, следва Решение № 777/17.12.2009 г. да бъде снето от отчет. 

 

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

1312/ 09.01.2009 г.  

РЕШЕНИЕ № 467 

 Процедира се нов ПУП след съдебна процедура. 

 

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

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

РЕШЕНИЕ № 343 

 Процедира се нов ПУП след съдебна процедура. 

 

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

1150/ 30.10.2008 г.  

РЕШЕНИЕ № 410 

Решението не е изпълнено поради липса на финансов ресурс. 
 

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

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

РЕШЕНИЕ № 159 

В процес на изпълнение. С писмо изх.№ 9100-602/19.05.2008г. и обратни 

разписки/12.06.2008г. и изх.№ 5300-1149/04.03.2009г. и обратна 

разписка/06.03.2009г. е изпратено искане за свикване на извънредно Общо 

събрание на акционерите на „Евробазар-Велико Търново”АД съгласно 

упоменатия дневен ред. Информация до настоящия момент не е получена.  

Съвет на директорите: 
Арх.Николай Кръстев Малаков – председател 

Васил Константинов Камбов – изпълнителен директор 

 

114. Доброволна делба на съсобствен недвижим имот. 

РЕШЕНИЕ № 1106 

 Поради промяна в законовата уредба /ЗОС/, решението подлежи на 

актуализиране. 
 



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

Иструм”, Вх. № 519/ 04.04.2008 г.  

РЕШЕНИЕ № 138 

Очаква се пренасочване на проект „Рехабилитация на довеждаща пътна 

инфраструктура към обект на културно-историческо наследство – общински път 

“Никюп - Никополис Ад Иструм - Път І-5 (Русе - В.Търново)” към друга програма 

поради спиране  финансирането на общински обекти със средства от бюджета на 

МРРБ. 

 

ЛЕГЕНДА: 
 

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

 

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

 

ОБЩИНСКА ИКОНОМИКА 

 

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ 

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 

 

ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКО РАЗВИТИЕ” 

 

ДИРЕКЦИЯ „КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ”  

 

ДИРЕКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ” 

  

ОТДЕЛ «ОКОЛНА СРЕДА» 

 

ОТДЕЛ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”  

 

ЗВЕНО „СИГУРНОСТ И ОМП” 

 

ДРУГИ 

 

 

 

 

 


