
   ОТЧЕТ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯТА НА  

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

II ПОЛУГОДИЕ НА 2012 г. 

 

 

 

1. Предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот публична общинска 

собственост на юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ за осъществяване на 

спортна дейност, Вх. № 835/29.06.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 299 

Изпълнено с договор между Директора на Спортно училище и спортен клуб. 

 

2. ОБЕКТ: ПЪТ ІІ -55 “ВЕЛИКО ТЪРНОВО-ГУРКОВО” от км 11+170 до км 

31+561.10- окончателно преоткосиране и укрепване. 

РЕШЕНИЕ № 300 

            Изпълнено с приемане на решението. 

 

3. Свикано редовно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД, 

гр. София на 16.07.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 301 

Изпълнено. Проведено на 16. 07. 2012г. В изпълнение на т.2 от Решение 

№301/03.07.2012г. на Великотърновски общински съвет, приложено е Изпратен 

Доклад от представителя на Община Велико Търново в Общото събрание на 

акционерите на „Общинска банка” АД, гр.София – Снежана Данева – Иванова - 

Заместник кмет „Икономическо развитие” проведено на 16.07.2012г., наш вх.№ 80-

27/17.07.2012г., както и представен протокол №29 от заседането на редовно общо 

събрание на акционерите на  „Общинска банка” АД, гр.София   

 

4. Спиране на регистърно производство по вписване и предявяване на иск за 

отмяна на решение по т. 11 и т. 12 от дневния ред на Общото събрание на МОБАЛ „Д-р 

Стефан Черкезов ” АД гр. Велико Търново проведено на 27.06.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 302  

 Решението е изпълнено. Образувани са съдебни дела с № ГР.Д.862/2012 по 

описа на ВТОС и ЧГР.Д. 863/2012 по описа на ВТОС. 

 

5. Утвърждаване на промени по приходната и разходната част на бюджета към 

30.06.2012 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2012 

година, Вх. № 886/10.07.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 303 

 Изпълнено със Заповед №РД 22-1249/03.07.2012 год. на Кмета на Община 

Велико Търново. 

 

6. ОБЕКТ ТРАНЗИТНИ ПЪТИЩА – 4 ПРОГРАМА 2002г.ЛОТ №2 ПЪТ ІІ -55 

“ВЕЛИКО ТЪРНОВО-ГУРКОВО” от км 11+170 до км 31+561.10- окончателно 

преоткосиране и укрепване, Вх. № 909/18.07.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 304 

            Изпълнено с приемане на решението. 

 



7. Кандидатура за европейска столица на културата 2019 година, Вх. № 

903/13.07.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 305 

 В процес на изпълнение. 

   

8. Кандидатстване на Община Велико Търново пред „Международен фонд 

Козлодуй“ за енергийния сектор в България, Вх. № 851/06.07.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 306 

Проектът е подаден в Министерството на икономиката енергетиката и 

туризма с Вх. № Е-08-00-311/23.08.2012г. Очаква се окончателно решение на 

оценителната комисия.  

 

9. Промяна в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, Вх. № 884/10.07.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 307 

Изпълнено с приемане на решението. 

 

10. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услугите на територията на Община Велико Търново, 

приета с решение №68 по Протокол №9/28.12.2011 г.на Общински съвет Велико 

Търново, Вх. № 875/09.07.2012 г 

РЕШЕНИЕ № 308 

 Изпълнено с приемане на измененията и допълненията от Наредбата на 

първо четене. 

 

11. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услугите на територията на Община Велико Търново, 

приета с решение №68 по Протокол №9/28.12.2011 г.на Общински съвет Велико 

Търново. 

РЕШЕНИЕ № 309  

 Изпълнено с приемане на измененията и допълненията от Наредбата на 

второ четене. 

 

12. Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски Общински съвет за І-

то полугодие на 2012г. и отчет на всички неснети от отчет решения на 

Великотърновски Общински съвет, Вх. № 856/06.07.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 310 

 Изпълнено с приемане на решението. 

 

13. Приемане на отчет за дейността за дейността на Великотърновски общински 

съвет и неговите комисии за периода 07.11.2011 г. – 30.06.2012 г., Вх. № 855/06.07.2012 

г. 

РЕШЕНИЕ № 311 

 Изпълнено с приемане на отчета.  

 

14. Сключване на договори за осъществяване на рекламна дейност за 

предстоящи културни прояви в Община Велико Търново, Вх. №907/18.07.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 312 

 Решението е изпълнено. 

 



15. Утвърждаване натуралните показатели по училищната мрежа на Община 

Велико Търново за учебната 2012 / 2013 година, Вх. № 872/09.07.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 313 

Изпълнено. След обобщение на предложенията на учебно-възпитателните 

заведения, Великотърновския общинския съвет утвърждава натуралните 

показатели по училищната мрежа на Община Велико Търново за учебната 

2012/2013 година. Актуализирано с Решение № 402 от 25.10.2012 г. на ВТОбС. 

 

 

16. Включване на училища от Община Велико Търново в Списъка на 

средищните училища и през новата 2012/2013 учебна година, който се утвърждава с 

Акт на Министерския съвет, Вх. № 871/09.07.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 314 

Изпълнено. С Постановление на Министерски съвет №263 от 25.10.2012 

година в списъка на средищните училища за учебната 2012/2013 са включени ОУ 

„Васил Левски” с.Леденик, ОУ „П.Р.Славейков” с.Церова кория, ОУ „Св.Иван 

Рилски” с.Балван, ОУ „Христо Смирненски”  с.Самоводене, ОУ „Христо Ботев” 

с.Ресен и ОУ „д-р Петър Берон” гр. Дебелец. 

 

 

17. Възлагане на управлението на “Царевград Търнов” ЕООД – гр. Велико 

Търново, след проведен конкурс за избор на управител, Вх. № 874/09.07.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 315  

           Изпълнено. Сключен договор за управление с Цветомир Иванов Бояджиев 

за срок от 3 (три) години, считано от 01.08.2012 г. Вписване в Търговски регистър 

на 07.08.2012. 

 

 

18. Относно удължаване на срокът за управление на Общинското еднолично 

търговско дружество „Обредни дейности” ЕООД – Велико Търново, Вх. № 

850/06.07.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 316 

Изпълнено. Удължен Договора за управление на Методи Стефанов Петров, 

живущ в с. Присово, Община Велико Търново, за Управител на „Обредни 

дейности” ЕООД – Велико Търново за срок от 3(три) години, считано от 

18.09.2012г. до 18.09.20015г. включително. Сключен анекс към Договора за 

управление с Методи Стефанов Петров.   

 

 

19. Предоставяне от Държавата на Община Велико Търново безвъзмездно право 

на управление върху имот изключителна държавна собственост, археологическа 

ценност от национално значение – Архитектурно-музеен резерват „Царевец“, гр. 

Велико Търново, Вх. № 898/11.07.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 317 

 В процес на изпълнение. Решението е изпратено до Министерство на 

културата изх. № 0604-335/18.12.2012 г. 

 

 

 

  



20. Безвъзмездно предоставяне от Държавата на Община Велико Търново право 

на управление върху имоти публична държавна собственост, представляващи културни 

ценности от национално значение църквите „Св. Димитър“ и „Св. Георги“ в гр. Велико 

Търново, църквите „Св. Димитър“, „Св. Архангели Михаил и Гавраил“, „Св. 

Атанасий“, „Рождество Христово“ и „Св. Георги, Констанцалиевата къща и 

Хаджиилиева къща в с. Арбанаси, Вх. № 894/11.07.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 318 

 В процес на изпълнение. 

 

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

Габровци,  Вх. № 860/06.07.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 319 

Изпълнено със Заповед №№ РД 22-1679, РД 22-1680, РД 22-1681, РД 22-1682, 

РД 22-1683 и РД 22-1685, всички от 18.09.2012 г. на Кмета на Община Велико 

Търново. 

 

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

Ветринци, Вх. № 858/06.07.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 320 

Търговете са обявени със Заповед № РД 22-1826/03.10.2012 г. на Кмета на 

Община Велико Търново, но не са проведени поради липса на кандидати. 

 

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

Ветринци, Вх. № 863/06.07.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 321 

Търговете са обявени със Заповед № РД 22-1828/03.10.2012 г. на Кмета на 

Община Велико Търново, но не са проведени поради липса на кандидати. 

 

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

Ветринци, Вх. № 867/06.07.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 322 

Търговете са обявени със Заповед № РД 22-1823/03.10.2012 г. на Кмета на 

Община Велико Търново, но не са проведени поради липса на кандидати. 

 

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

Леденик, с. Къпиново, с. Вонеща вода, Вх. № 862/06.07.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 323 

Изпълнено със Заповеди №№ РД 22-1647/10.09.2012 г. и РД 22-

2077/12.11.2012 г. на Кмета на Община Велико Търново. 

 

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

Леденик, Вх. № 865/06.07.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 324 

Търговете са обявени със Заповед № РД 22-1447/01.08.2012 г. на Кмета на 

Община Велико Търново. За единия от имотите е издадена Заповед № РД 22-

1613/03.09.2012 г. на Кмета на Община Велико Търново за определяне на спечелил 

участник в проведен търг.  

 

 



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

Шереметя, Вх. № 866/06.07.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 325 

Търговете са обявени със Заповед № РД 22-1825/03.10.2012 г. на Кмета на 

Община Велико Търново, но не са проведени поради липса на кандидати. 

 

28. Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж върху 

общинска земя, Вх. № 877/09.07.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 326 

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. 
 

29. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, гр. Дебелец, Вх. № 

864/06.07.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 327 

Изпълнено със Заповед № РД 22-1436/31.07.2012 г. на Кмета на Община 

Велико Търново. 

 

30. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Шереметя, Вх. № 

878/09.07.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 328 

Изпълнено със Заповед № РД 22-1437/31.07.2012 г. на Кмета на Община 

Велико Търново. 

 

31. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Леденик, Вх. № 

879/09.07.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 329 

Изпълнено със Заповед № РД 22-1438/31.07.2012 г. на Кмета на Община 

Велико Търново. 

 

32. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Момин сбор, Вх. № 

881/09.07.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 330 

Изпълнено със Заповед № РД 22-1439/31.07.2012 г. на Кмета на Община 

Велико Търново. 

 

33. Предварително съгласие по реда на чл. чл.73 ал.1 т.2 от ЗГ, с. Шереметя, Вх. 

№ 861/06.07.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 331 

Изпълнено с приемане на решението. 

 

34. Отдаването под наем на част от имот частна общинска собственост, с. 

Пчелище, Вх. № 859/06.07.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 332 

Изпълнено с договор от 27.07.2012 г. 

 

 

 



35. Отдаването под наем на част от имот публична общинска собственост, с. 

Арбанаси, Вх. № 880/09.07.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 333 

Търгът е обявен за втори път със Заповед № РД 22-2370/15.12.2012 г. на 

Кмета на Община Велико Търново, но не е проведен поради липса на кандидати. 

 

36. Откриване процедура за приватизация на общински нежилищни имоти, 

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

889/11.07.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 334   

 Изпълнено. С решение № 351/13.09.2012 г. са приети анализ на правното 

състояние,цена и начин на приватизация на имотите. 

 

37. Откриване процедура за приватизация на общински нежилищeн имот, 

включен в годишния план за 2012 година и находящ се в с. Ветренци, Вх. № 

889/11.07.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 335 

Изпълнено. С решение № 354/13.09.2012 г. са приети анализ на правното 

състояние,цена и начин на приватизация на имота. 

 

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

за приватизация на общински нежилищен имот,находящ се промишлена зона „Дълга 

лъка”, Вх. № 891/11.07.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 336 

 Изпълнено. С решение № 352/13.09.2012 г. са приети анализ на правното 

състояние,цена и начин на приватизация на имотите. 

 

39. Одобряване на проект за ПУП- план за застрояване за промяна 

предназначението на част от полски път № 999031 по КВС на с.Леденик, с цел 

изграждане на обслужващ път с трайна настилка, Вх. № 839/03.07.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 337 

            Решението не е обжалвано и е влязло в законна сила на 16.10.2012 г. 

 

40. Одобряване на проект за ПУП – план за регулация и застрояване за ПИ № 

091023, местност „Горни хармани” землище на гр.Килифарево и ПИ № 091087, 

местност „Кълни дол”, землище на гр.Килифарево – относно разделяне на имотите и 

промяна предназначението на земята за „ обществено обслужване” за разширение на 

обект :”Автобаза” в ПИ № 091085, Вх. № 840/03.07.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 338 

            Решението не е обжалвано и е влязло в законна сила на 01.10.2012 г. 

 

41. Одобряване проект за ПУП – план за застрояване за ПИ № 46532.59.46, по 

плана на новообразувани имоти по пар.4 от ЗСПЗЗ, местност „Мечи дол”, землище на 

с.Малки Чифлик, община Велико Търново, относно промяна предназначението на 

земята за „жилищни нужди” и план- схеми за водоснабдяване и електрификация към 

ПУП, Вх. № 852/06.07.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 339 

            Решението не е обжалвано и е влязло в законна сила на 16.10.2012 г. 

 

 



42. Одобряване проект за ПУП – план за застрояване за ПИ № 46532.59.44, по 

плана на новообразувани имоти по пар.4 от ЗСПЗЗ, местност „Мечи дол”, землище на 

с.Малки Чифлик, община Велико Търново, относно промяна предназначението на 

земята за „жилищни нужди” и план- схеми за водоснабдяване и електрификация към 

ПУП, Вх. № 853/06.07.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 340 

               Решението не е обжалвано и е влязло в законна сила на 16.10.2012 г. 

 

43. Отписване от активите на „Инвестстрой-92" ЕООД В.Търново на 

фактурирани вземания от Община Велико Търново и незавършено производство за 

сметка на не разпределената печалба, Вх. № 873/09.07.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 341 

Изпълнено. Отписани от активите на „Инвестстрой-92” ЕООД гр. Велико 

Търново на вземания за сметка на не разпределената печалба на дружеството по 

счетоводен баланс на „Инвестстрой-92” ЕООД гр. Велико Търново към 30.09.2012 

г. натрупани от „Благоустройство” ЕООД гр. Велико Търново на стойност 

19 962.98 лв.  

 

44. Свикано извънредно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” 

АД, гр.София на 30.07.2012 г., Вх. № 854/06.07.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 342 

Изпълнено. Проведено на 30.07.2012г. В изпълнение на Решение 

№342/19.07.2012г. на Великотърновски общински съвет, приложено е  Изпратен  

Доклад от  представителя на Община Велико Търново в извънредното Общо 

събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, гр.София – инж. Антон 

Николаев Койнаков, Гл. експерт Дирекция „Общинско развитие”, проведено на 

30.07.2012г., наш вх.№ 8014-37/31.07.2012г., както и представен протокол №30 от 

заседанието на извънредното общо събраниена акционерите на  „Общинска банка” 

АД, гр.София.  

 

45. Извършени разходи за командировки в страната и чужбина за периода 

01.04.2012 – 30.06.2012 година, Вх. № 887/10.07.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 343 

 Отчетени с приемане на Решението. 

 

46. Проект за ПУП - Парцеларен план за трасе на кабел за външно ел захранване 

20 кV за обект:”Базова станция на „Мобилтел” в ПИ № 012037, землище на с. 

Големаните, Община Велико Търново, Вх. № 912/19.07.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 344 

             Решението не е обжалвано и е влязло в законна сила на 01.10.2012 г. 

 

47. Проект за ПУП – план за застрояване относно промяна предназначението на 

част от ПИ № 012037, местност «Могилищник», землище на с.Големаните за 

ретранслатор – разполагане на базова станция от националната мрежа за безжична 

комуникация по стандарт GSM/UMTS на „Мобилтел” ЕАД, Вх. № 913/19.07.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 345 

            Решението не е обжалвано и е влязло в законна сила на 01.10.2012 г. 

 

 



48. Одобряване на зони за въздействие на Интегриран план за градско 

възстановяване и развитие в обхвата на три зони на град Велико Търново, ДБФП № 

BG161РО001/1.4.-07/2010/008 по Приоритетна ос 1 „Устойчиво интегрирано градско 

развитие“, Операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска“, 

Бюджетна линия: BG161РО001/1.4-07/2010, Вх. № 990/10.09.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 346 

Решението на ВТОбС за приемане обхвата на зоните за въздействие на 

Интегриран план за градско възстановяване и развитие е представено за оценка и 

одобрение  от УО на ОП ”Регионално развитие” с писмо изх. № 0414-

209/20.09.2012г. Очаква се окончателното становище на Управляващия орган. 

 

49. Възлагане на дейности на Регионален исторически музей- Велико Търново 

във връзка с учредено безвъзмездно право на управление върху имот – публична 

държавна собственост – Групова недвижима археологическа културна ценност „Велика 

лавра”, гр. Велико Търново, Вх. № 991/10.09.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 347 

Изпълнено с Договор от 03.10.2012 г. 

 

50. Промяна в Приложение №16 от Решение №101/16.02.2012 година на 

Великотърновски общински съвет, Вх. № 1001/ 12.09.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 348  

 Увеличен е щата в РИМ Велико Търново с 3 /три/ бройки.  

 

51. Прекратяване на Договор за Управление на еднолично дружество с 

ограничена отговорност с общинско участие от 15.09.2000г., сключен между 

Управителя на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД – Велико 

Търново, ЕИК 104523747 и Община Велико Търново, Вх. № 987/10.09.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 349 

Изпълнено. Прекратен Договор за управление на еднолично дружество с 

ограничена отговорност с общинско участие от 15.09.2000г с Недко Тодоров 

Азманов с  ЕГН ..., Управител на „Организация на движението, паркинги и 

гаражи” ЕООД – Велико Търново, ЕИК 104523747”, сключен между него и 

Община Велико Търново считано от 17.09.2012г. Заповед № 566/19.09.2012г. на 

Кмет на Община Велико Търново.  

 

52. Определяне на Управител на „Организация на движението, паркинги и 

гаражи” ЕООД – Велико Търново, ЕИК 104523747.  

РЕШЕНИЕ № 350 

Изпълнено. Определен за Управител на „Организация на движението, 

паркинги и гаражи” ЕООД Велико Търново, Иван Ламбов Димитров ЕИК 

104523747 с Решение № 350/13.09.2012г.  на Великотърновски общински съвет. 

Сключен Договор за управление на еднолично дружество с ограничена 

отговорност с общинско участие от 17.09.2012г., между Управителя на  

„Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД – Велико Търново, ЕИК 

104523747 и Община Велико Търново. Извършено вписване на промяна в 

обстоятелствата - Управител в Търговския регистър от Агенцията по 

вписванията на 25.09.2012г. 

 

 



53. Приемане на анализи на правното състояние, цени и начин на приватизация 

наобщински нежилищни имоти, находящи в гр.Велико Търново,район Гарата, Вх. № 

994/11.09.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 351 

В процес на изпълнение. Предстои обявяване на пореден търг. 

 

 

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

общински нежилищен имот, находящ се в гр.Велико Търново, Промишлена зона 

„Дълга лъка”, Вх. № 995/11.09.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 352 

В процес на изпълнение. Предстои обявяване на пореден търг. 

 

 

55. Приемане на анализи на правното състояние, цени и начин на приватизация 

на обособени части от имуществото на “Инвестстрой - 92” ЕООД-В. Търново, Вх. № 

996/11.09.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 353 

В процес на изпълнение. Предстои обявяване на пореден търг. 

 

 

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

общински нежилищeн имот, находящ се в с.Ветринци, Вх. № 997/11.09.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 354 

В процес на изпълнение. Предстои обявяване на пореден търг. 

 

 

57. Одобряване на проект за ПУП – Парцелен план за трасе на външно ел. 

захранване 20 kV, за обект: „Автобаза“ в ПИ № 091085, местност „Кълни дол“, 

землище на гр. Килифарево, Вх. № 998/11.09.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 355 

            Решението не е обжалвано и е влязло в законна сила на 27.11.2012 г. 

 

 

58. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико 

Търново към 30.06.2012 година, Вх. № 951/10.08.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 356 

 Изпълнено с приемане на решението. 

 

 

59. Утвърждаване на промените по приходната и разходната част на бюджета за 

периода 01.07.2012-31.08.2012г. година и по Инвестиционната програма на Община 

В.Търново за 2012 година, Вх. № 1005/17.09.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 357 

 Изпълнено със Заповеди №РД 22-1444/31.07.2012година и №РД 22-

1650/10.09.2012 година на Кмета на Община Велико Търново. 

 

 

 



60. 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 BG161PO005/11/1.12/02/25 „Подобряване и развитие на инфраструктурата 

за отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000 е.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. № 937/02.08.2012 

РЕШЕНИЕ № 358 

Проектното предложение  е в процес на оценка от оценителната комисия на 

УО на ОПОС.Във връзка с  процедура на оценяване на проектното предложение 

са представени  технически документи /прединвестиционно проучване/ в МОСВ, в 

средата на м. август 2012 год. 

 

61. Промяна в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, Вх. № 884/10.07.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 359 

Изпълнено с приемане на решението. 

 

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

общинско участие за шестмесечието на 2012г., Вх. № 948/09.08.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 360 

Изпълнено с приемане на решението. Великотърновски общински съвет 

приема информация за резултатите от дейността на Търговските дружества за 

първото полугодие на 2012г. с едноличен собственик на капитала Община Велико 

Търново. 

 

63. Приемане на информация за дейността на търговските дружествата през 

2011г., в които Община Велико Търново е съдружник, Вх. № 976/29.08.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 361 

Изпълнено с приемане на решението. Великотърновски общински съвет 

приема информацията за резултатите от дейността на Търговските дружества за 

2011г. в които Община Велико Търново е съдружник. 

 

64. Преминаване на Ученическо общежитие стопанисвано от СОУ „Г.С. 

Раковски“ към новооткритото Спортно училище – Велико Търново и освобождаване на 

учениците от Спортно училище от такса за ползване на общежитие, Вх. № 

1038/24.09.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 362 

Изпълнено. Считано от 15.10.2012 година осъществяването на 

административно-стопанското управление на Ученическото общежитие е 

преминало към Спортно училище – гр. Велико Търново. 

 

65. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, Вх. № 882/09.07.2012 г. и Вх. 

№ 1010/18.09.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 363 

Изпълнено със Заповед № РД 22-2016/31.10.2012 г. на Кмета на Община 

Велико Търново. 



 

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

за приватизация на общински нежилищeн имот : „Помещение , представляващо „бар-

бюфет”, разположено в сутеренен етаж на Градска поликлиника, находящ се на 

ул.”Марно поле” 21 ,гр.В.Търново” - собственост на Община Велико Търново, Вх. № 

1027/20.09.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 364 

Изпълнено. С решение № 408/25.10.2012 г. са приети анализ на правното 

състояние,цена и начин на приватизация на имота. 

 

67. Приемане на анализи на правното състояние, цени и начин на приватизация 

на обособени части от имуществото на “Инвестстрой - 92” ЕООД-В. Търново, Вх. № 

1028/20.09.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 365 

В процес на изпълнение. Предстои обявяване на пореден търг. 

 

68. Определяне на обект от първостепенно значение по реда на ЗОС, Вх. № 

1006/17.09.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 366 

Изпълнено с приемане на решението. 

 

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

1013/18.09.2012 

РЕШЕНИЕ № 367 

Изпратено е предложение изх.№0604-252/17.10.2012 г. чрез Областен 

управител на Област Велико Търново до Министерство на отбраната за 

прехвърляне собствеността върху имота. Следва да бъде прието решение на 

Министерски съвет на Република България. 

 

70. Безвъзмездно прехвърляне на собственост по чл. 54 от ЗДС, с. Миндя, Вх. № 

1014/18.09.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 368 

Изпратено е предложение изх.№0604-251/17.10.2012 г. чрез Областен 

управител на Област Велико Търново до Министерство на регионалното развитие 

и благоустройството за прехвърляне собствеността върху имота. Следва да бъде 

прието решение на Министерски съвет на Република България. 

 

71. Предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот частна общинска 

собственост, Вх. № 1024/18.09.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 369 

Изпълнено с договор от 08.11.2012 г. 

 

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

общинска собственост, Вх. № 1025/18.09.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 370 

Изпълнено със Заповед № РД 22-2384/20.12.2012 г. на Кмета на Община 

Велико Търново. 

 

 



73. Удължаване срока на договор за предоставен за безвъзмездно ползване на 

част от имот общинска собственост, Вх. № 1023/18.09.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 371 

Изпълнено със сключване на договор между ОП „СИП” и Клуб по атлетика. 

 

74. Удължаване срока на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна 

финансова помощ по проект „Изграждане и укрепване на дребномащабна 

инфраструктура за предотвратяване на свлачища на територията на Община Велико 

Търново – Укрепване на свлачище в квартал „Асенова махала” –Етап І” поради 

удължаване срока на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Вх. 

№ 1057/01.10.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 372 

Документът е подписан от Кмета на община Велико Търново на 02.10.2012.  

Изпратен е на УО на 26.11.2012 г. , като част от пакета документи, приложени към 

искането за Окончателно плащане. 

 

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

960/15.08.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 373 

Изпълнено със Заповед № РД 22-2263/06.12.2012 г. на Кмета на Община 

Велико Търново. 

 

76. Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост, Вх. 

№1022/18.09.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 374 

Изпълнено със Заповеди №№ РД 22-2262 и РД 22-2264 от 06.12.2012 г. на 

Кмета на Община Велико Търново.  

 

77. Отдаването под наем на имот публична общинска собственост, с. Леденик и 

с. Русаля, Вх. № 1019/18.09.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 375 

Конкурсът е обявен със Заповед № РД 22-2021/31.10.2012 г. на Кмета на 

Община Велико Търново, но не е проведен поради липса на кандидати. 

 

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

1016/18.09.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 376 

Търгът е обявен със Заповед № РД 22-1924/17.10.2012 г. на Кмета на Община 

Велико Търново, но не е проведен поради липса на кандидати. 

 

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

Габровци и с. Малки чифлик, Вх. № 1018/18.09.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 377 

Изпълнено със Заповеди №№ РД 22-2261, РД 22-2268 и РД 22-2269 от 

06.12.2012 г. на Кмета на Община Велико Търново. 

 

 

 

 



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

№ 1020/18.09.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 378 

Търговете са обявени със Заповед № РД 22-1926/17.10.2012 г. на Кмета на 

Община Велико Търново, но не са проведени поради липса на кандидати. 

 

 

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

Беляковец, Вх. № 1021/18.09.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 379 

Изпълнено със Заповеди № РД 22-1927/17.10.2012 г., № РД 22-2259/06.12.2012 

г. и № РД 22-2260/06.12.2012 г. на Кмета на Община Велико Търново. 

 

 

82. Утвърждаване на експертни оценки, с. Ялово, Вх. № 1015/18.09.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 380 

Изпълнено със Заповед № РД 22-2270/06.12.2012 г. на Кмета на Община 

Велико Търново. 

 

 

83. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Габровци, Вх. № 

1017/18.09.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 381 

Изпълнено със Заповед № РД 22-1980/24.10.2012 г. на Кмета на Община 

Велико Търново. 

 

 

84. Одобряване проект за ПУП – план за застрояване за ПИ № 10447.16.668, 

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

земеделска земя за „ производствено-складови дейности” / изграждане на „Складова 

база за водомери и топломери, В и К части, лаборатория за проверка на водомери и 

търговска част – магазин”/, Вх. № 929/10.07.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 382 

             Решението не е обжалвано и е влязло в законна сила на 20.12.2012 г. 

 

85. Одобряване проект за ПУП - план за застрояване за ПИ № 46532.59.9, по 

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

землище на с.Малки Чифлик относно промяна предназначението на земеделски имот за 

«жилищни нужди», Вх. №941/06.08.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 383 

            Решението не е обжалвано и е влязло в законна сила на 18.12.2012 г. 

 

86. Одобряване проект за ПУП - план за застрояване за ПИ № 46532.59.63, по 

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

землище на с.Малки Чифлик относно промяна предназначението на земеделски имот за 

«жилищни нужди», Вх. №942/06.08.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 384 

            Решението не е обжалвано и е влязло в законна сила на 18.12.2012 г. 

 



87. Одобряване проект за ПУП – план за застрояване за ПИ № 46532.64.20, по 

плана на новообразуваните имоти по § 4 от ЗСПЗЗ, местност «Под селото», землище на 

с.Малки Чифлик относно промяна предназначението на земеделска земя за «жилищни 

нужди», Вх. №943/06.08.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 385 

            Решението не е обжалвано и е влязло в законна сила на 18.12.2012 г. 

 

88. Проект за ПУП – план за застрояване за ПИ № 10447.519.284,по плана на 

новообразуваните имоти на територия по § 4 от ЗСПЗЗ, местност «Пишмана», землище 

на гр.Велико Търново – относно промяна предназначението на имота за «жилищни 

нужди» и план-схема за електрификация към ПУП, Вх. № 999/11.09.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 386 

           Решението не е обжалвано и е влязло в законна сила на 14.12.2012 г. 

 

89. Отписване от активите на „Инвестстрой-92"ЕООД гр.Велико Търново на 

ДМА след извършена продажба чрез публичен търг на обект „Бетонов център” 

обособена част от „Инвестстрой-92" ЕООД гр. Велико Търново, Вх. № 939/03.08.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 387 

Изпълнено. С писмо изх.№318/06.11.2012г. на „Инвестстрой-92"ЕООД 

гр.Велико Търново и наш вх.№5300-7976/06.11.2012г. е съобщено за отписване от 

активите на „Инвестстрой-92"ЕООД гр.Велико Търново на ДМА след извършена 

продажба чрез публичен търг на обект „Бетонов център” обособена част от 

„Инвестстрой-92" ЕООД гр. Велико Търново на стойност 34 377.07лв. за сметка на 

собствения капитал в частта резерви и е актуализиран счетоводния баланс на 

дружеството към 31.10.2012г. 

 

90. Проведено Общо събрание на акционерите на „Професионален футболен 

клуб ЕТЪР-1924“ АД, Вх. № 910/18.07.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 388 

Изпълнено с приемане на решението. Великотърновски общински съвет  

приема за сведение Доклад от представителя на Община Велико Търново за 

проведено Общо събрание на акционерите на „Професионален футболен клуб 

ЕТЪР-1924. 

 

91. Проведено извънредно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка“ 

АД, Вх. № 940/03.08.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 389 

Изпълнено с приемане на решението. Великотърновски общински съвет  

приема за сведение Доклад за проведено Общо събрание на акционерите на 

„Общинска банка“ АД. 

 

92. Доклад за проведено Общо събрание на съдружниците на „Пазари-Велико 

Търново“ ООД, Вх. № 834/28.06.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 390 

Изпълнено с приемане на решението. Великотърновски общински съвет  

приема за сведение Доклад за проведено Общо събрание на съдружниците на 

„Пазари-Велико Търново“ ООД. 

 



93. Преписка с Вх. № 02-12/ 31.05.2012 г. за опрощаване на дължими държавни 

вземания на лицето Цветомила Георгиева Генчева с постоянен адрес гр. Велико 

Търново, ул. “България” № 37, вх. Б, ет. 5, ап. 9, Вх. № 958/14.08.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 391 

Изпълнено с изпращане на писмо с изх. № 02-12/ 23.10.2012 год., до 

Председателя на Комисията за опрощаване на несъбираеми държавни вземания. 

 

94. Преписка с вх. № 807/ 13.06.2012 г. за опрощаване на дължими държавни 

вземания на лицето Нели Иванова Симеонова с постоянен адрес гр. Велико Търново, 

пл. “Поборнически” № 4, Вх. № 959/14.08.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 392 

Изпълнено с изпращане на писмо с изх. № 02-4/ 23.10.2012 год., до 

Председателя на Комисията за опрощаване на несъбираеми държавни вземания. 

 

95. Промените по приходната и разходната част на бюджета към 30.09.2012 

година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2012 година, Вх. 

№ 1102/15.10.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 393 

 Изпълнено със Заповед №РД 22-1782/02.10.2012 год. на Кмета на Община 

Велико Търново. 

 

96. Промяна в Решение №181/19.04.2012 година, във връзка с поемане на дълг, 

направено по реда на Закона за общинския дълг,  

Вх. № 1104/15.10.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 394 

 Подписан е Анекс №1 към Договора за кредит №276/09.08.2012 год. 

 

97. Промяна в Решение №182/19.04.2012 година, във връзка с поемане на дълг, 

направено по реда на Закона за общинския дълг,  

Вх. № 1103/15.10.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 395 

 Подписан е Анекс №1 към Договора за кредит №277/09.08.2012 год. 

 

98. 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. 

РЕШЕНИЕ № 396 

Изпълнено с приемане на решението. Наредбата е приета от ВТОС на първо 

четене. 

 

99. Приемане на Решение за изменение и допълнение на Наредба за 

организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите в Община 

Велико Търново. 

РЕШЕНИЕ № 397 

Изпълнено с приемане на решението. Наредбата е приета от ВТОС на второ 

четене. 

 

 

 



100. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Центровете за 

работа с деца и младежи в община Велико Търново, Вх. № 1088/12.10.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 398 

Изпълнено с приемане на решението. Правилника е приет от ВТОС на 

първо четене. 

 

 

101. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Центровете за 

работа с деца и младежи в община Велико Търново. 

РЕШЕНИЕ № 399 

Изпълнено с приемане на решението. Правилника е приет от ВТОС на 

второ четене. 

 

 

102. Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект по ОП 

„Регионално развитие“, 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“,  

Вх. № 1037/24.09.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 400 

Проектното предложение е в процес на подготовка, като същото ще бъде 

представено за оценка след одобрение на зоните за въздействие на ИПГВР от 

страна на Управляващия орган. Краен срок – 30 април 2013 год. 

 

 

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

„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 223 – „Първоначално залесяване на неземеделски земи“ по 

Програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.,  

Вх. № 1130/17.10.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 401 

Проектът е подаден на 14.11.2012г. в Министерството на земеделието и 

храните- Разплащателна агенция - Велико Търново. Очаква се решение на 

оценителната комисия.  

 

 

104. Актуализация на Решение № 313 от 19.07.2012 година на Великотърновски 

Общински съвет, във връзка с утвърждаване натуралните показатели по училищната 

мрежа на Община Велико Търново за учебната 2012/2013 година,  

Вх. № 1096/12.10.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 402 

Изпълнено с приемане на решението. След обобщение на информацията от 

Списък Образец №1 и №2, е направена актуализация на Решение №313 от 

19.07.2012 година на ВТОС, във връзка с утвърждаване натуралните показатели 

по училищната мрежа на Община Велико Търново за учебната 2012/2013 година 

 

 

 



105. Даване на съгласие за извършване на разход от „Специализирана болница за 

активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-рТрейман” ЕООД гр. 

ВеликоТърново със собствени средства на търговското дружество за газифициране на 

сградата на стационара в местност „Света гора” към „Специализирана болница за 

активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-рТрейман” ЕООД, гр.Велико 

Търново. 

РЕШЕНИЕ № 403 

В процес на изпълнение от новия Управител- Д-р Мария Любомирова 

Рачева. 

 

106. Предложение с Вх. № 20-96/10.10.2012 г. от д-р Георги Парчев, Управител 

на „Център за психично здраве – Велико Търново“ ЕООД за рационализиране на 

легловия фонд, Вх. № 1099/15.10.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 404 

В процес на изпълнение.Внесено Заявление изх. №809/16.10.2012г. от 

„Център за психично здраве – Велико Търново“ ЕООД в Министерството на 

здавеопазването за Разрешение за рационализиране на легловия фонд чрез 
увеличаване на броя на леглата. 

 

107. Присъждане на Академична награда на Община Велико Търново на млади 

специалисти за 2012 г., Вх. № 1050/27.09.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 405 

Изпълнено с определяне членове на Комисията за номиниране на 

кандидатите. 

 

108. Промени в ръководството и състава на Постоянните комисии на 

Великотърновски общински съвет, Вх. № 1075/09.10.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 406 

 Изпълнено с приемане на решението. 

 

109. Проект за решение Вх. № 1132/18.10.2012 г. от Работна група избрана с 

Решение № 296/25.06.2012 г. на ВТОбС, Вх. № 1132/18.10.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 407  

 Решението е в съдебна процедура.  

 

110. 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. В. Търново - собственост на Община Велико Търново, Вх. № 1126/17.10.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 408 

Решението е изпълнено. На 30.11.2012 г. е проведен търг с явно наддаване и 

на 21.12.2012 г. е подписан договор за продажба с определения купувач.  

 

111. Намаляване на началните цени за продажба на общински нежилищни 

имоти, находящи се в селата Дичин, Русаля и Никюп,  

Вх. № 1127/17.1012 г. 

РЕШЕНИЕ № 409 

В процес на изпълнение. Предстои обявяване на пореден търг. 

 

 



112. Намаляване на началната цена за продажба на обособен обект ”Офисни 

помещения”, с идентификатор 10447.502.189.2.4 съгласно КККР на гр. В. Търново, 

разположени на втори етаж от административна сграда, построена в поземлен имот с 

идентификатор 10447.502.189, с административен адрес ул. ”Никола Габровски” № 78, 

гр. В. Търново, Вх. № 1128/17.10.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 410 

В процес на изпълнение. Предстои обявяване на пореден търг. 

 

113. Намаляване началните цени и определяне начин на приватизация на 

общински нежилищни имоти ,находящи се в Западна промишлена зона, гр. В. Търново, 

Вх. №  1129/17.10.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 411 

В процес на изпълнение. На 30.11.2012 г. е проведен търг с явно наддаване, 

на който за общински нежилищен имот, представляващ: „ 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 – 

собственост на Община Велико Търново е определен купувач и предстои 

подписване на договор. За общински нежилищен имот, представляваш:                                 

„ 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, предстои обявяване на пореден търг. 

 

114. Кандидатстване на ОП „Общинско кабелно радио – Велико Търново“ за 

наземно аналогово радиоразпръскване, Вх. № 1101/15.10.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 412 

 В Съвета за електронни медии е внесено искане за откриване на конкурс 

съгласно решението на ВТОбС с вх. № 20-00-154 от м. ноември 2012 г. 

 

115. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, Ресен, 

Вх. № 1107/15.10.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 413 

Търгът е обявен със Заповед № РД 22-2051/07.11.2012 г. на Кмета на Община 

Велико Търново, но не е проведен поради липса на кандидати. 

 

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

1108/15.10.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 414 

Търгът е обявен със Заповед № РД 22-2050/07.11.2012 г. на Кмета на Община 

Велико Търново, но не е проведен поради липса на кандидати. 

 

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

Дебелец, Вх. № 1119/16.10.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 415 

Изпълнено със Заповеди №№ РД 22-2354 и РД 22-2355 от 15.12.2012 г. на 

Кмета на Община Велико Търново. 

 

 



118. Отдаването под наем на имот публична общинска собственост, с. Балван, 

Вх. № 1112/15.10.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 416 

Процедурата е спряна по административни причини. 

 

119. Отдаването под наем на имот публична общинска собственост, с. Леденик, 

Вх. № 1109/15.10.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 417 

Процедурата е спряна по административни причини. 

 

120. За сключване на договор за наем за част от имот, за нуждите на Регионален 

исторически музей- Велико Търново, Вх. № 1123/16.10.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 418 

Изпълнено с договор от 31.10.2012 г. 

 

121. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот 

частна общинска собственост, с. Леденик, Вх. № 1114/15.10.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 419 

Изпълнено със Заповед № РД 22-2078/12.11.2012 г. на Кмета на Община 

Велико Търново. 

 

122. Прекратяване на съсобственост чрез продажба,  

Вх. № 1106/15.10.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 420 

Изпълнено със Заповед № РД 22-2080/12.11.2012 г. на Кмета на Община 

Велико Търново. 

 

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

територията и чл. 43 от НРПУРОИ, Вх. № 1121/16.10.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 421 

Изпълнено с предварителен договор от 01.11.2012 г. 

 

124. Предварително съгласие по реда на чл. 29 ал.1 от ЗОЗЗ, с. Шереметя,  

Вх. № 1110/15.10.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 422 

Изпълнено с приемане на решението. 

 

125. Предварително съгласие по реда на чл. 29 ал.1 от ЗОЗЗ, с. Леденик, Вх. №  

1111/15.10.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 423 

Изпълнено с приемане на решението. 

 

126. Приемане на имот, Вх. № 1120/16.10.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 424 

Тече процедура по изпълнение на решението. 

 

 

 



127. 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. 

РЕШЕНИЕ № 425  

 В процес на изпълнение.  

 

128. Одобряване на проект - план за регулация за ПИ №№23,24 и 25, «Малък 

Ресен», по плана на с.Ресен – създаване на два нови квартала – кв.1 и кв.2, и образуване 

на нови УПИ – УПИ І-23 от кв.1 и УПИ І-24,25 от кв.2, и сключване на предварителен 

договор по реда на чл.15 от ЗУТ, Вх. № 1122/16.10.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 426 

             Решението не е обжалвано и е влязло в законна сила на 28.12.2012 г. 

 

129. Одобряване проект за ПУП – план за застрояване за ПИ № 077010, местност 

«Маринкините мостчета», землище на с.Леденик относно промяна предназначението на 

земеделски имот за неземеделски нужди - «производствено –складови дейности» и 

план- схеми за водоснабдяване и електрификация към ПУП, парцеларни планове за 

линейни обекти на техническата инфраструктура – трасета на външни връзки за ел 

кабел 1 кV и водопровод за обект:»Складова база за търговия с храсти и зелена 

растителност» в ПИ № 077010, местност «Маринкините мостчета», землище на 

с.Леденик, Вх. № 1115/15.10.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 427 

            Решението не е обжалвано и е влязло в законна сила на 28.12.2012 г. 

 

130. Одобряване проект за ПУП – план за застрояване за ПИ № 000130, местност 

„Криивир”, землище на с.Шемшево – промяна предназначението на част от имота за 

„производствено- складови нужди”, план-схеми за електрификация и водоснабдяване 

към ПУП, изграждане на трафопост 20/0,4 кV, парцеларен план за външни трасета за 

електрозахранване и водоснабдяване на ПИ № 000130, Вх. № 1116/15.20.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 428 

             Решението не е обжалвано и е влязло в законна сила на 28.12.2012 г. 

 

131. Одобряване проект за ПУП – план за застрояване относно промяна 

предназначението на ПИ № 073002, местност «Тютюнжув дол», землище на с.Леденик 

за изграждане на обект: «Складова база на строителни материали», план-схеми за 

електрификация и водоснабдяване към ПУП, парцеларен план за линейни обекти на 

техническата инфрастуктура – трасета за външни връзки за електрозахранване с кабел 1 

кV и водопровод, Вх. № 1117/15.10.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 429 

             Решението не е обжалвано и е влязло в законна сила на 28.12.2012 г. 

 

132. Одобряване проект за ПУП – план за застрояване за ПИ № 46532.62.17, по 

плана на новообразуваните имоти по § 4 от ЗСПЗЗ, местност «Под селото», землище на 

с.Малки Чифлик относно промяна предназначението на имота за «жилищни нужди»,  

Вх. № 1097/12.10.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 430 

            Решението не е обжалвано и е влязло в законна сила на 28.12.2012 г. 

 

 



133. Одобряване проект за ПУП – план за застрояване за ПИ № 10447.16.745 за 

промяна предназначението на земеделската земя за «производствени и складови 

дейности» и ПУП –план за регулация за ПИ № 10447.16.745 и № 10447.16.752 – 

обединяване на двата имота в един нов имот - ПИ № 10447.16.134, за «производствени 

и складови дейности», местност «Козлуджа», землище на гр.Велико Търново, Вх. №  

1076/10.10.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 431 

              В процес на изпълнение. 

 

 

134. Одобряване на проект за ПУП – 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,  

Вх. № 1077/ 10.10.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 432 

            Решението не е обжалвано и е влязло в законна сила на 28.12.2012 г. 

 

 

135. Даване на съгласие за извършване на разход от „Инвестстрой-92” ЕООД гр. 

Велико Търново със собствени средства на търговското дружество за закупуване на нов 

автомобил за сметосъбиране за нуждите на дейността по сметоизвозване извършвана от 

дружеството, Вх. № 1093/12.10.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 433 

В процес на изпълнение. Провежда се процедура по провеждане на конкурс 

по ЗОП. 

 

 

136. Преписка с Вх. № 02-13/03.07.2012 г. за опрощаване на дължими държавни 

вземания на лицето Тодор Атанасов Ангелов, с постоянен адрес гр. Велико Търново, 

ул. Райна Княгина” № 3, Вх. № 1031/20.09.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 434 

Изпълнено с изпращане на писмо с изх. № 02-13/ 13.11.2012 год., до 

Председателя на Комисията за опрощаване на несъбираеми държавни вземания. 

 

 

137. Преписка с Вх. № 02-8/ 25.04.2012 г. за опрощаване на дължими държавни 

вземания на лицето Галина Пенчева Димитрова с настоящ адрес общ. Велико Търново, 

с. Самоводене, ул. “Отец Матей Преображенски” № 3, Вх. № 1086/12.10.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 435 

Изпълнено с изпращане на писмо с изх. № 02-8/ 13.11.2012 год., до 

Председателя на Комисията за опрощаване на несъбираеми държавни вземания. 

 

138. Преписка с Вх. № 02-14/ 10.09.2012 г. за опрощаване на дължими държавни 

вземания на лицето Славена Генова Русанова с постоянен адрес гр. Велико Търново, 

ул. “Иларион Драгостинов” № 5, вх. А, ет. 3, Вх. № 1087/12.10.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 436 

Изпълнено с изпращане на писмо с изх. № 02-14/ 13.11.2012 год., до 

Председателя на Комисията за опрощаване на несъбираеми държавни вземания. 

 



139. Свикано извънредно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” 

АД, гр.София на 12.11.2012 г., Вх. № 1094/12.10.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 437 

Изпълнено. Проведено на 12.11.2012 г.В изпълнение  на Решение 

№437/25.10.2012г. на Великотърновски общински съвет, приложено е Изпратен 

Доклад от представителя на Община Велико Търново в Общото събрание на 

акционерите на „Общинска банка” АД, гр.София –Снежана Данева – Иванова - 

Заместник кмет „Икономическо развитие”  както и представен протокол №31 от 

заседането на извънредно общо събрание на акционерите на  „Общинска банка” 

АД, гр.София. 

 

140. Извършени разходи за командировки в страната и чужбина за периода 

01.07.2012 – 30.09.2012 година,  Вх. № 1080/11.10.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 438 

 Отчетени с приемане на решението. 

 

141. Допълнение към вх. № 09-606/15.10.2012г. – предложение на „ПИТ 

КЪМПАНИ” ООД , за закупуване на сграда с административен адрес ул. „Хаджи 

Димитър” №2, гр. Велико Търново, представляваща самостоятелен обект с 

идентификатор № 10447.511.12.1, Вх. № 1194/13.11.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 439 

Изпълнено с приемане на решението. 

 

142. Прилагането на разпоредбите на чл. 16 д от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. 

за прилагане на спешна мярка по реда на чл. 5, пар. 5 от Регламент /ЕО/ № 1370/2007 на 

Европейския парламент и на Съвета от 23.10.2007 г., Вх. № 1197/14.11.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 440 

 Изпълнено – сключен договор 2-12 от 30.11.2012 г. 

 

143. Удължаване срока 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” поради удължаване срока на договора 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Вх. № 1242/22.11.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 441 

Документът е подписан от Кмета на община Велико Търново на 26.11.2012г. 

поради удължаване срока на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ.  Изпратен е на УО с писмо - изх. № 0414-284/06.12.2012г. 

 

144. Одобряване на зони за въздействие на Интегриран план за градско 

възстановяване и развитие на гр.Велико Търново, финансиран по Приоритетна ос 1: 

„Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на 

физическата среда и превенция на риска”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: 

BG161PO001/1.4-07/2010: „Подкрепа за интегрирани планове за градско, 

възстановяване и развитие” във вр. с Решение № 346/13.09.2012 на Великотърновски 

общински съвет, Вх. № 1241/22.11.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 442 

Решението е допълнение на  Решение № 346/13.09.2012 г. съгласно 

указанията на междуведомствената оценителна комисия. Документацията е 

изпратена на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, ГД 

”Програмиране на регионалното развитие”  с писмо изх. № 0414-248/27.11.2012г.  



 

145. Одобряване на зони за въздействие на Интегриран план за градско 

възстановяване и развитие на гр.Велико Търново, финансиран по Приоритетна ос 1: 

„Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на 

физическата среда и превенция на риска”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: 

BG161PO001/1.4-07/2010: „Подкрепа за интегрирани планове за градско, 

възстановяване и развитие” във вр. с Решение № 346/13.09.2012 на Великотърновски 

общински съвет, Вх. № 1240/22.11.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 443 

Решението е допълнение на  Решение № 346/13.09.2012 г. съгласно 

указанията на междуведомствената оценителна комисия. Документацията е 

изпратена на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, ГД 

”Програмиране на регионалното развитие”  с писмо изх. № 0414-248/27.11.2012г.  

 

146. Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 

1214/16.11.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 444 

Измененията и допълненията на Наредбата за определянето и 

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

Велико Търново влизат в сила от 01.01.2013 г. 

 

147. Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново. 

РЕШЕНИЕ № 445 

Изпълнено с приемане на второ четене изменение и допълнение на 

Наредбата.  

 

148. Промяна в Наредбата за управление и упражняване правата на собственост 

върху общинската част от капитала на търговските дружества, № 1218/16.11.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 446 

Изпълнено с приемане на решението. 

 

149. Промяна в Наредбата за управление и упражняване правата на собственост 

върху общинската част от капитала на търговските дружества. 

РЕШЕНИЕ № 447 

Изпълнено с приемане на решението. 

 

150. Отмяна на „Наредба за управление на общинския бюджет и системите на 

финансов контрол“, № 1225/20.11.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 448 

Изпълнено с приемане на решението за отмяна на „Наредба за управление 

на общинския бюджет и системите за финансов контрол“, в частта за „системите 

за финансов контрол“. 

 

151. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико 

Търново към 30.09.2012 година, № 1212/16.11.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 449 

 Изпълнено с приемане на Решението. 

 



152. Промените по приходната и разходната част на бюджета към 31.10.2012 

година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2012 година, Вх. 

№ 1213/16.11.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 450 

 Изпълнено със Заповед №РД 22-2042/05.11.2012 год. на Кмета на Община 

Велико Търново. 

 

153. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 20.11.2012 

година и по Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2012 година ,Вх. № 

1211/16.11.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 451 

 Изпълнено със Заповед №РД 22-2211/30.11.2012 год. на Кмета на Община 

Велико Търново. 

 

154. Осигуряване на собствения принос на Община Велико Търново към 

финансирането на проект DIR-5112122-11-79 „Изграждане на Регионална система за 

управление на отпадъците в Регион Велико Търново“, Вх. № 1150/24.10.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 452  

 Проектът е в процес на оценяване. 

 

155. Освобождаване от такса за наем на помещения на детски градини спортни 

клубове, спечелили проект към програмата на Министерството на физическото 

възпитание и спорта „Спорт за децата в детските градини“, Вх. № 1215/16.11.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 453 

Изпълнено с приемане на решението. Спортните клубове, спечели проект 

към програмата на МФВС "Спорт за децата в детските градини" са освободени от 

такса наем на помещение в детските градини, като закупуват спортни пособия за 

приблизително 40% от сумата на проекта. 

 

156. Промяна срока на внасяне на кандидатурите за образователна награда „24 

май“ на Община Велико Търново по реда на чл. 9 от Статут на награда „24 май“ на 

Община Велико Търново – за завършен гимназиален етап в Община администрация, 

Вх. № 1193/13.11.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 454 

Изпълнено с приемане на решението. ВТОбС приема промяна в срока за 

внасяне на кандидатурите за образователна награда "24 май" на Община Велико 

Търново по реда на чл. 9 от Статута на награда "24 май" на Община Велико 

Търново - за завършен гимназиален етап. 

 

157. Присъждане Академичната награда на Община Велико Търново на млади 

специалисти за 2012 г., Вх. № 1233/21.11.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 455 

 Изпълнено с приемане на решението и  присъждане на Академичната 

награда.  

 

 

 

 

 



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

общинско участие за деветмесечието на 2012г., Вх. № 1169/08.11.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 456 

Изпълнено с приемане на решението. Великотърновски общински съвет 

приема информация за резултатите от дейността на Търговските дружества за 9 

месечието на 2012г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново. 

 

159. Предоставяне на безлихвен заем на Община Велико Търново от фонд 

"Разходи за приватизация и следприватизационен контрол", Вх. № 1234/21.11.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 457 

 Решението е изпълнено. Заемът е предоставен на Община В. Търново. 

 

160. Предоставяне на заем от Община Велико Търново на „Специализирана 

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

ЕООД за сметка на собствени приходи, Вх. № 1208/15.11.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 458 

 Подписан договор за заем между Община Велико Търново и 

„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични 

заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД от 21.12.2012г. и подписан договор за втори по 

ред особен залог от 21.12.2012 г. Същите са вписани в Регистъра на особените 

залози и в Търговския регистър. Издадена Заповед №РД 22-2211/30.11.2012 год. на 

Кмета на Община Велико Търново по т. IV от решението.  

 

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

„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания 

„Д-Р Трейман” ЕООД, ЕИК 000 130 104 и определяне на Управител на 

„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания 

„Д-Р Трейман” ЕООД, ЕИК 000 130 104, Вх. № 1227/20.11.2012 г.  + Д. Козовска  

РЕШЕНИЕ № 459 

Изпълнено. Великотърновски общински съвет е прекратил договора за 

управление с Д-р Маргарита Любомирова Тасева, Управител на „Специализирана 

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

ЕООД, ЕИК 000 130 104, сключен между него и Община Велико Търново/ 

02.07.2012г./ считано от 16.12.2012г.  Определил е за Управител на 

„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични 

заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД, ЕИК 000 130 104 , Д-р Мария Иванова Рачева 

до провеждане на конкурс по разпоредбите на Наредба 09/26.06.2000г. за условията 

и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни 

заведения по Закона за лечебните заведения, издадена от Министерството на 

здравеопазването.   

Сключен е Договор за управление от 15.12.2012г., считано от 17.12.2012г. 

Подадено е Заявление А4/17.12.2012г. в Търговския регистър и е направено 

вписване в Агенция по вписванията за промяна в обстоятелствата.   

 

162. Промяна на Учредителния акт на търговското дружество „Специализирана 

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

ЕООД, ЕИК 000 130 104, 100% общинска собственост, Вх. № 1228/20.11.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 460 

Изпълнено с приемане на решението. 

 



163. Покана от Управителния съвет на „Общинска банка”АД, гр.София за 

записване на акции от нова емисия, Вх. № 1204/15.11.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 461 

Изпълнено. Внесено Заявление № 1718-14/03.12.2012г., 

Решение№461/29.11.2012г. и Платежно нареждане№493508/04.12.2012г. за 17 630лв. 

за 1 763 броя акции от новата емисия в Управителния съвет на „Общинска 

банка”АД, гр.София с вх. №10715/11.12.2012г. Вписване в Търговския регистър на 

27.12.2012 г. Издадена и получена депозитарна разписка № 317005420 от 09.01.2013 

г. от Централния депозитар - АД. 

 

164. Доклад от г-жа Снежана Данева – Иванова – Заместник кмет 

„Икономическо развитие” за проведено извънредно Общо събрание на акционерите на 

„Общинска банка” АД, Вх. № 1196/13.11.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 462 

Изпълнено. Великотърновски общински съвет приема за сведение Доклад 

за проведено извънредно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” 

АД, гр. София на 12.11.2012 г. Внесено Заявление № 1718-14/03.12.2012г., 

Решение№461/29.11.2012г. и Платежно нареждане№493508/04.12.2012г. за 17 630лв. 

за 1 763 броя акции от новата емисия в Управителния съвет на „Общинска 

банка”АД, гр.София с вх. №10715/11.12.2012г. Вписване в Търговския регистър на 

27.12.2012 г. Издадена и получена депозитарна разписка № 317005420 от 09.01.2013 

г. от Централния депозитар - АД. 

 

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

приватизационните фондове на Община Велико Търново през 2012 година, Вх. № 

1236/21.11.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 463 

 Изпълнено с приемане на решението. 

 

166. Намаляване на началните цени за продажба на общински нежилищни имоти 

,находящи се в селата Пчелище и Войнежа, Вх. № 1237/21.11.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 464 

 В процес на изпълнение. Предстои обнародване на решението в „ Държавен 

вестник”. 

 

167. Намаляване на началните цени за продажба на общински нежилищни 

имоти, находящи се в село Пчелище и представляващи незастроени урегулирани 

поземлени имоти, Вх. № 1238/21.11.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 465 

 В процес на изпълнение. Предстои обнародване на решението в „ Държавен 

вестник”. 

 

168. Намаляване началните цени и определяне начин на приватизация на 

общински нежилищни имоти, находящи се в гр. Велико Търново, Вх. № 

1239/21.11.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 466 

В процес на изпълнение. Предстои обнародване на решението в „ Държавен 

вестник”. 

 

 



 

 

169. Подновяване на договори, Вх. № 1230/21.11.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 467 

Изпълнено със сключване на договори между майстори-занаятчии и 

Управителя на „Царевград-Търнов” ЕООД. 

 

170. Сключване на предварителен договор по реда на чл.15 от ЗУТ, с. Ресен, Вх. 

№ 1179/12.11.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 468 

Изпълнено с предварителни договори от 01.11.2012 г. и 11.12.2012 г. 

 

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

Малки чифлик, Вх. № 1180/12.11.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 469 

Изпълнено с приемане на решението. 

 

172. Предварително съгласие по реда на чл. 29 ал.1 от ЗОЗЗ, гр. Килифарево, Вх. 

№ 1178/12.11.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 470 

Изпълнено с приемане на решението. 

 

173. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Шемщево, Вх. № 

1181/12.11.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 471 

Изпълнено със Заповед № РД 22-2364/15.12.2012 г. на Кмета на Община 

Велико Търново. 

 

174. Отдаване под наем на земеделска земя за разполагане на елементи на 

техническата инфраструктура, с. Ново село, Вх. № 1165/02.11.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 472  

 Изпълнено – издадена Заповед № РД 22 – 2367/15.12.2012 г. на Кмета на 

Община Велико Търново. Същата е влязла в сила. 

 

175. Предоставяне собствеността върху недвижими имоти, частна общинска 

собственост, по искане на Общинска служба по земеделие гр. В. Търново, Вх. № 

1174/09.11.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 473  

 Изпълнено – издадена Заповед № РД 22 – 2369/15.12.2012 г. на Кмета на 

Община Велико Търново. Същата е влязла в сила. 

 

176. Отдаването под наем на част от имот частна общинска собственост, с. Ново 

село, Вх. № 1183/12.11.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 474 

Изпълнено с договор от 12.12.2012 г. 

 

177. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот 

частна общинска собственост, с. Ново село, Вх. № 1176/12.11.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 475 



Изпълнено със Заповед № РД 22-2356/15.12.2012 г. на Кмета на Община 

Велико Търново. 

 

178. Предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот публична общинска 

собственост, Вх. № 1229/20.11.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 476 

Тече процедура по изпълнение на решението. 

 

179. Дарение на движима вещ, Вх. № 1182/12.11.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 477 

Изпълнено със Заповед № РД 22-2365/15.12.2012 г. на Кмета на Община 

Велико Търново. 

 

180. Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем 

апартамент № 5 на ул.” Ал.Константинов” № 61, секция Г, гр. В.Търново, в списъка на 

жилища за продажба, Вх. № 1216/16.11.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 478 

Изпълнено със Заповед № РД 22-2368/15.12.2012 г. на Кмета на Община 

Велико Търново. 

 

181. Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем – 

апартамент № 6 на ул.”Т.Търновски” № 25, вход А, гр. В.Търново, в списъка на 

жилища за продажба, Вх. № 1224/20.11.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 479 

Изпълнено със Заповед № РД 22-2366/15.12.2012 г. на Кмета на Община 

Велико Търново. 

 

182. Установяване на партньорски отношения между Община Велико Търново, 

Република България и район Зугло, Будапеща, Република Унгария, Вх. № 

1139/19.10.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 480 

 В процес на изпълнение.  

 

183. Установяване на партньорски отношения между Община Велико Търново, 

Република България и град Задар, Република Хърватия, Вх. № 1200/14.11.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 481 

 В процес на изпълнение.  

 

184. Приемане на Наредба за рекламно-информационната дейност на 

територията на Община Велико Търново, Вх. № 1249/28.11.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 482  

 Изпълнено с приемане на Наредбата на първо четене. 

 

185. Приемане на Общинска програма за овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета за периода 2012-2015 година, Вх. № 1268/11.12.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 483 

 Изпълнено с приемане на решението. 

 

186. Приемане на Наредба за регламентирано отглеждане на домашни любимци 

на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1269/11.12.2012 г. 



РЕШЕНИЕ № 484  

 Изпълнено с приемане на решението. 

 

187. Приемане на Наредба за формиране и управление на приходите от 

приватизацията в община Велико Търново, Вх. № 1282/12.12.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 485 

Изпълнено. Наредбата е качена на уеб–страницата на ОбС  и  на ОбАП. 

 

188. Приемане на Наредба за формиране и управление на приходите от 

приватизацията в община Велико Търново 

РЕШЕНИЕ № 486 

Изпълнено. Наредбата е качена на уеб–страницата на ОбС  и  на ОбАП. 

 

189. Изменение и допълнение на Методиката за подготовка на приватизационни 

сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни 

сделки и следприватизационен контрол, Вх. № 1281/12.12.2012 г 

РЕШЕНИЕ № 487 

  Изпълнено. Методиката е актуализирана  на уеб–страницата на ОбС и  на 

ОбАП. 

 

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

следприватизационен контрол” към Община Велико Търново, Вх. № 1280/12.12.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 488 

  В процес на изпълнение . Предстои средствата да бъдат приведени по 

сметката на РНБ „П.Р.Славейков”.   

 

191. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.11.2012 

година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2012 година, Вх. 

№ 1267/10.12.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 489 

 Изпълнено с Заповед № РД 22 – 2212/30.11.2012 г. на Кмета на Община 

Велико Търново. 

 

192. Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект по ОП 

„Регионално развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво интегрирано градско развитие”, 

Операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, 

BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, Вх. № 1287/17.12.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 490 

Проектното предложение е в процес на подготовка, като същото ще бъде 

представено за оценка на УО. 

 

193. Приемане на Решение за 20 % общински принос от разходите по 

извършване на Строително ремонтни работи за подмяна на отоплителни котли и 

газификация на Дом за стари хора „Венета Ботева” гр. Велико Търново по проект 

„Красива България”- 2013 г., Мярка 02-02 „Спешно подпомагане на социални домове”, 

Вх. № 1263/10.12.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 491 

В процес на изпълнение. Предстои до 28.01.2013 г. Проекта да бъде подаден 

в РЗОПКБ гр. Русе. 

 



 

 

 194. Приемане на Решение за съгласие за кандидатстване на Община Велико 

Търново с проект „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за лица с лека 

степен на умствена изостаналост в град Велико Търново” по проект „Красива 

България”- 2013 г. , мярка 02-01 „Социални услуги от резидентен тип”, Вх. № 

1264/10.12.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 492 

В процес на изпълнение. Предстои до 28.01.2013 г. Проекта да бъде подаден 

в РЗОПКБ гр. Русе. 

 

195. Изпълнение на Решение № 327/25.04.2012 г. на Министерски съвет и 

Наредбата за реда за създаване и организиране на 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.) и уведомително писмо на РС „ПБЗН” до 

Община Велико Търново № 552/16.Х.2012 г. – за сформиране на доброволно 

формирование при Община Велико Търново, Вх. № 1266/10.12.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 493  

 В процес на изпълнение. 

 

196. Прилагането на разпоредбите на чл. 16 д от Наредба № 2 от 15 март 2002 

година за прилагане на спешна мярка по реда на чл. 5, пар. 5 от Регламент /ЕО/ № 

1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23.10.2007 година, Вх. № 

1256/06.12.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 494 

 В процес на изпълнение. 

 

197. Свикано извънредно Общо събрание на акционерите на „Професионален 

футболен клуб ЕТЪР-1924” АД гр.Велико Търново на 28.12.2012г., Вх. № 

1259/07.12.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 495 

 Събранието е проведено. Внесена е информация с доклад във ВТОбС с вх. 

№ 1313 – 14.01.2013 г.  

 

198. Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на 

Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с 

общинската администрация, Вх. № 1293/19.12.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 496 

 Изпълнено с приемане на решението. 

 

199. 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 - Площадка №5 и 

трасета съгласно ПУП - Парцеларни планове (ПП) за елементите на довеждащата и 

отвеждащата техническа инфраструктура – довеждащ водопровод, отвеждащ колектор 

за дъждовни води, външно електрозахранване – кабелни линии 20 кV и трасе на пътна 

връзка, Вх. № 1290/19.12.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 497 

 Изпълнено с приемане на решението. 

 



 

 

200. Изменение на Решение № 476/29.11.2012 г. на Великотърновски общински 

съвет, Вх. № 1288/18.12.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 498 

 Изпълнено с приемане на промяната. 

 

201. Изменение на Решение № 475/29.11.2012г. на Великотърновски общински 

съвет, Вх. № 1289/18.12.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 499 

 Изпълнено с приемане на промяната. 

 

202. Приемане Доклад за изпълнение на Общия устройствен план на град 

Велико Търново, Вх. № 1246/28.11.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 500 

 Изпълнено с приемане на доклада. 

 

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

Къпиново и гр. Велико Търново, Вх. № 1271/11.12.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 501 

 В процес на изпълнение. 

 

204. Предварително съгласие по реда на чл. 29 ал.1 от ЗОЗЗ, с. Буковец, Вх. № 

1273/11.12.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 502 

 Изпълнено с приемане на решението. 

 

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

територията и чл. 43 от НРПУРОИ, с. Шемшево, Вх. № 1274/11.12.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 503 

 В процес на изпълнение. 

 

206. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Присово, Вх. № 

1270/11.12.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 504 

 В процес на изпълнение. 

 

207. Установяване на партньорски отношения между Община Велико Търново, 

Република България и град Ечмиадзин, Република Армения, Вх. № 1140/19.10.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 505 

 В процес на изпълнение. 

 

208. Приемане график на заседанията на Великотърновски общинския съвет за І-

во полугодие на 2013 година, Вх. № 1262/07.12.2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 506 

 Решението подлежи на снемане от отчет след изтичане на полугодието.  

 

 

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” 

 

ДРУГИ 

 

 


