
Постоянна комисия по спорта, туризма, 
децата и младежта /ПК по СТДМ/

ПРОТОКОЛ

№5
Днес, 18.02.2020 от 15:00 часа , в 306 се проведе заседание на ПК.

Присъствал

• Георги Недев
• Деян Куздов
• Елена Чамуркова
• Иван Александров
• Йорданка Стефанова
• Красин Каракоцев
• Стефан Антонов
• Тихомир Нанев

Отсъствал

• Сунай Мунков 

Присъствали още
Мариела Цонева - Директор Дирекция "ПП"

Дневен ред
1. 206 / 27.01.2020: Отчет за изпълнение на Програма за управление 2015-2019 г. за 2019- 

та година
2. 227 / 06.02.2020: Програма за управление на Община Велико Търново за периода 

2019-2023 г.

Становища
1.206 / 27.01.2020: Отчет за изпълнение на Програма за управление 2015-2019 г. за 2019- 

та година

Становище на комисията

Докладва М. Цонева
Е. Чамуркова - изказване относно структуриране на материала във връзка с 
подреждане на стратегическите цели на мандата (стр. 2) - чисто технически 
гражданите трябва да са изведени на първо място
М. Цонева - целите и приоритети в отчета са подредени така, както са одобрени по
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програмата за управление 2015-2019 г.
Комисията приема отчета:
ЗА - 6; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -2

2. 227 / 06.02.2020: Програма за управление на Община Велико Търново за периода 
2019-2023 г.

Становище на комисията

Докладва М.Цонева 
Комисията приема програмата:
ЗА - 6; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -2

ПРЕДСЕДАТЕЛ:............................  ПРОТОКОЛИСТ:.....
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Постоянна комисия по здравеопазване и 
социални дейности /ПК по ЗСД/

ПРОТОКОЛ

№5
Днес, 18.02.2020 от 16:00 часа , в 306 се проведе заседание на ПК. 

Присъствал

• Валентин Точков
• Валерия-Тереза Дончева
• Даниела Андреева-Тодорова
• Иван Александров
• Красин Каракоцев
• Мавроди Калейнски
• Николен Стойнов
• Светлозар Стойков
• Юлия Тонкова

Присъствали още

Жоро Ковачев - гл. експерт, дирекция "СДЗ"
Росица Димитрова - директор дирекция "СДЗ" 
Мариела Цонева - директор дирекция "ПП" 
д-р Евгения Недева - директор РЗИ-Велико Търново 
журналисти

Дневен ред
1. 206 / 27.01.2020: Отчет за изпълнение на Програма за управление 2015-2019 г. за 2019- 

та година
2. 227 / 06.02.2020: Програма за управление на Община Велико Търново за периода 

2019-2023 г.
3. 241 / 13.02.2020: Отчет за 2019 г. на План за действие на Община Велико Търново за 

интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо 
социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2014 г. - 2020 г.)

4. 246 / 14.02.2020: Информация за дейността по Детската компонента на Програма 
СИНДИ "Здрави деца в здрави семейства" през 2019 г. и Финансов план за дейности 
по Детската компонента "Здрави деца в здрави семейства" на Програма СИНДИ през 
2020 г.

5. 247 / 14.02.2020: Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект по 
Фонд "Социална закрила" за "Придобиване на дълготрайни активи и текущо 
поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и 
модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални 
услуги"
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Становища
1.206 / 27.01.2020: Отчет за изпълнение на Програма за управление 2015-2019 г. за 2019- 

та година

Становище на комисията

Докладва М. Цонева 
Комисията приема отчета:
ЗА - 7; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -2

2. 227 / 06.02.2020: Програма за управление на Община Велико Търново за периода 
2019-2023 г.

Становище на комисията

Докладва М. Цонева
д-р Александров - стр. 7 - Дейност "Почистване на речното легло и бреговете на р. 
Янтра за участъци в селата Леденик, Емен, Шемшево" - да се включи и с. Самоводене 
стр. 15 - Дейност "Реконструкция на покрива на Археологически музей" - да стане 
"Цялостна реконструкция на Археологически музей и РНБ "П.Р.Славейков".
М. Цонева - относно второто предложение на д-р Александров - като втора фаза за 
пълна модернизация на Археологически музей има разработено техническо 
предложение за пълна модернизация на Археологическия музей, надяват се по 
Инвестиционната програма на Община Велико Търново да бъдат допуснати за 
финансиране на втора фаза, след изпълнение на реконструкция и модернизация на 
Музей "Възраждане и учредително събрание".
Комисията приема следното предложение на д-р Александров - към Дейност 
"Почистване на речното легло и бреговете на р. Янтра за участъци в селата Леденик, 
Емен, Шемшево" - да се включи и с. Самоводене:
ЗА - 7; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -2 
Комисията приема Програмата:
ЗА - 7; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -2

3. 241 / 13.02.2020: Отчет за 2019 г. на План за действие на Община Велико Търново за 
интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо 
социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2014 г. - 2020 г.)

Становище на комисията

Докладва Р. Димитрова 
Комисията приема предложението:
ЗА - 9; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

4. 246 / 14.02.2020: Информация за дейността по Детската компонента на Програма 
СИНДИ "Здрави деца в здрави семейства" през 2019 г. и Финансов план за дейности
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по Детската компонента "Здрави деца в здрави семейства" на Програма СИНДИ през 
2020 г.

Становище на комисията

Докладва: Ж. Ковачев - информира относно техническа грешка в т. 1 от проекта за 
решение - вместо 2019 г. е изписана 2020 г.
д-р Е. Недева - разясняване относно Програма "Здрави деца в здрави семейства" и 
кампания "Движи се и победи"
д-р И. Александров - изказване относно отпечатване на здравно-образователни и 
информационни материали - календари и флаери. Същите произведени ли са като 
печат, организациите ограничават своите действия само на територията на гр. Велико 
Търново. Програмата има само илюзорен характер, това не е достатъчно като 
превенция. Пред всяко училище може да се наблюдават ученици, които пушат в 
междучасията. Раздаването на флаери не ограничава тютюнопушенето по никакъв 
начин. Средствата за такива програми са "харчене на пари" без да се вкара мисъл, 
нещо конструктивно, за да се изградят нещата като цяло. Ще подкрепи приемането на 
тази Информация, въпреки че обективно илюстрира какво не се прави, 
д-р Ю. Тонкова - подкрепа на изказването на д-р Александров. След като 
тютюнопушенето е порок, защо алкохолизмът да не е порок, наркотиците да не са 
порок, насилието също. Дали не е възможно да се стикова с Министерство на 
образованието или е РУО-Велико Търново, и да се въведе един час, в който да има 
представител на РЗИ-В. Търново или хонорувани лектори, които да водят тези теми за 
вредите от тютюнопушенето, от наркомания.
д-р Е. Недева - Програмата има комплексен характер, целта е да се дебатират всички 
бъдещи вредни навици. Идеята на кампанията "Движи се и победи" има много 
съмишленици - Община В. Търново, Младежки дом, ТД "Трапезица", РУО - В. 
Търново. По темата тютюнопушене може да се говори дълго.
Ж. Ковачев - Община Велико Търново има редица изпълнени кампании и иницативи за
превенции и ограничаване на вредни навици и пороци през 2019 г.
д-р Стойнов - тази програма е за превенция, измислят се определени инициативи и
игри, които Общината по някакъв начин финансира. Влиза се в една безкрайна
дискусия.
Р. Димитрова - информира относно техническа грешка в т. 1 от проекта за решение - 
вместо 2020 г. трябва да е 2019 г.
Комисията приема предложението с корекцията на техническа грешка:
ЗА - 9; ПРОТИВ -0 ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

5. 247 / 14.02.2020: Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект по 
Фонд "Социална закрила" за "Придобиване на дълготрайни активи и текущо 
поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и 
модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални 
услуги"

Становище на комисията

Въпрос: д-р Александров - това ли е максимумът за кандидатстване на Общината - 41 
000 лв.
Р Димитрова - Общината е предложила по-висок процент от изискуемия процент за 
съфинансиране., т.е. изискванията на фонда са 10% общинско съфинансиране, а
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Общината е предложила 12,2 %. С тази сума от 41 000 лв. ще се покрият разходите по 
подмяна на материалната база.
д-р М. Калейнски - предлага при следващо финансиране да бъдат закупени и легла за 
обитателите на старческия дом.
Комисията приема предложението:
ЗА - 9; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРОТОКОЛИСТ:



Постоянна комисия по образование, наука 
и култура /ПК по ОНК/

ПРОТОКОЛ

№5
Днес, 19.02.2020 от 14:00 часа , в 306 се проведе заседание на ПК.

Присъствал

• Атанас Парушев
• В алерия-Тереза Дончева
• Георги Недев
• Евгени Коев
• Жельо Желев
• Иван Александров
• Калоян Янков
• Мариян Кенаров
• Нейко Генчев
• Светлозар Стойков

Отсъствал

• Мирослав Трифонов 

Присъствали още

Мариела Цонева - Директор Дирекция "ПП" 
арх. Донка Колева - експерт, дирекция "КТМД"
Нелина Църова - Директор Дирекция "КТМД"
Маринела Джартова - Началник Отдел "УС"

Дневен ред
1. 206 / 27.01.2020: Отчет за изпълнение на Програма за управление 2015-2019 г. за 2019- 

та година
2. 227 / 06.02.2020: Програма за управление на Община Велико Търново за периода 

2019-2023 г.
3. 243 / 14.02.2020: Съгласие за участие на Община Велико Търново в конкурс за 

финансова помощ на АХУ на тема "Изграждане на достъпна архитектурна среда на 
културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания" с проект "Социализация 
на хора с увреждания чрез изграждане на достъпна архитектурна среда в Изложбени 
зали "Рафаел Михайлов" - Велико Търново по компонент 3 и за съфинансиране със 
собствени средства

4. 244 / 14.02.2020: Програма за дейността на народните читалища в община Велико 
Търново през 2020 г.
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5. 252 / 14.02.2020: Промени в параметрите на сключен договор за наем на имот 
общинска собственост, гр. Велико Търново (сградата на СУ "Вела Благоева")

Становища
1.206 / 27.01.2020: Отчет за изпълнение на Програма за управление 2015-2019 г. за 2019- 

та година

Становище на комисията

Докладва М. Цонева
К. Янков - в Бюджет 2020 г. има 14 млн. средства преходен остатък, т.е. не са 
изразходвани за 2019 г. Какъв е бил размерът на средствата , които са преходен остатък 
от 2018 г., и изразходвани ли са през 2019 г.
М. Цонева - това могат да отговорят от дирекция "БФ"
Предложение на К. Янков - общинска администрация да даде информация за размерът 
на преходен остатък от 2018 г. към 2019 г. и информация за изразходването му през 
2019 г. по пера, видове и т.н. и каква част е останала неизразходвана. Отговорът да 
бъде подготвен по възможност за ПК по БФ, и за сесията на 27,02.2020.
Комисията не приема предложението на К. Янков:
ЗА - 4; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -4 
Комисията приема отчета:
ЗА - 6; ПРОТИВ - 1; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -1

2. 227 / 06.02.2020: Програма за управление на Община Велико Търново за периода 
2019-2023 г.

Становище на комисията

д-р Александров - стр. 15 - "Изграждане на експозиционен център вкл. Концертна зала 
и библиотека" - предлага да се добави "Музей на военното изкуство и фотографията" 
М. Цонева - това, което предлага д-р Александров, е съобразено да бъде в "Създаване 
на атрактивна зона за културен и конгресен туризъм на територията на Старото военно 
училище" (Музей на военното изкуство и фотографията е предвиден под това 
наименование, най-общо казано). Това е част от доста сериозен проект, който предстои 
да бъде реализиран по същество по ОП "Региони в растеж" и тези институции и 
организации ще бъдат предмет на това финансиране.
д-р Александров - по отношението на предложението му за цялостна реконструкция 
на Археологически музей и РНБ "П. Р. Славейков"- изразява съгласие, че е правилно 
изписано "Реконструкция на покрива на Археологически музей", защото е 
изключително значение да се съхрани самата сграда, а в рамките на следващия 
програмен период ще се търсят възможности за саниране на музея и на библиотеката. 
По отношение на предложението му за включване на с. Самоводене за почистване на 
речното легло и брегове на р. Янтра" - трябва да се прегледа в каква територия попада 
този участък, но така или иначе отпадните дървета притискат моста, който е изграден 
1927 г.ие опасен. Препоръка към г-жа М. Цонева за една корекция - на стр. 7 - 
"Почистване на речното легло и бреговете на р. Янтра" - да се изключи с. Емен, тъй 
като не е в брега на р. Янтра, а да се добави с. Пушево.
П. Игнатова - информира комисията за това, което е свързано с образованието през 
2020 г.
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Е. Коев - утвърждаването на духовността във Велико търново не е застъпено 
достатъчно в програмния период 
Комисията приема предложението:
ЗА - 7; ПРОТИВ - 1; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -1

3. 243 / 14.02.2020: Съгласие за участие на Община Велико Търново в конкурс за 
финансова помощ на АХУ на тема "Изграждане на достъпна архитектурна среда на 
културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания" с проект "Социализация 
на хора с увреждания чрез изграждане на достъпна архитектурна среда в Изложбени 
зали "Рафаел Михайлов" - Велико Търново по компонент 3 и за съфинансиране със 
собствени средства

Становище на комисията

Докладват Н. Църова, арх. Д. Колева
К. Янков - не може ли да бъдат монтирани само гасеничните съоръжения, 
безплатформата
арх. Д. Колева - когато има стълбищна клетка, е добре да бъдат монтирани е двете, 
платформата би могла да се използва и за придвижване и на други неща 
д-р Александров - подкрепя реализацията на този проект; въпрос - при така 
структурирана зала на нивото на администрацията практически възможно ли е да бъде 
изградено сервизно помещение за хора с увреждания
Н. Църова - в новия корпус след ремонт на тоалетните при планирането е преценено, 
че съществуващите могат да се използват и да са достъпни за хора с увреждания; а в 
стария корпус се слиза по много стъпала и там технически не е възможно. На нивото 
на администрацията е сложна връзката с канализацията
д-р Александров - трябва да се помисли за реализация на това, крайно необходимо е 
целият комплекс да бъде оборудван с тези съоръжения с цел по-добър комфорт 
Н. Църова - в Инвестиционната програма за 2020 г. има превидено освежаване и 
ремонт на Изложбени зали, вкл. и сервизните възли, ще се вземе предвид 
Комисията приема предложението:
ЗА - 8; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

4. 244 / 14.02.2020: Програма за дейността на народните читалища в община Велико 
Търново през 2020 г.

Становище на комисията

Докладва Н. Църова
д-р Александров - детайлно разработена програма; изказване относно изредените на 
стр. 2 читалища, които ще отбележат годишнини през 2020 г. - трябва да бъдат 
подпомогнати финансово от Общината
К. Янков - относно поддръжка на материалната база на читалищата - Общината трябва 
по някакъв начин да стимулира доброволчеството и дарението на хората от местните 
общности; не може да се разчита само на държавна помощ, трябва да се финансира и 
на местно ниво. Там, където хората проявяват интерес да направят читалищата по
добри, там Общината да подпомага най-много.
Н. Църова - Общината няма право да инициира ремонт в някое читалище, ако това не е 
поискано от самото читалище. За да го поиска, това означава общо събрание на 
читалището. Читалищата си поддържат материалната база основно по следните 
начини: със средства на читалищата, финансови средства от спонсори и труда и
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участието на самите жители. Хората в едно село може да се делят по много принципи 
и възгледи, но когато става дума за читалищата, са обединени. Общината оказва 
помощ там, където не достига такава от настоятелствата и от жителите.
К. Янков - трябва да се подкрепят общности, които са активни. Удовлетворен от 
отговора на г-жа Църова.
Комисията приема програмата:
ЗА - 8; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

5. 252 / 14.02.2020: Промени в параметрите на сключен договор за наем на имот 
общинска собственост, гр. Велико Търново (сградата на СУ "Вела Благоева")

Становище на комисията

Докладва М. Джартова 
Комисията приема предложението:
ЗА - 8; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРОТОКОЛИСТ:



Постоянна комисия по устройство на 
територията, транспорт и паркиране /ПК

по УТТП/

ПРОТОКОЛ

№5
Днес, 19.02.2020 от 15:00 часа , в 306 се проведе заседание на ПК.

Присъствал

• Георги Марков
• Даниела Андреева-Тодорова
• Деян Хаджийски
• Драгомир Йосифов
• Йорданка Стефанова
• Калоян Янков
• Петко Тюфекчиев
• Пламен Петров
• Стоян Витанов
• Тодор Тодоров
• Юлия Тонкова

Присъствали още

Маринела Джартова - Началник Отдел ”УС"
Мариела Цонева - Директор дирекция "ПП"
инж. Валентина Миткова - Началник Отдел "TP”
инж. Ивайло Дачев - гл. експерт, дирекция ”СУТ”
арх. Николай Малаков - гл. архитект на Община Велико Търново

Дневен ред
1. 206 / 27.01.2020: Отчет за изпълнение на Програма за управление 2015-2019 г. за 2019- 

та година
2. 209 / 28.01.2020: Дългосрочна "Програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива 2020-2029 г." на община Велико Търново
3.217/ 30.01.2020: Жалба - ремонт на тротоар
4. 223 / 04.02.2020: Сигнал относно пътен участък на ул. "Панорамна”
5. 227 / 06.02.2020: Програма за управление на Община Велико Търново за периода 

2019-2023 г.
6. 237 / 11.02.2020: Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново е проект по 

Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност", 
Процедура BGENERGY-2.001 Рехабилитация и модернизация на общинската 
инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините",
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съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021

7. 239 / 13.02.2020: Одобряване на техническо задание и даване на разрешение за 
изработване на Проект за ПУП-ПП за елементите на техническа инфраструктура 
(външна канализация) и В и К схема - идеен проект в обхвата на поземлени имоти, с . 
Арбанаси

8. 240 / 13.02.2020: Доклад за изпълнение на Общия устройствен план на община Велико 
Търново за 2019 г.

9. 245 / 14.02.2020: Разрешение на промяна предназначението на част от УПИ XXIV-за 
озеленяване кв. 379 по ПУП на гр. Велико Търново

10. 248 / 14.02.2020: Продажба на недвижим имот по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, землище 
с. Пчелище

11. 249 / 14.02.2020: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от 
недвижим имот, с. Къпиново

12. 250 / 14.02.2020: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от 
недвижим имот, с. Беляковец

13. 251 / 14.02.2020: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от 
недвижим имот, с. Леденик

14. 256 / 14.02.2020: Предаване на новоизградени ВиК мрежи и съоръжения на 
територията на Община Велико Търново за управление на Асоциацията по В и К на 
обособената територия, обслужвана от ВиК "Йовковци" ООД, гр. Велико Търново, и за 
стопанисване, поддържане и експлоатация на същите на ВиК оператора

Становища
1.206 / 27.01.2020: Отчет за изпълнение на Програма за управление 2015-2019 г. за 2019- 

та година

Становище на комисията

Докладва М. Цонева
Ст. Витанов - има нюанси и в отчета, и в програмата - прави впечатление, че двама 
заместник-кметове - проф. Камарашев и г-н Карабаджаков, не са се подписали, не са 
участвали. Отчетът, който е входиран на 27.01.2020 г., е представен на вниманието на 
съветниците след приемане на Бюджет 2020 г.
Пл. Петров - не е основателна забележката за липса на подписи на двамата заместник- 
кметове.
Комисията приема отчета:
ЗА - 8; ПРОТИВ -1; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -2

2. 209 / 28.01.2020: Дългосрочна "Програма за насърчаване използването на енергия от 
възобновяеми източници и биогорива 2020-2029 г." на община Велико Търново

Становище на комисията

Комисията приема програмата:
ЗА - 10; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -1

3.217/ 30.01.2020: Жалба - ремонт на тротоар

Становище на комисията
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Комисията изсква становище от общ. администрация 
ЗА - 7; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

4. 223 / 04.02.2020: Сигнал относно пътен участък наул. "Панорамна"

Становище на комисията

Комисията изисква становище от общ. администрация 
ЗА - 7; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

5. 227 / 06.02.2020: Програма за управление на Община Велико Търново за периода 
2019-2023 г.

Становище на комисията

Ст. Витанов - и тук има нюанси. Провокира всички да прочетат програмата - две 
понятия са цитирани най-много. Ще ги каже на сесията.
М. Цонева - тя е обобщила програмата. Най-общо са представени тези мерки, които 
предстои да бъдат изпълнени в рамките на програмния период.
Ст. Витанов - симпатията му към г-жа Цонева нараства, ще я поправи сега, не на 
сесията - на стр. 4 - мярка 1.4 в Приоритет 1 се дублира текстът "публични 
пространства".
М. Цонева - докладва техническа грешка на стр. 11 - приоритет 4 дублира 
наименованието на приоритет 3. Правилното наименование на приоритет 4 е Ресурси 
и продукция. Всяка техническа или друга грешка в резултат на недоглеждане, ще 
бъдат отразени.
Ст. Витанов - информира комисията, че по време на това заседание кметът е в 
кабинета си.
Г. Марков - комисията се е събрала да свърши някаква работа, ако има нещо по 
материалите, да не си губи времето и времето на администрация в приказки кой къде е 
в момента и какво прави.
К. Янков - г-н Витанов може би иска да каже, че това е политически документ, който 
се представя от политик.
П. Тюфекчиев - вносителят трябва да си защити документа.
Комисията приема програмата:
ЗА - 8; ПРОТИВ - 3; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

6. 237 / 11.02.2020: Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект по 
Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност", 
Процедура BGENERGY-2.001 Рехабилитация и модернизация на общинската 
инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините", 
съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021

Становище на комисията

Комисията приема предложението:
ЗА - 8; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -1

7. 239 / 13.02.2020: Одобряване на техническо задание и даване на разрешение за 
изработване на Проект за ПУП-ПП за елементите на техническа инфраструктура
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(външна канализация) и В и К схема - идеен проект в обхвата на поземлени имоти, с . 
Арбанаси

Становище на комисията

К. Янков - с. Арбанаси е историческо селище, в каква територия попада проектът
инж. Миткова - попада извън урбанизираната територия
К. Янков - само ПИ с ид. 00583.28.13 и 00583.28.23 са от компетентността на
Общинския съвет, останалите е от компетентността на Кмета.
инж. Миткова - така проектът би се накъсал през имот
Комисията приема предложението:
ЗА - 7; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -1

8. 240 / 13.02.2020: Доклад за изпълнение на Общия устройствен план на община Велико 
Търново за 2019 г.

Становище на комисията

К. Янков - има ли изготвени цялостни подробни устройствени планове за 2019 г. 
инж. Миткова - цялостни няма за 2019 г.
К. Янков - практика ли е да се нарушава наредбата и да се приемат само частични, не 
цялостни. Липсата на цялости ПУП означава, че няма визия за определени цели 
райони, а се работи на парче.
инж. Миткова - ако има необходимост от цялостни подробни устройствени планове, 
ще бъдат възложени.
К. Янков - каква е политиката да се работи на парче. Започва проектирането на АМ 
"Хемус", тя минава край гр. В. Търново, и за там няма ли да се възлага цялостен ПУП. 
инж. Миткова - за обекти от национално значение след определена процедура 
Общините имат задължения да актуализират данните. Този момент не е дошъл, 
Общината се подготвя за него, има обстоятелства, които предхождат тази дейност.
К. Янков - въпрос по отношение на В и К мрежата - правени ли са планове за 
реконструкция на разпределителни водопроводни мрежи; въпрос относно изготвянето 
на дежурна карта на ОУП
Отговор: арх. Малаков - по отношение на цялостните подробни устройствени планове 
- частичните ПУП са правени в съответствие с ОУП; по отношение на планове за 
реконструкция на разпределителни водоснабдителни мрежи - има В и К схема, която е 
неразделна част от ОУП; по отношение на изготвяне на дежурната карта на ОУП - 
съществува и се поддържа от урбаниста в Общината.
Комисията приема предложението:
ЗА - 9; ПРОТИВ -1; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

9. 245 / 14.02.2020: Разрешение на промяна предназначението на част от УПИ XXIV-за 
озеленяване кв. 379 по ПУП на гр. Велико Търново

Становище на комисията

Докладва инж. Миткова
К, Янков - това решение се взема с 2/3 мнозинство от общия брой на съветниците. 
Това е решение с особено значение. Съгласно чл. 127, ал.1 от ЗУТ се прави 
Обществено обсъждане. Правено ли е обществено обсъждане, не е обявено в раздел
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"Обществено обсъждане", обявено е в друг раздел на интернет-страницата на 
Общината.
инж. Миткова - Публикувано е съобщението на интернет-страницата на Общината. 
Оповестено и е чрез един централен вестник и чрез един местен вестник.
К. Янков - тази територия представлява борова горичка
инж. Миткова - ивицата, която ще се вземе, не засяга залесяването.
арх. Йосифов - дали е залесена или не, това е урбанизирана среда.
Ст. Витанов - дори да се вземе от залесяваното, понякога има такава необходимост при 
аварийни ситуации.
Комисията приема предложението:
ЗА - 10; ПРОТИВ - 1; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

10. 248 / 14.02.2020: Продажба на недвижим имот по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, землище 
с. Пчелище

Становище на комисията

Комисията приема предложението:
ЗА - 7; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -1

11.249 / 14.02.2020: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от 
недвижим имот, с. Къпиново

Становище на комисията

Комисията приема предложението:
ЗА - 7; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -1

12. 250 / 14.02.2020: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от 
недвижим имот, с. Беляковец

Становище на комисията

Комисията приема предложението:
ЗА - 7; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -1

13. 251 / 14.02.2020: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от 
недвижим имот, с. Леденик

Становище на комисията

Комисията приема предложението:
ЗА - 7; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -1

14. 256 / 14.02.2020: Предаване на новоизградени ВиК мрежи и съоръжения на
територията на Община Велико Търново за управление на Асоциацията по В и К на 
обособената територия, обслужвана от ВиК "Йовковци" ООД, гр. Велико Търново, и за 
стопанисване, поддържане и експлоатация на същите на ВиК оператора
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Становище на комисията

Комисията приема предложението:
ЗА -7 ; ПРОТИВ -0 ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -2

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРОТОКОЛИСТ:

http://192.168.1.1


Постоянна комисия по общинска 
собственост /ПК по ОС/

ПРОТОКОЛ

Днес, 19.02.2020 от 16:00 часа , в 306 се проведе заседание на ПК.

Присъствал

• Валентин Точков
• Георги Марков
• Деян Хаджийски
• Евгени Коев
• Калина Широкова
• Николай Илчев
• Петко Тюфекчиев
• Сунай Мунков
• Тихомир Нанев

Присъствали още

Мариела Цонева - Директор дирекция "ПП"
Маринела Джартова - Началник Отдел "УС"

Дневен ред
1. 206 / 27.01.2020: Отчет за изпълнение на Програма за управление 2015-2019 г. за 2019- 

та година
2. 227 / 06.02.2020: Програма за управление на Община Велико Търново за периода 

2019-2023 г.
3. 248 / 14.02.2020: Продажба на недвижим имот по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, землище 

с. Пчелище
4. 249 / 14.02.2020: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от 

недвижим имот, с. Къпиново
5. 250 / 14.02.2020: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от 

недвижим имот, с. Беляковец
6. 251 / 14.02.2020: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от 

недвижим имот, с. Леденик
7. 252 / 14.02.2020: Промени в параметрите на сключен договор за наем на имот 

общинска собственост, гр. Велико Търново (сградата на СУ "Вела Благоева")
8. 253 / 14.02.2020: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, 

с. Пчелище
9. 254 / 14.02.2020: Предоставяне на пасища, мери и ливади от ОПФ

10. 256 / 14.02.2020: Предаване на новоизградени ВиК мрежи и съоръжения на
територията на Община Велико Търново за управление на Асоциацията по В и К на
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обособената територия, обслужвана от ВиК "Йовковци” ООД, гр. Велико Търново, и за 
стопанисване, поддържане и експлоатация на същите на ВиК оператора

Становища
1.206 / 27.01.2020: Отчет за изпълнение на Програма за управление 2015-2019 г. за 2019- 

та година

Становище на комисията

Комисията приема отчета:
ЗА - 7; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

2. 227 / 06.02.2020: Програма за управление на Община Велико Търново за периода 
2019-2023 г.

Становище на комисията

Е. Коев- липсват мерки за утвърждаване на Велико Търново като духовна столица 
Комисията приема предложението:
ЗА -6; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -2

3. 248 / 14.02.2020: Продажба на недвижим имот по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, землище 
с. Пчелище

Становище на комисията

Комисията приема предложението:
ЗА - 9; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

4. 249 /14.02.2020: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от 
недвижим имот, с. Къпиново

Становище на комисията

Комисията приема предложението:
ЗА - 9; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

5. 250 / 14.02.2020: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от 
недвижим имот, с. Беляковец

Становище на комисията

Комисията приема предложението:
ЗА - 9; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

6.251 / 14.02.2020: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от
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недвижим имот, с. Леденик

Становище на комисията

Комисията приема предложението:
ЗА - 9; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

7. 252 / 14.02.2020: Промени в параметрите на сключен договор за наем на имот 
общинска собственост, гр. Велико Търново (сградата на СУ "Вела Благоева")

Становище на комисията

М. Джартова - докладва за оттегляне на точката, поради необходимост от прецизиране 
и доуточняване. След комисията ще входира в деловодството становището за 
оттегляне.

8. 253/ 14.02.2020: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, 
с. Пчелище

Становище на комисията

Докладва М. Джартова 
Комисията приема предложението:
ЗА - 7; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

9. 254 / 14.02.2020: Предоставяне на пасища, мери и ливади от ОПФ

Становище на комисията

Комисията приема предложението:
ЗА - 9; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

10. 256 / 14.02.2020: Предаване на новоизградени ВиК мрежи и съоръжения на
територията на Община Велико Търново за управление на Асоциацията по В и К на 
обособената територия, обслужвана от ВиК "Йовковци" ООД, гр. Велико Търново, и за 
стопанисване, поддържане и експлоатация на същите на ВиК оператора

Становище на комисията

Комисията приема предложението:
ЗА - 7; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -2

ПРЕДСЕДАТЕЛ:............................  ПРОТОКОЛИСТ:
(
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Постоянна комисия по земеделие, гори и 
околна среда /ПК по ЗГОС/

ПРОТОКОЛ

№5
Днес, 19.02.2020 от 17:00 часа , в 306 се проведе заседание на ПК.

Присъствал

• Гюнай Далоолу
• Евгени Коев
• Йорданка Стефанова
• Николен Стойнов
• Пламен Петров
• Стоян Витанов

Отсъствал

• Мирослав Трифонов 

Присъстват още

Мариела Цонева - Директор Дирекция "ПП" '
инж. Валентина Миткова - Началник Отдел "ТР" 
инж. Ивайло Дачев - гл. експерт, дирекция "СУТ"

Дневен ред
1. 206 / 27.01.2020: Отчет за изпълнение на Програма за управление 2015-2019 г. за 2019- 

та година
2. 209 / 28.01.2020: Дългосрочна "Програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива 2020-2029 г." на община Велико Търново
3. 227 / 06.02.2020: Програма за управление на Община Велико Търново за периода 

2019-2023 г.
4. 240 / 13.02.2020: Доклад за изпълнение на Общия устройствен план на община Велико 

Търново за 2019 г.
5. 245 / 14.02.2020: Разрешение на промяна предназначението на част от УПИ XXIV-за 

озеленяване кв. 379 по ПУП на гр. Велико Търново
6. 254 / 14.02.2020: Предоставяне на пасища, мери и ливади от ОПФ

Становища
1. 206 / 27.01.2020: Отчет за изпълнение на Програма за управление 2015-2019 г. за 2019- 

та година
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Становище на комисията

Комисията приема отчета:
ЗА - 4; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -1

2. 209 / 28.01.2020: Дългосрочна "Програма за насърчаване използването на енергия от 
възобновяеми източници и биогорива 2020-2029 г." на община Велико Търново

Становище на комисията

Е. Коев - какво се предвижда
инж. Дачев - по-сериозно използване на фотоволтаични инсталации
Е. Коев - в рамките на града могат да бъдат изградени 2 или 3 мини ВЕЦа, които да
осигурят част от електроенергията
инж. Дачев - не са правени такива изчисления, но на първо четене делтата на р. Янтра 
не е достатъчно голяма за тези ВЕЦове
Пл. Петров - не е позволено да се използва целия обем на водата за ВЕЦ 
Е. Коев - да се използва възможността за съвместно използване от Общината и от 
гражданите за създаване на по-голяма възможност за използване на фотоволтаици 
инж. Дачев - Общината да използва покривите на къщите на гражданите няма как да 
стане по технически и по норматични причини. Могат да се използват покривите на 
общинските сгради, Общината използва там, където има дарителски програми, със 
собствени средства - не.
Комисията приема предложението:
ЗА - 5; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

3. 227 / 06.02.2020: Програма за управление на Община Велико Търново за периода 
2019-2023 г.

Становище на комисията

Е. Коев - липсва застъпеност в мерките за утвърждаване на Велико Търново като 
историческа и духовна столица 
Комисията приема програмата:
ЗА - 4; ПРОТИВ - 1; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

4. 240 / 13.02.2020: Доклад за изпълнение на Общия устройствен план на община Велико 
Търново за 2019 г.

Становище на комисията

Комисията приема предложението:
ЗА - 5; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

5. 245 / 14.02.2020: Разрешение на промяна предназначението на част от У ПИ XXIV-за 
озеленяване кв. 379 по ПУП на гр. Велико Търново

Становище на комисията
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Докладва инж. В. Миткова 
Комисията приема предложението:
ЗА - 5; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

6. 254 / 14.02.2020: Предоставяне на пасища, мери и ливади от ОПФ

Становище на комисията

Комисията приема предложението:
ЗА - 5; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

ПРЕДСЕДАТЕЛ:............................  ПРОТОКОЛИСТ:
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Постоянна комисия по проблеми на 
гражданското общество и борба с 

корупцията /ПК по ПГОБК/

ПРОТОКОЛ

№4
Днес, 20.02.2020 от 13:00 часа , в Нова зала се проведе заседание на ПК.

Присъствал

• Даниела Андреева-Тодорова
• Драгомир Йосифов
• Жельо Желев
• Мавроди Калейнски
• Мариян Кенаров
• Николай Илчев
• Светлозар Стойков

Присъствали още

Мариела Цонева - Директор Дирекция "ПП"
Петко Ганчев - жалбоподател

Дневен ред
1. 206 / 27.01.2020: Отчет за изпълнение на Програма за управление 2015-2019 г. за 2019- 

та година
2. 217 / 30.01.2020: Жалба - ремонт на тротоар
3. 218 / 30.01.2020: Молба за съдействие за постоянен достъп до имот, с. Ялово
4. 223 / 04.02.2020: Сигнал относно пътен участък на ул. "Панорамна"
5. 227 / 06.02.2020: Програма за управление на Община Велико Търново за периода 

2019-2023 г.
6. 230 / 10.02.2020: Липса на спирки в отбивките за Преображенски манастир по пътя 

Велико Търново-Самоводене

Становища
1. 206 / 27.01.2020: Отчет за изпълнение на Програма за управление 2015-2019 г. за 2019- 

та година

Становище на комисията

Комисията приема отчета:
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ЗА - 5; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -1

2 . 2 X 1 1 30.01.2020: Жалба - ремонт на тротоар

Становище на комисията

Комисията изисква проверка на място и становище от общинска администрация 
относно история на възникване на проблема и за решаването му със срок до следващо 
заседание на комисията през м. март 2020 г. Становището на администрацията да се 
предостави и на арх. Др. Йосифов за негово становище преди следващото заседание на 
комисията.
ЗА - 7; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

3. 218 / 30.01.2020: Молба за съдействие за постоянен достъп до имот, с. Ялово

Становище на комисията

Комисията изисква кметският наместник да уведоми арх. Драгомир Йосифов и заедно 
да извършат проверка на място в имота. Съответно да се изготвят становища от 
кметския наместник и от общинска администрация, в срок до следващо заседание на 
комисията през м. март 2020 г.
ЗА - 7; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0

4. 223 / 04.02.2020: Сигнал относно пътен участък на ул. "Панорамна"

Становище на комисията

Комисията счита, че изнесеното в сигнала изисква незабавна проверка на място и 
започване на аварийни укрепителни мероприятия (изграждане на подпорна стена), 
предприемане на мерки за обезопасяване на тази територия и непосредствено 
възлагане на изготвяне на проектна документация за укрепване на ската и изграждане 
на съответните укрепителни мероприятия с цел възстановяване експлоатационната 
годност на довеждаща и отвеждаща инфраструктура (улица). Общината да извърши 
проверка относно кадастралния статут на намиращите се на посочения уличен участък 
гаражи.
Комисията изисква от общинска администрация становище с посочени конкретни 
мероприятия за обезопасяване на участъка в срок до следващо заседание през м. март 
2020 г.:
ЗА - 6; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -1

5. 227 / 06.02.2020: Програма за управление на Община Велико Търново за периода 
2019-2023 г.

Становище на комисията

Комисията приема програмата:
ЗА - 6; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -1
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6. 230 / 10.02.2020: Липса на спирки в отбивките за Преображенски манастир по пътя 
Велико Търново-Самоводене

Становище на комисията

Изказване: П. Ганчев - жалбоподател
Комисията изисква от Община Велико Търново, съгласувано с Агенция "Пътна 
инфраструктура", да извърши необходимото за възстановяване на автобусните спирки. 
Срок за становище и възстановяване - до следващо заседание на комисията през м. 
март 2020 г.
ЗА - 7; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:............................  ПРОТОКОЛИСТ:......... L ............
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Извънредна точка:

По предложение на Петко Ганчев - гражданин:

Сметосъбирането по ул. „Н. Габровски“ да се извършва след 19.00 ч. до 07.00 ч., за да не 
се затруднява придвижването на автомобили със специално предназначение.

Комисията приема предложението:

ЗА -  6; ПРОТИВ -  0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0



Постоянна комисия по нормативно-правна 
уредба и обществен ред /ПК по НПУОР/

ПРОТОКОЛ

№5
Днес, 20.02.2020 от 14:00 часа , в Нова зала се проведе заседание на ПК.

Присъствал

• Гергана Евтимова
• Драгомир Йосифов
• Елена Чамуркова
• Николай Илчев
• Росен Иванов
• Христо Стоев

Отсъствал

• Сунай Мунков 

Присъствали още

Десислава Йонкова - Директор Дирекция "ПОУС"
Мариела Цонева - Директор Дирекция "ПП"

Дневен ред
1.206 /27.01.2020: Отчет за изпълнение на Програма за управление 2015-2019 г. за 2019- 

та година
2. 227 / 06.02.2020: Програма за управление на Община Велико Търново за периода 

2019-2023 г.
3. 242 / 14.02.2020: Изменение и допълнение на Наредбата за търговската дейност и 

преместваемите съоръжения на територията на Община Велико Търново
4. 255 / 14.02.2020: Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на 

местните данъци на територията на Община Велико Търново

Становища
1. 206 / 27.01.2020: Отчет за изпълнение на Програма за управление 2015-2019 г. за 2019- 

та година

Становище на комисията

Комисията приема отчета:
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ЗА - 5; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -1

2. 227 / 06.02.2020: Програма за управление на Община Велико Търново за периода 
2019-2023 г.

Становище на комисията

Комисията приема програмата:
ЗА - 5; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -1

3. 242 / 14.02.2020: Изменение и допълнение на Наредбата за търговската дейност и 
преместваемите съоръжения на територията на Община Велико Търново

Становище на комисията

Докладва Д. Йонкова

Г. Евтимова - въпрос по отношение на чл. 2 и чл. 5, ал.1 - в единият случай обектите са 
изброени, в другия - са като препратка към закона. Предлага обектите да се изброят в 
чл. 2, и в чл. 5, ал.1 да се направи препратка към чл. 2 
След направени обсъждания комисията приема следните предложения:
Чл. 2 да придобие следната редакция:"Физическите , юридическите лица и 
едноличните търговци подават в Община Велико Търново заявление за работно време 
при откриване на обекти по смисъла на чл. 16а, ал.1 от Закона за защита от шума в 
околната среда, в това число обекти за производство, съхраняване и търговия и 
обектив областта на услугите, разположени в зони и територии, предназначени за 
жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено 
предназначение, както и в жилищни сгради с повече от едно жилище и сгради със 
смесено предназначение, както и за промяна на работното им време,"
Чл. 5, ал.1 да придобие следния вид: "Лицата по чл. 2 подават заявление за 
работно време в съответния обект по образец /Приложение № 1 /в Центъра за 
информация и услуги на граждани в Община Велико Търново или в кметството по 
местонахождение на обекта."
ЗА - 6; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0
Е. Евтимова - въпрос по отношение на Приложение № 1 - изискването за актуално 
удостоверение за вписване в Търговския регистър е безмислено.
След направени обсъждания комисията приема следната редакция на Приложение 
№ 1: "Декларирам, че съм запознат/а с изискванията за функциониране на търговски 
обект, посочени в Наредбата за обществения ред и Наредбата за търговската 
дейност и преместваемите съоръжения на територията на Община Велико Търново, 
приети от Великотърновски общински съвет, и представям следните документи":
Да отпаднат точки 1 и 2, точка 3 да стане точка 1 и да придобие следния вид: 
"Документ, уреждащ ползването на обекта". Точки 4 и 5 се преномерират на точки 2 
и 3.
ЗА - 6; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0
Е. Евтимова - въпрос по отношение на Приложение № 2
Отговор: Д. Йонкова
Комисията приема основното предложение заедно с направените изменения:
ЗА - 6; ПРОТИВ -0 ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

4. 255 / 14.02.2020: Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на
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местните данъци на територията на Община Велико Търново

Становище на комисията

Д. Йонкова - това предложение е в изпълнение на разпоредбите в протест на 
прокуратурата
Н. Илчев - за пореден път не е приложен протест на прокуратурата.
Д. Йонкова - протестът се получава първо в деловодството на Общинския съвет, след 
което Общинският съвет запознава Общината.
Г. Евтимова, Н. Илчев - това предложение е изготвено от Община Велико Търново в 
изпълнение на разпоредбите в този протест, и би трябвало да бъде приложен от 
общинска администрация.
Комисията приема предложението:
ЗА - 5; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -1

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРОТОКОЛИСТ:



Постоянна комисия по икономически 
въпроси /ПК по ИВ/

ПРОТОКОЛ

№6
Днес, 20.02.2020 от 16:00 часа, в Нова зала се проведе заседание на ПК.

Присъствал

• Атанас Парушев
• Гюнай Далоолу
• Деян Куздов
• Елена Чамуркова
• Жельо Желев
• Калина Широкова
• Нейко Генчев
• Росен Иванов
• Стефан Антонов
• Христо Стоев

Отсъствал по уважителни причини

• Валерия-Тереза Дончева 

Присъствали още

Мариела Цонева - Директор Дирекция "ПП"
Мариян Маринов - Директор Дирекция "БФ"
Росица Димитрова - Директор Дирекция "СДЗ"
Нелина Църова - Директор Дирекция "КТМД"
Пенка Игнатова - Директор Дирекция "ОМДС"
Розалия Стефанова - Директор Дирекция "АО" 
инж. Ивайло Дачев - гл. експерт, Дирекция "СУТ"
Десислава Йонкова - Директор Дирекция "ПОУС"
Диана Петрова - гл. юрисконсулт, Дирекция "МДТ"

Дневен ред
1. 206 / 27.01.2020: Отчет за изпълнение на Програма за управление 2015-2019 г. за 2019- 

та година
2. 209 / 28.01.2020: Дългосрочна "Програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива 2020-2029 г." на община Велико Търново
3. 227 / 06.02.2020: Програма за управление на Община Велико Търново за периода 

2019-2023 г.
4. 237 / 11.02.2020: Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект по
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Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”, 
Процедура BGENERGY-2.001 Рехабилитация и модернизация на общинската 
инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините”, 
съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021

5. 242 / 14.02.2020: Изменение и допълнение на Наредбата за търговската дейност и 
преместваемите съоръжения на територията на Община Велико Търново

6. 243 / 14.02.2020: Съгласие за участие на Община Велико Търново в конкурс за 
финансова помощ на АХУ на тема "Изграждане на достъпна архитектурна среда на 
културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания” с проект "Социализация 
на хора с увреждания чрез изграждане на достъпна архитектурна среда в Изложбени 
зали "Рафаел Михайлов” - Велико Търново но компонент 3 и за съфинансиране със 
собствени средства

7. 247 / 14.02.2020: Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект по 
Фонд "Социална закрила" за "Придобиване на дълготрайни активи и текущо 
поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и 
модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални 
услуги"

8. 255 / 14.02.2020: Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на 
местните данъци на територията на Община Велико Търново

9. 256 / 14.02.2020: Предаване на новоизградени ВиК мрежи и съоръжения на 
територията на Община Велико Търново за управление на Асоциацията по В и К на 
обособената територия, обслужвана от ВиК "Йовковци" ООД, гр. Велико Търново, и за 
стопанисване, поддържане и експлоатация на същите на ВиК оператора

Становища
1. 206 / 27.01.2020: Отчет за изпълнение на Програма за управление 2015-2019 г. за 2019- 

та година

Становище на комисията

Ст. Витанов - прави впечатление поредното отсъствие на кмета. Положителнит 
резултат за общинските фирми, без медицинските , е 108 хил. лв. Положителният 
резултат на ОП е 888 176 лв. В отчета за 2019 г. липсват капиталовите разходи. Въпрос 
относно домашното компостиране - в кои населени места се извършва. Въпрос 
относно видеонаблюдение в с. Водолей - извършва ли се. Относно ул. "Крайбрежна" - 
не е завършена улицата, а отсечката от 800 м.
Р. Иванов - Общинският съвет приема отчет на програмата за управление за 
информация. Няма санкция от страна на Общинския съвет. Това, че тези изброени 
обекти не са изпълнени, означава ли, че не са приоритетни. Те ще останат в 
програмата за управление, защото са приоритетни.
Ст. Витанов - има ли инвестиции в общинските предприятия
инж. А. Койнаков - отчетите на ОП-тата и дали има инвестици, се намират в Бюджета 
на Общината, който се разглежда веки път.
Р. Иванов - тълкува отговора по следния начин: въпросите за ОП-тата не са към г-н 
Койнаков, а към друг човек.
К. Янков - какъв е преходния остатък от 2018 г. към 2019 г.
М. Маринов - към 31.12.2018 г. е бил 17 880 000 лв. Разпределението му е отразено в 
Инвестиционната програма за 2019 г.
Комисията приема отчета:
ЗА - 8; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -1
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2. 209 / 28.01.2020: Дългосрочна "Програма за насърчаване използването на енергия от 
възобновяеми източници и биогорива 2020-2029 г." на община Велико Търново

Становище на комисията

Комисията приема предложението:
ЗА - 9; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

3. 227 / 06.02.2020: Програма за управление на Община Велико Търново за периода 
2019-2023 г.

Становище на комисията

Ст. Витанов - стр. 5 - относно "Екологосъобразни автобуси" - става ли въпрос за 
електробусите. Въпрос относно качественото водоснабдяване в общинските села - 
къде е некачествено.
М. Цонева - електротранспортът също е екологосъобразен. Не се конкретизира вида, 
защото се дава възможност Общината да се възползва от всякакви възможности за 
достъп до източници извън общинските бюджети за всякакъв вид транспорт, който е 
екологосъобразен. По отношение качественото водоснабдяване в общинските села и 
защо са пренебрегнати трите града - ясно е дефинирано, че фокусът ще бъде 
ориентиран към селата. В Приоритет 1 се фокусира в дейности и политики в трите 
града, в Приоритет 2 - в селата. Качественото водоснабдяване - с намаляване на аварии 
и всякакви други" обстоятелства, които биха затруднили достъпа до тази услуга.
Е. Чамуркова - относно Модернизация на ДКС "В.Левски" - конкретен проект ли има 
или конкретен ремонт ли ще се прави.
М. Цонева - разяснение по модернизацията на ДКС "В. Левски" - техническо решение 
има към момента, няма разработен цялостен технически проект, търсят се 
възможности за финансиране от външни източници. Има сериозна количествено- 
стойностна сметка.
R Иванов - колко е КСС-то 
инж. Дачев - около 2 млн. лв.
Комисията приема програмата:
ЗА - 9; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -1

4. 237 / 11.02.2020: Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект по 
Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност", 
Процедура BGENERGY-2.001 Рехабилитация и модернизация на общинската 
инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините", 
съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021

Становище на комисията

Комисията приема предложението:
ЗА - 9; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0
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5. 242 / 14.02.2020: Изменение и допълнение на Наредбата за търговската дейност и 
преместваемите съоръжения на територията на Община Велико Търново

Становище на комисията

Комисията приема предложените редакции на ПК по НПУОР:
ЗА - 9; ПРОТИВ-О; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -0
Комисията приема основното предложение с направените редакции на чл. 2, чл. 5,ал. 1 
и Приложение 1:
ЗА - 9; ПРОТИВ-О; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -0

6. 243 / 14.02.2020: Съгласие за участие на Община Велико Търново в конкурс за 
финансова помощ на АХУ на тема "Изграждане на достъпна архитектурна среда на 
културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания" с проект "Социализация 
на хора с увреждания чрез изграждане на достъпна архитектурна среда в Изложбени 
зали "Рафаел Михайлов" - Велико Търново по компонент 3 и за съфинансиране със 
собствени средства

Становище на комисията

Комисията приема предложението:
ЗА - 10; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

7. 247 / 14.02.2020: Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект по 
Фонд "Социална закрила" за "Придобиване на дълготрайни активи и текущо 
поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и 
модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални 
услуги"

Становище на комисията

Комисията приема предложението:
ЗА - 9; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

8. 255 / 14.02.2020: Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на 
местните данъци на територията на Община Велико Търново

Становище на комисията

Докладва Д. Петрова - предложените изменения са инициирани по повод промяна на 
Закона за МДТ и по протест на Прокуратурата.
Комисията приема предложението:
ЗА - 10; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

9. 256 / 14.02.2020: Предаване на новоизградени ВиК мрежи и съоръжения на
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територията на Община Велико Търново за управление на Асоциацията по В и К на 
обособената територия, обслужвана от ВиК "Йовковци" ООД, гр. Велико Търново, и за 
стопанисване, поддържане и експлоатация на същите на ВиК оператора

Становище на комисията

Комисията приема предложението:
ЗА - 9; ПРОТИВ-О; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -0

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРОТОКОЛИСТ:.....
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Постоянна комисия по бюджет и финанси
/ПК по БФ/

ПРОТОКОЛ

№6
Днес, 20.02.2020 от 16:00 часа , в Нова зала се проведе заседание на ПК.

Присъствал

• Атанас Парушев
• Гергана Евтимова
• Гюнай Далоолу
• Калина Широ кова
• Калоян Янков
• Красин Каракоцев
• Нейко Генчев
• Росен Иванов
• Стоян Витанов
• Христо Стоев
• Юлия Тонкова

Присъствали още

Мариела Цонева - Директор Дирекция "ПП"
Мариян Маринов - Директор Дирекция "БФ"
Росица Димитрова - Директор Дирекция "СДЗ"
Нелина Църова - Директор Дирекция "КТМД"
Пенка Игнатова - Директор Дирекция "ОМДС"
Розалия Стефанова - Директор Дирекция "АО" 
инж. Ивайло Дачев - гл. експерт, Дирекция "СУТ"
Десислава Йонкова - Директор Дирекция "ПОУС"
Диана Петрова - гл. юрисконсулт, Дирекция "МДТ"

Дневен ред
1. 206 / 27.01.2020: Отчет за изпълнение на Програма за управление 2015-2019 г. за 2019- 

та година
2. 209 / 28.01.2020: Дългосрочна "Програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива 2020-2029 г." на община Велико Търново
3. 227 / 06.02.2020: Програма за управление на Община Велико Търново за периода 

2019-2023 г.
4. 237 / 11.02.2020: Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект по 

Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност", 
Процедура BGENERGY-2.001 Рехабилитания и модернизация на общинската 
инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините",
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съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021

5. 241 / 13.02.2020: Отчет за 2019 г. на План за действие на Община Велико Търново за 
интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо 
социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2014 г. - 2020 г.)

6. 243 / 14.02.2020: Съгласие за участие на Община Велико Търново в конкурс за 
финансова помощ на АХУ на тема "Изграждане на достъпна архитектурна среда на 
културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания" с проект "Социализация 
на хора с увреждания чрез изграждане на достъпна архитектурна среда в Изложбени 
зали "Рафаел Михайлов" - Велико Търново по компонент 3 и за съфинансиране със 
собствени средства

7. 244 / 14.02.2020: Програма за дейността на народните читалища в община Велико 
Търново през 2020 г.

8. 246 / 14.02.2020: Информация за дейността по Детската компонента на Програма 
СИНДИ "Здрави деца в здрави семейства" през 2019 г. и Финансов план за дейности 
по Детската компонента "Здрави деца в здрави семейства" на Програма СИНДИ през 
2020 г.

9. 247 / 14.02.2020: Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект по 
Фонд "Социална закрила" за "Придобиване на дълготрайни активи и текущо 
поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и 
модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални 
услуги"

10. 255 / 14.02.2020: Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на 
местните данъци на територията на Община Велико Търново

Становища
1. 206 / 27.01.2020: Отчет за изпълнение на Програма за управление 2015-2019 г. за 2019- 

та година

Становище на комисията

Ст. Витанов - прави впечатление поредното отсъствие на кмета. Положителнит 
резултат за общинските фирми, без медицинските , е 108 хил. лв. Положителният 
резултат на ОП е 888 176 лв. В отчета за 2019 г. липсват капиталовите разходи. Въпрос 
относно домашното компостиране - в кои населени места се извършва. Въпрос 
относно видеонаблюдение в с. Водолей - извършва ли се. Относно ул. "Крайбрежна" - 
не е завършена улицата, а отсечката от 800 м.
Р. Иванов - Общинският съвет приема отчет на програмата за управление за 
информация. Няма санкция от страна на Общинския съвет. Това, че тези изброени 
обекти не са изпълнени, означава ли, че не са приоритетни. Те ще останат в 
програмата за управление, защото са приоритетни.
Ст. Витанов - има ли инвестиции в общинските предприятия
инж. А. Койнаков - отчетите на ОП-тата и дали има инвестици, се намират в Бюджета 
на Общината, който се разглежда веки път.
Р. Иванов - тълкува отговора по следния начин: въпросите за ОП-тата не са към г-н 
Койнаков, а към друг човек.
К. Янков - какъв е преходния остатък от 2018 г. към 2019 г.
М. Маринов - към 31.12.2018 г. е бил 17 880 000 лв. Разпределението му е отразено в 
Инвестиционната програма за 2019 г.
Комисията приема отчета:
ЗА - 7; ПРОТИВ - 3; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0
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2. 209 / 28.01.2020: Дългосрочна "Програма за насърчаване използването на енергия от 
възобновяеми източници и биогорива 2020-2029 г." на община Велико Търново

Становище на комисията

Комисията приема предложението:
ЗА - 9; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -1

3. 227 / 06.02.2020: Програма за управление на Община Велико Търново за периода 
2019-2023 г.

Становище на комисията

Ст. Витанов - стр. 5 - относно "Екологосъобразни автобуси" - става ли въпрос за 
електробусите. Въпрос относно качественото водоснабдяване в общинските села - 
къде е некачествено.
М. Цонева - електротранспортът също е екологосъобразен. Не се конкретизира вида, 
защото се дава възможност Общината да се възползва от всякакви възможности за 
достъп до източници извън общинските бюджети за всякакъв вид транспорт, който е 
екологосъобразен. По отношение качественото водоснабдяване в общинските села и 
защо са пренебрегнати трите града - ясно е дефинирано, че фокусът ще бъде 
ориентиран към селата. В Приоритет 1 се фокусира в дейности и политики в трите 
града, в Приоритет 2 - в селата. Качественото водоснабдяване - с намаляване на аварии 
и всякакви други" обстоятелства, които биха затруднили достъпа до тази услуга.
Е. Чамуркова - относно Модернизация на ДКС "В.Левски" - конкретен проект ли има 
или конкретен ремонт ли ще се прави.
М. Цонева - разяснение по модернизацията на ДКС "В. Левски" - техническо решение 
има към момента, няма разработен цялостен технически проект, търсят се 
възможности за финансиране от външни източници. Има сериозна количествено- 
стойностна сметка.
Р. Иванов - колко е КСС-то 
инж. Дачев - около 2 млн. лв.
Комисията приема програмата:
ЗА - 7; ПРОТИВ - 2; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -1

4. 237 / 11.02.2020: Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект по 
Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност", 
Процедура BGENERGY-2.001 Рехабилитация и модернизация на общинската 
инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините", 
съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021

Становище на комисията

Комисията приема предложението:
ЗА - 9; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -1
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5. 241 / 13.02.2020: Отчет за 2019 г. на План за действие на Община Велико Търново за 
интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо 
социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2014 г. - 2020 г.)

Становище на комисията

Комисията приема предложението:
ЗА - 10; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -1

6. 243 / 14.02.2020: Съгласие за участие на Община Велико Търново в конкурс за 
финансова помощ на АХУ на тема "Изграждане на достъпна архитектурна среда на 
културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания" с проект "Социализация 
на хора с увреждания чрез изграждане на достъпна архитектурна среда в Изложбени 
зали "Рафаел Михайлов" - Велико Търново по компонент 3 и за съфинансиране със 
собствени средства

Становище на комисията

Комисията приема предложението:
ЗА - 11; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

7. 244 / 14.02.2020: Програма за дейността на народните читалища в община Велико 
Търново през 2020 г.

Становище на комисията

Комисията приема предложението:
ЗА - 11; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

8. 246 / 14.02.2020: Информация за дейността по Детската компонента на Програма 
СИНДИ "Здрави деца в здрави семейства" през 2019 г. и Финансов план за дейности 
по Детската компонента "Здрави деца в здрави семейства" на Програма СИНДИ през 
2020 г.

Становище на комисията

Комисията приема предложението:
ЗА - 10; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -1

9. 247 / 14.02.2020: Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект по 
Фонд "Социална закрила" за "Придобиване на дълготрайни активи и текущо 
поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и 
модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални 
услуги"
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Становище на комисията

Комисията приема предложението:
ЗА - 10; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -1

10. 255 / 14.02.2020: Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на 
местните данъци на територията на Община Велико Търново

Становище на комисията

Докладва Д. Петрова - предложените изменения са инициирани по повод промяна на 
Закона за МДТ и по протест на Прокуратурата.
Комисията приема предложението:
ЗА - 11; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРОТОКОЛИСТ:


