
ПРОТОКОЛ

№6

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

Днес, 23.04.2020 от 13:00 часа , Голяма зала се проведе заседание на ПК.

Присъствал

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

Присъствали още

Снежана Данева - заместник-кмет "Финанси"
Мариян Маринов - Директор дирекция "БФ"
Даниела Данчева - гл. счетоводител при Община Велико Търново 
Мариела Цонева - Директор Дирекция "ПП"
Десислава Йонкова - Директор Дирекция "ПОУС"
Петко Павлов - Директор на ОП "Спортни имоти и прояви"
Борислав Йорданов - Управител на "Царевград Търнов" ЕООД 
Росица Димитрова - Директор Дирекция "СДЗ"

Дневен ред
1.311 / 11.03.2020: Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект 

"Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в 
спортни зали на СК "Ивайло" - подобект "Спортни зали - Север", финансиран от 
Министерство на младежта и спорта

2. 348 / 09.04.2020: Даване съгласие за кандидатстване с проект "Разширение на 
"Мултимедиен посетителски център "Царевград Търнов" по Приоритетна ос 1 
"Устойчиво и интегрирано градско развитие", Процедура BG161RFOP001-1.001-039 
"Изпълнение на интегрирани планове за граско възстановяване и развитие" на ОП 
"Региони в растеж" 2014-2020

3. 349 / 09.04.2020: Даване съгласие за кандидатстване с проект "Реконструкция и 
обновяване на Музей "Възраждане и Учредително събрание" по Приоритетна ос 1 
"Устойчиво и интегрирано градско развитие", Процедура BG161RFOP001 -1.001-039 
"Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие" на ОП
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"Региони в растеж" 2014-2020
4. 349 / 09.04.2020: Даване съгласие за кандидатстване с проект "Реконструкция и 

обновяване на Музей "Възраждане и Учредително събрание" по Приоритетна ос 1 
"Устойчиво и интегрирано градско развитие", Процедура BG161RFOP001-1.001-039 
"Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие" на ОП 
"Региони в растеж" 2014-2020

5. 359 / 16.04.2020: Удължаване на срокът за управление на договор за управление на 
"Царевград Търнов" ЕООД

6. 370 / 16.04.2020: Отчет по изпълнение на Програма за детето на Община Велико 
Търново за 2019 г. и Програма за детето на Община Велико Търново за 2020 г.

7. 374 / 16.04.2020: Освобождаване от заплащане на наем за периода на извънредното 
положение в Република България

Становища
1. 311 / 11.03.2020: Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект 

"Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в 
спортни зали на СК "Ивайло" - подобект "Спортни зали - Север", финансиран от 
Министерство на младежта и спорта

Становище на комисията

Докладва И. Павлов - относно положителната посока, която "извървя" спортната база 
на Велико Търново; нормално идва ред на северните зали - предвидена е подмяна на 
покривното покритие, на вътрешния интериор, газифициране, подмяна на ел. 
осветление, на дограмата. Това е мястото, което най-често се показва по ТВ в активния 
футболен сезон. В района на ледената пързалка - подготвя се проект на футболен 
тренировъчен терен. Това ще е естественият завършек на спортния комплекс в тази 
западна посока.
Д. Куздов - въпрос, свързан с упоменатия срок 31.03.2020 г.- има ли становище от 
Министерство на спорта дали ще бъдат разгледани тези проекти 
П. Павлов - да, ще бъдат разгледани, след решението на Общинския съвет.
Комисията приема предложението:
ЗА - 9; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

2. 348 / 09.04.2020: Даване съгласие за кандидатстване с проект "Разширение на 
"Мултимедиен посетителски център "Царевград Търнов" по Приоритетна ос 1 
"Устойчиво и интегрирано градско развитие", Процедура BG161RFOPOO1-1.001-039 
"Изпълнение на интегрирани планове за граско възстановяване и развитие" на ОП 
"Региони в растеж" 2014-2020

Становище на комисията

Иван Александров - изказване в подкрепа на предложението; това е обект от 
изключителна важност за гр. Велико Търново, ще допринесе за съхраняването и 
популяризирането на културното наследство на града.
М. Цонева - за първи път тези два проекта - за Мултимедиен център "Царевград 
Търнов" и за Музей "Възраждане и Учредително събрание", са предмет на 
комбинирано финансиране, това е комплексно предложение. Кореспонденция повече 
от 4 месеца между Общината и финансовия посредник.Община Велико Търново е 
втората община на почти финален етап на реализиране на тези проекти. Готовност до
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края на м. април 2020 г. да предложат на Междинното звено за оценка. Всички условия 
и срокове за кандидатстване остават непроменени.
Комисията приема предложението:
ЗА - 9; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

3. 349 / 09.04.2020: Даване съгласие за кандидатстване с проект "Реконструкция и 
обновяване на Музей "Възраждане и Учредително събрание" по Приоритетна ос 1 
"Устойчиво и интегрирано градско развитие", Процедура BG161RFOP001-1.001-039 
"Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие" на ОП 
"Региони в растеж" 2014-2020

Становище на комисията

Докладва М. Цонева 
Комисията приема предложението:
ЗА - 9; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

4. 349 / 09.04.2020: Даване съгласие за кандидатстване с проект "Реконструкция и 
обновяване на Музей "Възраждане и Учредително събрание" по Приоритетна ос 1 
"Устойчиво и интегрирано градско развитие", Процедура BG161RFOP001 -1.001-039 
"Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие" на ОП 
"Региони в растеж" 2014-2020

Становище на комисията

Докладва М. Цонева 
Комисията приема предложението:
ЗА - 9; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

5. 359 / 16.04.2020: Удължаване на срокът за управление на договор за управление на 
"Царевград Търнов" ЕООД

Становище на комисията

Иван Александров - изказване в подкрепа на предложението и на управителя.
Е. Чамуркова - По същия въпрос на ПК по ИВ гласува "въздържал се", поради 
невъможност да изслуша управителя и да зададе въпрос. На тази комисия има 
възможност да отправи въпрос към управителя: относно изграждане на тоалетна на 
Самоводската чаршия
Д. Куздов - към управителя - да изложи пред комисията какво е положението, в което 
се намира дружеството
Б. Йорданов - Внесен е доклад в Общината относно състояние на дружеството. Следва 
се стратегията за развитие през изминалите 3 години. Тя е изпълнена на 80 %. Важно е 
според него дружеството да се развива и да представя града на необходимите форуми 
и да привлича повече туристи. Резултатите през този 3-годишен период са много 
добри. Относно тоалетната на Самоводската чаршия - очаква се монтиране на 
устройството след падане на извънредното положение.
Комисията приема предложението:
ЗА - 8; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -1
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6. 370 / 16.04.2020: Отчет по изпълнение на Програма за детето на Община Велико 
Търново за 2019 г. и Програма за детето на Община Велико Търново за 2020 г.

Становище на комисията

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

7. 374 / 16.04.2020: Освобождаване от заплащане на наем за периода на извънредното 
положение в Република България

Становище на комисията

Докладва Снежана Данева
Ст. Антонов - в подкрепа на мерките; въпрос дали всички общински дружества са дали
информация какви трудности срещат и как им влияе тази ситуация
Сн. Данева - всички дружества търпят загуби, поддържа се връзка с управителите.
Част от тях ще могат да се възползват от мярката 60/40, която Държавата предлага като 
компенсация - "Царевград Търнов" ЕООД и "ОДПГ" ЕООД; Медицинските дружества 
към момента получават 85 % от субсидията, която им превежда Министерство на 
здравеопазването. От НСОРБ има предложение да ги компенсират на 100 %, но не се 
знае какво ще стане; Част от даренията, които постъпват в Общината, ще бъдат 
насочените към общинските болници.
Е. Чамуркова - относно инициативата гражданите да предлагат мерки за подпомагане 
на бизнеса - каква част от тези предложения са разгледани, доколко са адекватни и 
доколко са влезли като мерки в това предложение; Предполага, че това няма да са 
единствените и последни мерки за облекчаване.
Снежана Данева - не може да коментира по тази инициатива, не е участвала в нея. 
Редуцирани са голяма част от разходите, част от Културния календар няма да бъде 
осъществен и ще се реализират икономии; Най-сигурното, което може да каже, че към 
този момент за същия период спрямо предходната година приходите са намалели с 1 
200 000 лв. В зависимост от продължителността на изънредното положение, Общината 
ще направи разчети и ще ги представи.
Комисията приема предложението:
ЗА - 9; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

ПРЕДСЕДАТЕЛ:............................  ПРОТОКОЛИСТ:............................
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ПРОТОКОЛ

№7

Постоянна комисия по бюджет и финанси
/ПК по БФ/

Днес, 24.04.2020 от 11:00 часа ? неприсъствено се проведе заседание на ПК,

Присъствал

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

Отсъствал

• Атанас Парушев 

Присъствали още
Неприсъствено заседание чрез неприсъствено гласуване на въпросите по дневния ред.

Дневен ред
1. 348 / 09.04.2020: Даване съгласие за кандидатстване с проект "Разширение на 

"Мултимедиен посетителски център "Царевград Търнов" по Приоритетна ос 1 
"Устойчиво и интегрирано градско развитие", Процедура BG161RFOP001-1.001-039 
"Изпълнение на интегрирани планове за граско възстановяване и развитие" на ОП 
"Региони в растеж" 2014-2020

2. 349 / 09.04.2020: Даване съгласие за кандидатстване с проект "Реконструкция и 
обновяване на Музей "Възраждане и Учредително събрание" по Приоритетна ос 1 
"Устойчиво и интегрирано градско развитие", Процедура BG161RFOP001-1.001-039 
"Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие" на ОП 
"Региони в растеж" 2014-2020

3. 353 / 13.04.2020: Отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани 
със средства от ЕС и държавния бюджет

4. 354 / 14.04.2020: Възлагане на извършване на обществен превоз на пътници по 
основна градска линия от утвърдената Общинска транспортна схема чрез подписване 
на Договор за обществена услуга

5. 356 / 14.04.2020: Извършени разходи за командировки в страната от Венцислав
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Слирдонов - Председател на ВТОбС, за периода 01.01.2020 г. - 31.03.2020 г.
6. 368 / 16.04.2020: Годишен план за развитие на социалните услуги за 2021 г. към 

Стратегия за развитие на социалните услуги на Община Велико Търново /2016-2020 г./
7. 369 / 16.04.2020: Отчет на План за действие за 2019 г. и План за действие за 2020 г. за 

осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново
8. 371 / 16.04.2020: Отпускане на средства за финансово подпомагане на изследвания и 

процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на 
семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Велико Търново

9. 372 / 16.04.2020: Извършени разходи за командировки в страната и чужбина от д-р 
инж. Даниел Панов - кмет на Община Велико Търново, за периода 01.01.2020 - 
31.03.2020 г.

10. 374 / 16.04.2020: Освобождаване от заплащане на наем за периода на извънредното 
положение в Република България

11. 375 / 16.04.2020: Промяна условията на погасяване на дълг за финансиране на разходи 
по проекти по Оперативни и други европейски програми, поет на основание на 
Решения № 1146/26.07.2018 г. и № 1511/27.06.2019 г. на Великотърновски общински 
съвет

12. 376 / 16.04.2020: Бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. на постъпленията от 
местни приходи и разходите за местни дейности

Становища
1. 348 / 09.04.2020: Даване съгласие за кандидатстване с проект "Разширение на 

"Мултимедиен посетителски център "Царевград Търнов" по Приоритетна ос 1 
"Устойчиво и интегрирано градско развитие", Процедура BG161RFOP001-1.001-039 
"Изпълнение на интегрирани планове за граско възстановяване и развитие" на ОП 
"Региони в растеж" 2014-2020

Становище на комисията

Калоян Янков - "Гласуване: Въздържал се. Мотиви: В проекта се съдържа т. нар. 
Финансов инструмент в размер на 853 х. лв. Финансовият инструмент подлежи на 
връщане/погасяване.
Заедно с него, размерът на собственото финансиране достига близо 70 %, съответно 
безвъзмездното участие е само около 30 %. В настоящата обстановка на икономическа 
криза, и очевидно сериозна криза в туристическия бизнес, следва да се прецени дали 
този проект е
приоритетен за общината и тя трябва да дава, съответно задлъжнява с
общо 905 х. лв. Предложение: Следва да се опишат в диспозитива на решението
точните
суми, за които се дава съгласие - собственото участие, в т. ч. и 
Финансовия инструмент, и размера на безвъзмеждното участие."
Стоян Витанов - "Гласува "Въздържал се". В решението не е упомената сумата на 
общинското участие."
Комисията приема предложението:
ЗА - 7; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -3

2. 349 / 09.04.2020: Даване съгласие за кандидатстване с проект "Реконструкция и 
обновяване на Музей "Възраждане и Учредително събрание" по Приоритетна ос 1 
"Устойчиво и интегрирано градско развитие", Процедура BG161RFOP001-1.001-039 
"Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие" на ОП 
"Региони в растеж" 2014-2020
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Становище на комисията

Калоян Янков - "Гласуване: За. Мотиви: Безвъзмездната финанова помощ по този 
проект е около 70 %, което е 2 пъти по-повече от проекта по т. 1 (вх. номер 348). 
Размерът на собственото участие (вкл. ФИ) е на висока стойност - около 800 х. лева.
От друга страна Учредителното събрание е знакова сграда за града и страната и този 
проект е с по-голям приоритет от другите.
Предложение: Да се опише в диспозитива на решението точните суми, за които се дава 
съгласие - собствено участие, в т. ч. и Финансовия инструмент, и размера на 
безвъзмеждното участие.
Стоян Витанов - "Гласува "Въздържал се". В решението не е упомената сумата на 
общинското участие."
Комисията приема предложението:
ЗА - 8; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -2

3. 353 / 13.04.2020: Отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани 
със средства от ЕС и държавния бюджет

Становище на комисията

Калоян Янков - "Гласуване: Против. Мотиви: В един от проектите Развитие на модерна 
образователна инфраструктура (Раздел 2, т. 7), е описано, че собственият принос е в 
размер на 896 424.41 лв., а съгласно Решение № 220 по Протокол № 10 от 28.04.2016 г. 
за даване на съгласие за кандидатстване по този проект е805767.50лв. Същата сума е 
описана и в Решение № 1032 от 21.07.2017 г., на МРРБ. По същия проект, съгласно 
отчета по ИСУН, има начислени Финансови корекции за 343700.92 лв., което 
увеличава собственото участие с 42 %. Тези средства също са за сметка на Общината. 
Относно проектите по Раздел 3 - Не са описани размерите на собственото участие, в т.
ч. и използването на ФИ, и размера на безвъзмездната помощ. След като тази 
информация е налична трябва да се направи преоценка 
дали и кои проекти са приоритетни, и какво финансиране може да си 
позволи общината.
Въпроси към вносителя:
1. Да се предостави информация за наличието на т. нар. Финансови корекции по всеки 
от проектите в Отчета.
2. Да се предостави информация, на какво се дължи разликата между декларирания в 
отчета собствен принос по проект Развитие на модерна
образователна инфраструктура и решението на Общинския съвет.
3. Във връзка с начислените Финансови корекции по проект Развитие на модерна 
образователна инфраструктура, моля вносителя да отговори и на въпросите: Каква е 
причината за финановите корекции? Какви мерки са взети, за да не се допускат? 
Извършена ли е проверка от вътрешния одит и
какви са резултатите от нея?
Комисията приема предложението:
ЗА - 7; ПРОТИВ - 1; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -2

4. 354 / 14.04.2020: Възлагане на извършване на обществен превоз на пътници по 
основна градска линия от утвърдената Общинска транспортна схема чрез подписване 
на Договор за обществена услуга
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Комисията приема предложението:
ЗА - 7; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -3

5. 356 / 14.04.2020: Извършени разходи за командировки в страната от Венцислав 
Спирдонов - Председател на ВТОбС, за периода 01.01.2020 г. - 31.03.2020 г.

Становище на комисията

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

6. 368 / 16.04.2020: Годишен план за развитие на социалните услуги за 2021 г. към 
Стратегия за развитие на социалните услуги на Община Велико Търново /2016-2020 г./

Становище на комисията

Становище на комисията

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

7. 369 / 16.04.2020: Отчет на План за действие за 2019 г. и План за действие за 2020 г. за 
осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново

Становище на комисията

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

8. 371 / 16.04.2020: Отпускане на средства за финансово подпомагане на изследвания и 
процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на 
семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Велико Търново

Становище на комисията

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

9. 372 / 16.04.2020: Извършени разходи за командировки в страната и чужбина от д-р 
инж. Даниел Панов - кмет на Община Велико Търново, за периода 01.01.2020 - 
31.03.2020 г.

Становище на комисията

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

10. 374 / 16.04.2020: Освобождаване от заплащане на наем за периода на извънредното
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положение в Република България

Росен Иванов - "Подкрепям предложението със следните изменения:

по т.5.2 „<средно-аритметичния оборот“ да стане „средния тримесечен оборот“. В 
края на абзаца да се допълни ,До възстановяване на обичайната търговска дейност 
дружеството изготвя антикризисен план за преодоляване последиците от кризата, 
за резултатите от изпълнението на който се отчита ежемесечно “

по 5.3 „До възстановяване на обичайната търговска дейност по т.5.2 „ Царевград 
Търнов “ ЕООД не дължи вноски на Община Велико Търново за излъчване на 
постановки на ABC „ Звук и светлина ““
Комисията приема предложението:
ЗА - 10; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

11. 375 / 16.04.2020: Промяна условията на погасяване на дълг за финансиране на разходи 
по проекти по Оперативни и други европейски програми, поет на основание на 
Решения № 1146/26.07.2018 г. и № 1511/27.06.2019 г. на Великотърновски общински 
съвет

Становище на комисията

Становище на комисията

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

12. 376/ 16.04.2020: Бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. на постъпленията от 
местни приходи и разходите за местни дейности

Становище на комисията

Калоян Янков - "Гласуване: Въздържал се. Мотиви: В прогнозата се предвижда 
минимално намаление на местните приходи за 2020 г. в сравнение с 2019 г. с 0,85 % 
(или 252 х. лева), което е твърде оптимистично. От друга страна се предвижда 
увеличение на разходите с 4,4 млн. лв., което е увеличение с 13,5 %. Предложението 
следва да се върне на вносителя, за да отразят настъпилите в последния месец събития 
- Извънредно положение, противоепидемични мерки, довели до преустановяване на 
дейността на много предприятия, на практика целия туристически бизнес в общината, 
предложението за освобождаване от наеми и други, които заедно ще доведат до 
значително намаление на приходите на общината. Предложение: Вносителят да 
оттегли и препработи Бюджетната прогноза.
Стоян Витанов - гласува "Въздържал се" - "Прогнозата не е съобразена с днешните 
реалности и перспективи."
Комисията приема предложението:
ЗА - 7; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -3

ПРЕДСЕДАТЕЛ:............................  ПРОТОКОЛИСТ:............................
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ПРОТОКОЛ

№6

Постоянна комисия по земеделие, гори и
околна среда /ПК по ЗГОС/

Днес, 24.04.2020 от 11:00 часа , неприсъствено се проведе заседание на ПК. 

Присъствал

• ГюнайДалоолу
• Евгени Коев
• Йорданка Стефанова
• Мирослав Трифонов
• Николен Стойнов
• Пламен Петров
• Стоян Витанов

Присъствали още
Неприсъствено заседание чрез неприсъствено гласуване по въпросите от дневния ред

Дневен ред
1. 362 / 16.04.2020: Предварително съгласие по реда на чл. 29 ал.1 от 3033, гр. 

Килифарево, м. "Мочура"
2. 364 / 16.04.2020: Предоставяне на право на ползване върху общинска земя, гр. 

Килифарево

Становища
1. 362 / 16.04.2020: Предварително съгласие по реда на чл. 29 ал.1 от 3033, гр. 

Килифарево, м. "Мочура"

Становище на комисията

Комисията приема предложението:
ЗА - 7; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0
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2. 364 / 16,04.2020: Предоставяне на право на ползване върху общинска земя, гр. 
Килифарево

Становище на комисията

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРОТОКОЛИСТ:
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ПРОТОКОЛ

№6

Постоянна комисия по здравеопазване и
социални дейности /ПК по ЗСД/

Днес, 24.04.2020 от 11:00 часа неприсъствено 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

Неприсъствено заседание чрез неприсъствено гласуване на въпросите по дневния ред.

Дневен ред
1. 360 / 16.04.2020: Списък за 2020 г. на общинските жилища по предназначение, брой, 

вид и местонахождение
2. 368 / 16.04.2020: Годишен план за развитие на социалните услуги за 2021 г. към 

Стратегия за развитие на социалните услуги на Община Велико Търново /2016-2020 г./
3. 369 / 16.04.2020: Отчет на План за действие за 2019 г. и План за действие за 2020 г. за 

осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново
4. 370 / 16.04.2020: Отчет по изпълнение на Програма за детето на Община Велико 

Търново за 2019 г. и Програма за детето на Община Велико Търново за 2020 г.
5. 371 / 16.04.2020: Отпускане на средства за финансово подпомагане на изследвания и 

процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на 
семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Велико Търново

Становища
1.360 / 16.04.2020: Списък за 2020 г. на общинските жилища по предназначение, брой, 

вид и местонахождение

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

2. 368 / 16.04.2020: Годишен план за развитие на социалните услуги за 2021 г. към
Стратегия за развитие на социалните услуги на Община Велико Търново /2016-2020 г./

Становище на комисията

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

3. 369 / 16.04.2020: Отчет на План за действие за 2019 г. и План за действие за 2020 г. за 
осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново

Становище на комисията

Красин Каракоцев - "Отчетът и планът са добре структурирани и ме радва това, че има 
надграждане. Само искам да отбележа като пример на площад "Велчова завера" няма 
обособено място за хора с увреждания."
Комисията приема предложението:
ЗА -8 ; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -1

4. 370 / 16.04.2020: Отчет по изпълнение на Програма за детето на Община Велико 
Търново за 2019 г, и Програма за детето на Община Велико Търново за 2020 г.

Становище на комисията

Иван Александров - "Добре съставена програма"
Комисията приема предложението:
ЗА -8 ; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -1

5. 371 / 16.04.2020: Отпускане на средства за финансово подпомагане на изследвания и 
процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на 
семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Велико Търново

Становище на комисията

доц. Светлозар Стойков - "Съгласен, но при гласуване на промяна на бюджета на 
Общината, с мнение да отпадне в бъдеще отпускането на средства по точката." 
Иван Александров - "Изключително наложително гласуване с положителен знак." 
Комисията приема предложението:
ЗА -9; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

ПРЕДСЕДАТЕЛ:............................  ПРОТОКОЛИСТ:............................
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ПРОТОКОЛ

№7

Постоянна комисия по икономически
въпроси /ПК по ИВ/

Днес, 24.04.2020 от 11:00 часа, неприсъствено се проведе заседание на ПК.

Присъствал

• Валерия-Тереза Дончева
• Гюнай Далоолу
• Деян Куздов
• Елена Чамуркова
• Жельо Желев
• Калина Широкова
• Нейко Генчев
• Росен Иванов
• Стефан Антонов
• Христо Стоев

Отсъствал

• Атанас Парушев

Присъствали още
Неприсъствено заседание чрез неприсъствено гласуване по въпросите от дневния ред.

Дневен ред
1.311 /11.03.2020: Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект 

"Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в 
спортни зали на СК "Ивайло" - подобект "Спортни зали - Север", финансиран от 
Министерство на младежта и спорта

2. 348 / 09.04.2020: Даване съгласие за кандидатстване с проект "Разширение на 
"Мултимедиен посетител ски център "Царевград Търнов" по Приоритетна ос 1 
"Устойчиво и интегрирано градско развитие", Процедура BG161RPOP001-1.001-039 
"Изпълнение на интегрирани планове за граско възстановяване и развитие" на ОП 
"Региони в растеж" 2014-2020

3. 349 / 09.04.2020: Даване съгласие за кандидатстване с проект "Реконструкция и 
обновяване на Музей "Възраждане и Учредително събрание" по Приоритетна ос 1 
"Устойчиво и интегрирано градско развитие", Процедура BG161RFOP001-1.001-039 
"Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие" на ОП 
"Региони в растеж" 2014-2020

4. 353 / 13.04.2020: Отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани 
със средства от ЕС и държавния бюджет
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5. 354 / 14.04.2020: Възлагане на извършване на обществен превоз на пътници по 
основна градска линия от утвърдената Общинска транспортна схема чрез подписване 
на Договор за обществена услуга

6. 359 / 16.04.2020: Удължаване на срокът за управление на договор за управление на 
"Царевград Търнов" ЕООД

7. 374 / 16.04.2020: Освобождаване от заплащане на наем за периода на извънредното 
положение в Република България

8. 375 / 16.04.2020: Промяна условията на погасяване на дълг за финансиране на разходи 
по проекти по Оперативни и други европейски програми, поет на основание на 
Решения№ 1146/26.07,2018 г.и№  1511/27.06.2019 г. на Великотърновски общински 
съвет

9. 376 / 16.04.2020: Бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. на постъпленията от 
местни приходи и разходите за местни дейности

Становища
1.311 / 11.03.2020: Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект 

"Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в 
спортни зали на СК "Ивайло" - подобект "Спортни зали - Север", финансиран от 
Министерство на младежта и спорта

Становище на комисията

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

2. 348 / 09.04.2020: Даване съгласие за кандидатстване с проект "Разширение на 
"Мултимедиен посетител ски център "Царевград Търнов" по Приоритетна ос 1 
"Устойчиво и интегрирано градско развитие", Процедура BG161RFOP001 -1.001-039 
"Изпълнение на интегрирани планове за граско възстановяване и развитие" на ОП 
"Региони в растеж" 2014-2020

Становище на комисията

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

3. 349 / 09.04.2020: Даване съгласие за кандидатстване с проект "Реконструкция и 
обновяване на Музей "Възраждане и Учредително събрание" по Приоритетна ос 1 
"Устойчиво и интегрирано градско развитие", Процедура BG161RFOP001-1.001-039 
"Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие" на ОП 
"Региони в растеж" 2014-2020

Становище на комисията

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

4. 353 / 13.04.2020: Отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани
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със средства от ЕС и държавния бюджет

Становище на комисията

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

5. 354 / 14.04.2020: Възлагане на извършване на обществен превоз на пътници по 
основна градска линия от утвърдената Общинска транспортна схема чрез подписване 
на Договор за обществена услуга

Становище на комисията

Комисията приема предложението:
ЗА - 8; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -2

6. 359 / 16.04.2020: Удължаване на срокът за управление на договор за управление на 
"Царевград Търнов" ЕООД

Становище на комисията

Елена Чамуркова - "Въздържам се, тъй като нямаме възможност да изслушаме лично 
управителя и той да анонсира поне част от намеренията си за следващите три години." 
Жельо Желев - "ВЪЗДЪРЖАМ СЕ. Дружеството се намира в уникална ситуация във 
връзка с пандемията от КОВИД и не е ясно въобще какво предстои там. Досегашния 
управител е един добър такъв, но това е вече минало и предстои там да се вземат 
радикални мерки, които не са известни поне на мен, поради което е нужно повече 
информация."
Комисията приема предложението:
ЗА - 7; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -3

7. 374 / 16.04.2020: Освобождаване от заплащане на наем за периода на извънредното 
положение в Република България

Становище на комисията

Росен Иванов - "Подкрепям предложението със следните изменения:

по т.5.2 „средно-аритметичния оборот“ да стане „средния тримесечен оборот“. В 
края на абзаца да се допълни ,До възстановяване на обичайната търговска дейност 
дружеството изготвя антикризисен план за преодоляване последиците от кризата, 
за резултатите от изпълнението на който се отчита ежемесечно “

по 5.3 „До възстановяване на обичайната търговска дейност по т.5.2 „Царевград 
Търнов “ ЕООД не дължи вноски на Община Велико Търново за излъчване на 
постановки на ABC „ Звук и светлина ““
Комисията приема предложението:
ЗА - 10; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

8. 375 / 16.04.2020: Промяна условията на погасяване на дълг за финансиране на разходи 
по проекти по Оперативни и други европейски програми, поет на основание на 
Решения № 1146/26.07.2018 г. и № 1511/27.06.2019 г. на Великотърновски общински
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съвет

Становище на комисията

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

9. 376 / 16.04.2020: Бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. на постъпленията от 
местни приходи и разходите за местни дейности

Становище на комисията

Комисията приема предложението:
ЗА - 6; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -4

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРОТОКОЛИСТ:
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ПРОТОКОЛ

№6

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

Днес, 24.04.2020 от 11:00 часа , неприсъствено се проведе заседание на ПК.

Присъствал

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

Присъствали още
Неприсъствено заседание чрез неприсъствено гласуване по въпросите от дневния ред

Дневен ред
Е 352 / 13.04.2020: Изменение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и 

преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Велико 
Търново

Становища
1. 352 / 13.04.2020: Изменение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и 

преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Велико 
Търново

Становище на комисията

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРОТОКОЛИСТ:
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ПРОТОКОЛ

№6
Днес, 24.04.2020 от 11:00 часа , неприсъствено се проведе заседание на ПК.

Присъствал

• Валерия-Тереза Дончева
• Георги Недев
• Евгени Коев
• Жельо Желев
• Иван Александров
• Калоян Янков
• Мирослав Трифонов
• Нейко Генчев
• Светлозар Стойков

Отсъствал

• Атанас Парушев
• Мариян Кенаров

Присъствали още
Неприсъствено заседание чрез неприсъствено гласуване по въпросите от дневния ред.

Дневен ред
1. 352 / 13.04.2020: Изменение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и 

преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Велико 
Търново

2. 361 / 16.04.2020: Почасово отдаване под наем на част от имот публична общинска 
собственост, гр. Велико Търново /ОУ "Бачо Киро"/

3. 366 / 16.04.2020: Почасово отдаване под наем на част от имот публична общинска 
собственост, гр. Велико Търново /ОУ "П. Р. Славейков"/

4. 367 / 16.04.2020: Стратегия за развитие на културата в община Велико Търново 
2020-2030 г.

5. 370 / 16.04.2020: Отчет по изпълнение на Програма за детето на Община Велико 
Търново за 2019 г. и Програма за детето на Община Велико Търново за 2020 г.

6. 374 / 16.04.2020: Освобождаване от заплащане на наем за периода на извънредното 
положение в Република България

7. 375 / 16.04.2020: Промяна условията на погасяване на дълг за финансиране на разходи 
по проекти по Оперативни и други европейски програми, поет на основание на 
Решения № 1146/26.07.2018 г. и № 1511/27.06.2019 г. на Великотърновски общински

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

Становища
1. 352 / 13.04.2020: Изменение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и 

преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Велико 
Търново

Становище на комисията

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

2. 361 / 16.04.2020: Почасово отдаване под наем на част от имот публична общинска 
собственост, гр. Велико Търново /ОУ "Бачо Киро’7

Становище на комисията

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

3. 366 / 16.04.2020: Почасово отдаване под наем на част от имот публична общинска 
собственост, гр. Велико Търново /ОУ "П. Р. Славейков"/

Становище на комисията

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

4. 367 / 16.04.2020: Стратегия за развитие на културата в община Велико Търново 
2020-2030 г.

Становище на комисията

Калоян Янков - гласува ПРОТИВ. Мотиви: "Стратегията за развитие на културата е 
важен документ на Общината, който има обхват едно десетилетие. Същевременно 
финалните етапи на нейното развитие бяха прекъснати от извънредното положение и 
наложените противоепидемични мерки. Считам, че следва да се даде възможност да се 
завърши обсъждането на стратегията и след това да се премине към нейното приемане. 
Отлагането на приемането на Стратегията няма да има непосредствен ефект върху 
дейността на Общината.
Евгени Коев - гласува "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" и прилага мотивирано предложение за 
отлагане приемане на стратегията
Иван Александров - гласува "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ". "Материалът е изключително обемен, 
наложително е първата част да се преработи, втората е добре прецизно 
систематизирана."
Валерия Дончева - прилага мотивирано предложение за отлагане приемането на 
Стратегията.
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Комисията не приема предложението:
ЗА - 4; ПРОТИВ - 1; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -3
Комисията не приема основното предложение, като Валерия Дончева, Калоян Янков и 
Евгени Коев предлагат отлагане на приемане на Стратегия за развитие на културата в 
община Велико Търново 2020-2030 г.

5. 370 / 16.04.2020: Отчет по изпълнение на Програма за детето на Община Велико 
Търново за 2019 г. и Програма за детето на Община Велико Търново за 2020 г.

Становище на комисията

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

6. 374 / 16.04.2020: Освобождаване от заплащане на наем за периода на извънредното 
положение в Република България

Становище на комисията

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

7. 375 / 16.04.2020: Промяна условията на погасяване на дълг за финансиране на разходи 
по проекти по Оперативни и други европейски програми, поет на основание на 
Решения № 1146/26.07.2018 г. и № 1511/27.06.2019 г. на Великотърновски общински 
съвет

Становище на комисията

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:............................  ПРОТОКОЛИСТ:
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До г-н Венцислав Спиридонов, 

Председател на

Великотърновски общински съвет

Предложение за отлагане обсъждането и гласуването на „Стратегия за 
развитие на културата в община Велико Търново 2020-2030“ на заседание 
на ВТОС на 30.04.2020г.

Уважаеми г-н Председател,

Стратегията за развитие на културата е важен стратегически 
документ, който касае освен културата, така също науката, образованието, 
икономиката и туризма в община Велико Търново. Предложеният документ 
обхваща период от 10 години, което означава, че той ще бележи освен 
работата на сегашния общински съвет и администрация, така и на тези през 
следващите два мандата. Считам за несериозно, неефективно и неправилно 
тази точка да бъде включена в дневния ред на ПК по ОНК, тъй като на 
практика такава няма да се проведе по волята на по -  голямата част от 
нейните членове. Още повече, беше направено уточнението, че в 
материалите за комисиите няма да бъдат включени документи от такъв 
характер. Предвид невъзможността документа да бъде разглеждан и 
обсъждан в комисиите, предлагам той да отпадне от дневния ред на 
следващото заседание на ВТОС на 30.04.2020, което както вече стана ясно 
също ще бъде неприсъствено.

С Уважение: Валерия Дончева, 

Председател на ПК по ОНК



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ЕВГЕНИ КОЕВ ПО

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА В ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

2020 -  2030

ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ТЕКСТОВЕ В ОБЩОТО ПРЕДСТАВЯНЕ

1. Към ВЪВЕДЕНИЕ

♦В хилядолетната си история регионът на Велико Търново е приютявал 
разнообразни обществени обединения и култури......

Да бъде допълнено . за да достигне през 13-14 в. до един от петте световни 
православни християнски центрове, като свещен град на Светата Търновска 
патриаршия, наравно със светите градове Ерусалим, Антиохия, Александрия и 
Константинопол.

2. Към Културните подсектори, обект на стратегията ....

♦материално и нематериално културно наследство-музейни експозиции, архиви, 
традиционни занаяти, традиционни обичаи;

Да се добави -  исторически православни храмове и манастири с приоритет - 
патриаршеския манастирски комплекс „Св Възнесение" на върха на хълма „ “Царевец“

На ред с отчитане показателите за брой на музейните специалисти и заетите в 
сферата на културата да се отчита и стимулира ръста на свещениците служители в 
храмовете, включително осигуреността на историческите свещени храмове в 
духовната ни столица със свещенослужители.

3. Към Визия

Да се добави -  в края на първия абзац вместо

- европейските и световни постижения на цивилизацията.
- европейските и световни постижения на християнската цивилизация

Допълнителен абзац

Приоритет в развитие на културата във Велико Търново е възраждане на духовността 
и възвръщане водещата роля на града като православен център, наследник на 
Светата средновековна Търновска патриаршия.

4. Към Стратегическа цел

Да се допълни последния абзац като се добави

- съставна част от европейските и световни постижения на цивилизацията.... с 
водеща роля на православната цивилизация.

б.Към Оперативни цели

Да бъде добавен към т 2,3 епитетът - духовност 

б.Към Идентичност 

Към Приоритетна област 1



Мярка 4 Възстановяване като духовни центрове светите исторически храмове и 
манастири с водещо място на Светият патриаршески манастирски комплекс „Св 
Възнесение“ на върха на хълма „Царевец“

Към Приоритетна област 2

Мярка 4 Социализация, подобряване достъпността и средата на Светите исторически 
православни храмове в старата част на града и манастирите от Търновската Света 
гора

Към Приоритетна област 3

Мярка 6 Възстановяване сградата на върха на хълма „Царевец“ в действащ 
православен храм, част от Светият патриаршески манастирски комплекс ,,Св 
Възнесение“ на върха на хълма „Царевец“

7. Към Достъп

Добавяне към култура и термина духовност 

Към Приоритетна област 2

Възстановяване достойнството на светите православни средновековни храмове, като 
действащи храмове.

8. Към Творчество

Подкрепа и насърчаване развитието и утвърждаване на духовността, българските 
народни традиции и култура

9. Към Развитие

Приоритетна област 1

Мярка 4 Велико Търново , един от петте средновековни, свещени, православни града 
в Света

Стратегията за развитие на културата в община Велико Търново , градът обявен за 
„историческа и духовна столица на България“ не може да бъде пълноценна и да 
гарантира цялостното развитие на града и региона без особено място в нея към 
опазване, възстановяване и развитието на духовното наследство на град Велико 
Търново, наследник и център на Светата Великотърновска патриаршия.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ !

ПРЕДЛАГАМ ПРИЕМАНЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА НА 
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ДА БЪДЕ ОТЛОЖЕНО, ЗА СЛЕДВАЩОТО ЗАСЕДАНИЕ 
НА ОС, ДО КОГАТО СЪЩАТА ДА БЪДЕ ДОПЪЛНЕНА ПО ОТНОШЕНИЕ ДУХОВНОТО 
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА.

23.04.2020Г. Евгени Коев



Fire fox

Постоянна комисия по общинска 
собственост /ПК по ОС/

ПРОТОКОЛ

№6
Днес, 24.04.2020 от 11:00 часа , неприсъствено се проведе заседание на ПК.

Присъствал

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

Дневен ред
1. 360 / 16.04.2020: Списък за 2020 г. на общинските жилища по предназначение, брой, 

вид и местонахождение
2. 361 / 16.04.2020: Почасово отдаване под наем на част от имот публична общинска 

собственост, гр. Велико Търново /ОУ "Бачо Киро"/
3. 362 / 16.04.2020: Предварително съгласие по реда на чл. 29 ал.1 от 3033, гр. 

Килифарево, м. "Мочура"
4. 363 / 16.04.2020: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, 

представляващ апартамент, гр. Велико Търново
5. 364 / 16.04.2020: Предоставяне на право на ползване върху общинска земя, гр. 

Килифарево
6. 365 / 16.04.2020: Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост, 

гр. Велико Търново /СК "Ивайло"/
7. 366 / 16.04.2020: Почасово отдаване под наем на част от имот публична общинска 

собственост, гр. Велико Търново /ОУ "П. Р. Славейков"/
8. 373 / 16.04.2020: Изкупуване на недвижим имот, гр. Велико Търново
9. 374 / 16.04.2020: Освобождаване от заплащане на наем за периода на извънредното 

положение в Република България

Становища
1. 360 / 16.04.2020: Списък за 2020 г. на общинските жилища по предназначение, брой, 

вид и местонахождение

1 от 3 24.4.2020 г., 12:28



Firefox

Становище на комисията

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

2. 361 / 16.04.2020: Почасово отдаване под наем на част от имот публична общинска 
собственост, гр. Велико Търново /ОУ "Бачо Киро"/

Становище на комисията

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

3. 362 / 16.04.2020: Предварително съгласие по реда на чл. 29 ал.1 от 3033, гр. 
Килифарево, м. "Мочура"

Становище на комисията

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

4. 363 / 16.04.2020: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, 
представляващ апартамент, гр. Велико Търново

Становище на комисията

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

5. 364 / 16.04.2020: Предоставяне на право на ползване върху общинска земя, гр. 
Килифарево

Становище на комисията

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

6. 365 / 16.04.2020: Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост, 
гр. Велико Търново /СК "Ивайло"/

Становище на комисията

Комисията приема предложението:
ЗА - 9; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0
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7. 366 / 16.04.2020: Почасово отдаване под наем на част от имот публична общинска 
собственост, гр. Велико Търново /ОУ "П. Р. Славейков"/

Становище на комисията

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

8. 373 / 16.04.2020: Изкупуване на недвижим имот, гр. Велико Търново

Становище на комисията

Евгени Коев - Предложение -  Точка 8 да бъде формулирана -  Отказ на предложение 
за изкупуване ... . Представена във вида, в който е, формулировката въвежда в 
заблуждение, което се засилва при отразяване на самото гласуване.

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

9. 374 / 16.04.2020: Освобождаване от заплащане на наем за периода на извънредното 
положение в Република България

Становище на комисията

Петко Тюфекчиев не взема участие в гласуването, поради конфликт на интереси. 
Комисията приема предложението:
ЗА - 8; 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

№5
Днес, 24.04.2020 от 11:00 часа , неприсъствено се проведе заседание на ПК.

Присъствал

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

Отсъствал

• Мариян Кенаров 

Присъствали още
Неприсъствено заседание чрез неприсъствено гласуване по въпросите от дневния ред.

Дневен ред
1. 288 / 04.03.2020: Жалба относно паркиране на автомобили в района на хотел 

"Царевец"
2. 302 / 10.03.2020: Отговор относно жалба, Вх. № 230/10.02.2020 г.
3. 329 / 18.03.2020: Становище относно молба, Вх. № 218/30.01.2020 г.
4. 333 / 20.03.2020: Отговор по предложение от Петко Ганчев, като извънредна точка по 

Протокол № 4/20.02.2020 г. на ПГОБК

Становища
1. 288 / 04.03.2020: Жалба относно паркиране на автомобили в района на хотел 

"Царевец"

Становище на комисията

Николай Илчев, доц. Светлозар Стойков - "Жалбата да се изпрати на общинска 
администрация за становище и проверка на място. Да се изиска становище от 
управителя наПаркинги и гаражи“ЕООД. Срок -  до следващо заседание на
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арх. Драгомир Йосифов - "Жалбата от живущите на ул. „Ив. Вазов“ 42, сочи 
твърдения, които не са от компетенциите и правомощията от Общински съвет Велико 
Търново за вземане на решение по конкретния казус. Общинска администрация, 
според мен, може да изпълнява контролни функции, а не правораздавателни. Свързах 
се с Управителя на „паркинги и гаражи“, Г-н Ламбов с въпрос дали е запознат с 
конкретния казус, отговори, че с конкретния казус не, но не за първи път се получава 
такава жалба и че за това е уведомявана прокуратурата. Обърнете внимание, че 
жалбата касае времето за паркиране преди 9,00 и след 17.00 часа, когато реално зоната 
е свободна и не подлежи на контрол и таксуване. Относно отправяните „системни 
обиди и заплахи..“ за „неправомерно събиране на такса“ и за опасения, че ако спрат 
там, ще намерят гумите на превозните си средства напукани, не смятам че е от 
компетенциите на Община Велико Търново, както и на „Паркинги и гаражи“ да решат 
въпроса. Жалбата може да се пренасочи/изпрати от жалбоподателите или от 
администрацията на Община Велико Търново за разглеждане от съответния разледващ 
орган."

Жельо Желев - "За Становище от общинска администрация -  редно е да се извърши 
проверка как се стопанисват паркоместата и ако се извършва тези действия от 
служители на хотела, на какво основание се случва това."

д-р Мавроди Калейнски - "За проверка и становище от администрацията и от "ОДПГ" 
ЕООД

д-р Даниела Андреева - "Моля да бъде предоставено становище от общинска 
администрация. Срок до следващо заседание на комисията."

комисията."

2. 302 / 10.03.2020: Отговор относно жалба, Вх. № 230/10.02.2020 г.

Становище на комисията

Николай Илчев, д-р Мавроди Клаейнски, доц. Светлозар Стойков - "Да се изпрати на 
жалбоподателя за сведение."
д-р Даниела Андреева, Жельо Желев - Приемат за сведение
арх. Драгомир Йосифов - "Искането на жалбоподателя Петко Ганчев е удовлетворено. 
Знаци Д-24 са монтирани на 02.03.2020 г. до джобовете преди/срещу/ отклонението за 
Преображенски манастир."

3. 329 / 18.03.2020: Становище относно молба, Вх. № 218/30.01.2020 г.

Становище на комисията

Николай Илчев, д-р Мавроди Калейнски, доц. Светлозар Стойков - "Да се изпрати на 
жалбоподателя за сведение."
д-р Даниела Андреева, Жельо Желев, арх. Драгомир Йосифов - приема за сведение

4. 333 / 20.03.2020: Отговор по предложение от Петко Ганчев, като извънредна точка по
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Протокол № 4/20.02.2020 г. на ПГОБК

Николай Илчев, д-р Мавроди Калейнски, доц. Светлозар Стойков - Да се изпрати на 
жалбоподателя за сведение.
д-р Даниела Андреева, Жельо Желев - приемат за сведение

арх. Драгомир Йосифов - "Против предложението на Г-н Петко Ганчев.
Становището предоставено от Общинска администрация Велико Търново дава 
обоснован отговор от който става ясно, че извършване на сметосъбиране след 19,00 
часа е невъзможно, а в останалото време при сметосъбирането вероятността за 
преминаване на специализиран автомобил е незначителна."

Становище на комисията

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

по УТТП/

ПРОТОКОЛ

№6
Днес, 24.04.2020 от 11:00 часа , неприсъствено 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

Присъстваш още
Неприсъствено заседание чрез неприсъствено гласуване по въпросите от дневния ред

Дневен ред
1.288 / 04.03.2020: Жалба относно паркиране на автомобили в района на хотел 

"Царевец”
2. 300 / 10.03.2020: Становище относно предложение на ПК по УТТП за участие на 

председателя и зам-председателя на комисията на заседания на Експертен съвет
3. 354 / 14.04.2020: Възлагане на извършване на обществен превоз на пътници по 

основна градска линия от утвърдената Общинска транспортна схема чрез подписване 
на Договор за обществена услуга

4. 362 / 16.04.2020: Предварително съгласие по реда на чл. 29 ал.1 от 3033, гр. 
Килифарево, м. "Мочура”

5. 365 / 16.04.2020: Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост, 
гр. Велико Търново /СК "Ивайло”/

6. 374 / 16.04.2020: Освобождаване от заплащане на наем за периода на извънредното 
положение в Република България

Становища
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1.288 / 04.03.2020: Жалба относно паркиране на автомобили в района на хотел 
"Царевец"

Становище на комисията

Петко Тюфекчиев - "Уважаеми колеги, както помните поискахме като постоянна 
комисия, която трябва да се занимава с транспорта и паркирането в общината, да се 
запознаем с това на кои физически и юридически лица са предоставени места за 
паркиране. Колко са на брой и точното им местонахождение, за какъв срок, на каква 
цена и какъв точно обект обслужват, колко са местата от обособената зона за 
паркиране. Не мисля, че е редно да се молим за тази информация, а това трябва да се 
случва в ПК УТТП и в ПК по ОС, тъй като това касае паркиране и отдаване под 
наем/ползване/ на публична общинска собственост за определен период от време. 
Може би и за това трябва да получим протест от прокуратурата, за да започнем да 
вземаме законосъобразни решения. Предлагам Ви от името на комисията, да вземем 
следното Решение. До следващото заседание на ПК по УТТП „ ОБЩИНСКА 
АДМИНИСТРАЦИЯ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 
ОТДАДЕНИТЕ ПАРКОМЕСТА ЗА ОБОСОБЕНО ПОЛЗВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИ И 
ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА“

Драгомир Йосифов - "Жалбата от живущите на ул. „Ив. Вазов“ 42, сочи твърдения, 
които не са от компетенциите и правомощията от Общински съвет Велико Търново за 
вземане на решение по конкретния казус. Общинска администрация, според мен, може 
да изпълнява контролни функции, а не правораздавателни. Свързах се с Управителя на 
„паркинги и гаражи“, Г-н Ламбов с въпрос дали е запознат с конкретния казус, 
отговори, че с конкретния казус не, но не за първи път се получава такава жалба и че 
за това е уведомявана прокуратурата. Обърнете внимание, че жалбата касае времето за 
паркиране преди 9,00 и след 17.00 часа, когато реално зоната е свободна и не подлежи 
на контрол и таксуване. Относно отправяните „системни обиди и заплахи..“ за 
„неправомерно събиране на такса“ и за опасения, че ако спрат там, ще намерят гумите 
на превозните си средства напукани, не смятам че е от компетенциите на Община 
Велико Търново, както и на „Паркинги и гаражи“ да решат въпроса. Жалбата може да 
се пренасочи/изпрати от жалбоподателите или от администрацията на Община Велико 
Търново за разглеждане от съответния разледващ орган."

Пламен Петров - "На следващо заседание да се представи становище от управителя на 
"ОДПГ" ЕООД."
д-р Даниела Андреева - "Моля за становище от общинска администрация. Срок до 
следващо заседание на комисията"
Тодор Тодоров - "Приемам за сведение. Липсва становище от общинска 
администрация."
Ееорги Марков, Деян Хаджийски - "Пиемам за сведение"

2. 300 / 10.03.2020: Становище относно предложение на ПК по УТТП за участие на 
председателя и зам-председателя на комисията на заседания на Експертен съвет

Становище на комисията

Калоян Янков - "Въпрос към вносителя: Има ли общински съветници, които са и
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членове на Експертния съвет?"
Петко Тюфекчиев - "УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ВЪЗМУТЕН СЪМ ! „НАСИЛА 
МОЖЕШ ДА МУ ВЗЕМЕШ, НО НЕ И ДА МУ ДАДЕШ“! САМО ЩЕ ПРИПОМНЯ, 
ЧЕ НИКОЙ НИКОГО НЕ Е ЗАДЪЛЖАВАЛ. РЕШЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА БЕШЕ: 
ПРЕПОРЪЧВА НА КМЕТА! МОЛЯ ВИ НЕ НИ ОБЯСНЯВАЙТЕ ЗУТ, ОБИДНО Е. 
РАБОТА НА ПК Е ОСНОВНО СВЪРЗАНА С ТОЗИ ЗАКОН. ДО СЕГА БЕШЕ 
ПРАКТИКА И ТО РАБОТЕЩА /ИНЖ. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, АРХ. РУМЯНА 
БРАЙНОВА, АРХ. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ВСЕ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПК ПО ТСУ/
. ВМЕСТО ПО -  ДОБРО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОБЩИНСКА 
АДМИНИСТРАЦИЯ И ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ЗА ПО ИНФОРМИРАНИ И ОЩЕ ПО 
ДОБРИ РЕШЕНИЯ, ВИЕ НИ ОБЯСНЯВАТЕ КАК АВТОРИТЕТИ КАТО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПК ПО УТТП /АРХИТЕКТ И 
ИНЖЕНЕР, НЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ ЗАРЗАВАДТЧИЯ И ХИГИЕНИСТ/, МОЖЕЛО ДА 
ДОЙДАТ И ДА СЛУШАТ ИЗВЕНЕТЕ НО ТОВА НЕ Е ОБИДА И ЗАЧИТАНЕ НА 
ТЕЗИ ДОКАЗАЛИ СЕ СПЕЦИАЛИСТИ, А ТОВА Е ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЦЯЛАТА 
КОМИСИЯ, КОЯТО ЕДИНОДУШНО ТЪРСЕШЕ КАК ПО -  ДОБРЕ ДА СЕ 
СРАБОТИ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, ДА РАЗГЛЕЖДАМЕ МАТЕРИАЛИ 
ДАЖЕ И КОГАТО НЕ ПРИСЪСТВА ВНОСИТЕЛЯ, КАКТО СТАНА ПРАКТИКА 
ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ. ВЕЧЕ МИНА ПОЛОВИН ГОДИНА ОТ ТОВА 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ЯВНО НОВИТЕ ТЕННДЕНЦИИ НА РАБОТА МЕЖДУ 
ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ И РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНСКА 
АДМИНСТРАЦИЯ Е ДА СТАВА, ЧРЕЗ БЕЗКРАЙНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ НА 
ПИСМА И СТАНОВИЩА, ДА СЕ ГЛАСУВА ТОВА КОЕТО Е ВНЕСЕНО БЕЗ ДА СЕ 
ПИТА И МИСЛИ. ДА СЕ ГУБИ ВРЕМЕ НА ВСИЧКИ. НЕ СЪМ УБЕДЕН КАК ЩЕ 
ПРОДЪЛЖИ РАБОТА ТАЗИ КОМИСИЯ И СМИСЪЛА НА НЕЙНОТО 
СЪЩЕСТВУВАНЕ."
Драгомир Йосифов - "ЗА, относно исканото правно становище в неговата цялост. 
Против изразеното лично мнение на изготвилия становището, като първо ни 
уведомява: „Необходими е за прецизност да се подчертае, че в действителност  
липсва конкретна правна норма, позволяваща или разреш аваща като членове на 

ЕСУ Т да се включват представители от съответния общински съвет. ", след 
което да се изразява без никакво правно основание и е явно изразяване на лични 
размисли че: „В този смисъл, противно на логиката е едни и същи лица да са 
едновременно членове и на подпомагащия и на одобряващия орган“. Отправеното 
искане касае „правно становище“, а не търсене на философски смисъл! Ако за един е 
“....противно на логиката“, то за друг може да е напълно логично, а още повече „..че 
в действителност липсва конкретна правна норма...“\"

Пламен Петров, д-р Даниела Андреева, Тодор Тодоров, Деян Хаджийски, 
Йорданка Стефанова, Георги Марков, Юлия Тонкова - приемат за сведение

Комисията приема за сведение:
ЗА - 7; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

3. 354 / 14.04.2020: Възлагане на извършване на обществен превоз на пътници по
основна градска линия от утвърдената Общинска транспортна схема чрез подписване 
на Договор за обществена услуга

Становище на комисията

Комисията приема предложението:
ЗА - 8; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -3
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4. 362 / 16.04.2020: Предварително съгласие по реда на чл. 29 ал.1 от 3033, гр. 
Килифарево, м. "Мочура"

Становище на комисията

Калоян Янков - "Мотиви - В чл. 17а, ал. 1, т. 1 от 3033, е посочено, че не се изисква 
промяна предназначение на земеделски земи, за изграждане на обекти на техническата 
инфраструктура по смисъла на ЗУТ. В ал. 2 на същия член е посочено, че не се изисква 
утвърждаване на площадки и трасета за проектиране и промяна на предназначението 
на земеделски земи за изграждането на линейни обекти на техническата 
инфраструктура, ако изпълняват определени изисквания. Милея, че случаят е такъв, и 
не следва да се извършва промяна на предназначението на земеделските земи, за да се 
провокира новата въздушна кабелна линия."

Драгомир Йорифов - "От така цитираните членове, включително по реда на чл.29, ал.1 
от 3033, никъде не е видно (не се чете), че Великотърновския общински съвет  
следва да даде предварително съгласие..... “. Даването на „разрешение за изработване 
на подробен устройствен план“, от Общински съвет, следва да се извърши по реда на 
Чл.124а, ал.1 и ал.7 от ЗУТ и съпътстващите ги законови и подзаконови нормативи. 
Искането на „предварително съгласие“, води единствено до усложняване на 
процедурата и до значително увеличаване на времето и работата по даването на 
разрешение за допускане за изработване на ПУП (и то без никакви правни последици), 
както за Общинската администрация, така и за възложителя. След проведена от мен 
консултация с Главният архитект на общината, той също изрази мнение, че искането 
на „предварително съгласие“ не отговаря на разпоредбите на ЗУТ."

Комисията приема предложението:

ЗА - 9; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -2

5. 365 / 16.04.2020: Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост, 
гр. Велико Търново /СК "Ивайло"/

Становище на комисията

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

6. 374 / 16.04.2020: Освобождаване от заплащане на наем за периода на извънредното 
положение в Република България

Становище на комисията

Петко Тюфекчиев - "САМО ТОВА ЛИ СА НИ МЕРКИТЕ. ВКЛЮЧЕНИ ЛИ СА
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Fire fox

ОТДАДЕНИТЕ ПОД НАЕМ ПАРКОМЕСТА НА ХОТЕЛИ И ДРУГИ КОИТО НЕ 
РАБОТЯТ ПОРАДИ ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ.

НЕ УЧАСТВАМ В ГЛАСУВАНЕ -  КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ"

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:............................  ПРОТОКОЛИСТ:............................
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