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Постоянна комисия по бюджет и финанси
/ПК по БФ/ 

ПРОТОКОЛ

Днес, 22.05.2020 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

Дневен ред
1. 287 / 04.03.2020: Даване на съгласие за извършване на разход от "КОЦ - Велико 

Търново” ЕООД за закупуване на оборудване за лапароскопска хирургия и софтуер за 
стереотактична радиохирургия за многолистов колиматор на линеен ускорител със 
собствени средства на търговското дружество

2. 393 / 29.04.2020: Информация за касово изпълнение на бюджета на Община Велико 
Търново към 31.03.2020 г.

3. 396 / 05.05.2020: Информация за дейността на търговските дружества със 100% 
общинско участие през 2019 г.

4. 397/05.05.2020: Годишен финансов отчет за 2019 г., Годишен доклад за дейността 
през 2019 г. на "Център за психично здраве-Велико Търново" ЕООД, разпределяне на 
печалбата, решение за нейното изплащане и освобождаване от отговорност на 
управителя

5. 398/ 05.05.2020: Годишен финансов отчет за 2019 г., Годишен доклад за дейността 
през 2019 г. на "Инвестстрой-92" ЕООД, разпределяне на печалбата, решение за 
нейното изплащане и освобождаване от отговорност на управителя

6. 399 / 05.05.2020: Годишен финансов отчет за 2019 г., Годишен доклад за дейността 
през 2019 г. на "Обредни дейности" ЕООД, разпределяне на печалбата, решение за 
нейното изплащане и освобождаване от отговорност на управителя

7. 400 / 05.05.2020: Годишен финансов отчет за 2019 г., Годишен доклад за дейността
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през 2019 г. на "СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД, разпределяне на печалбата, решение 
за нейното изплащане и освобождаване от отговорност на управителя

8. 401 / 05.05.2020: Годишен финансов отчет за 2019 г., Годишен доклад за дейността 
през 2019 г. на "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1-Велико 
Търново" ЕООД, разпределяне на печалбата, решение за нейното изплащане и 
освобождаване от отговорност на управителя

9. 402 / 05.05.2020: Годишен финансов отчет за 2019 г., Годишен доклад за дейността 
през 2019 г. на "Комплексен онкологичен център-Велико Търново" ЕООД, 
разпределяне на печалбата, решение за нейното изплащане и освобождаване от 
отговорност на управителя

10. 403 / 05.05.2020: Годишен финансов отчет за 2019 г., Годишен доклад за дейността 
през 2019 г. на "Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД, разпределяне 
на печалбата, решение за нейното изплащане и освобождаване от отговорност на 
управителя

11. 404 / 05.05.2020: Годишен финансов отчет за 2019 г., Годишен доклад за дейността 
през 2019 г. на "Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново" ЕООД, 
разпределяне на печалбата, решение за нейното изплащане и освобождаване от 
отговорност на управителя

12. 405 / 05.05.2020: Годишен финансов отчет за 2019 г., Годишен доклад за дейността 
през 2019 г. на "Царевград Търнов" ЕООД, разпределяне на печалбата, решение за 
нейното изплащане и освобождаване от отговорност на управителя

13. 406 / 05.05.2020: Информация за дейността на търговските дружества със 100 % 
общинско участие за първото тримесечие на 2020 г.

14. 413 / 13.05.2020: Информация за готовността на общинските училища и детски 
градини за прием на деца и ученици за учебната 2020/2021 г. и Отчет за изпълнение на 
Бюджет 2019 г. за общинските учебни институции, прилагащи делегиран бюджет

15.419/ 14.05.2020: Промени по приходната и разходната част на Бюджета към 
30.04.2020г. на Община Велико Търново

16. 420 / 15.05.2020: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на 
"Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и 
канализация Йовковци - ООД", гр. Велико Търново

17. 423 / 15.05.2020: Съгласие за откриване на социална услуга от резидентен тип 
Кризисен център за лица, блок 1, гр. Велико Търново, ул. Драган Цончев № 8, с 
капацитет 15 места и Кризисен център за лица, блок 2, гр. Велико Търново, ул. Драган 
Цончев № 6, с капацитет 15 места, считано от 01.01.2021 г.

18. 424 / 15.05.2020: План за действие на Общинския съвет по наркотични вещества за 
2020 г. и Отчет за дейността на Общинския съвет по наркотични вещества за 2019 г.

19. 426 / 15.05.2020: Съгласие за осигуряване на устойчивост на услугите, предоставяни 
по Проект BG05M90n001-2.040-0085-C01 "Патронажна грижа за възрастни хора и 
лица с увреждания в община Велико Търново"

20. 428 / 15.05.2020: Временно намаление на цената за ползване на обект Летен театър и 
освобождаване от такси за организиране на културни събития в Изложбени зали 
"Рафаел Михайлов"

21. 429 / 15.05.2020: Предоставяне на безлихвен заем от фонд "Покриване на разходите за 
приватизация и следприватизационен контрол" към Общинска агенция за 
приватизация

Становища
1. 287 / 04.03.2020: Даване на съгласие за извършване на разход от "КОЦ - Велико 

Търново" ЕООД за закупуване на оборудване за лапароскопска хирургия и софтуер за 
стереотактична радиохирургия за многолистов колиматор на линеен ускорител със
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собствени средства на търговското дружество

Становище на комисията

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

2. 393 / 29.04.2020: Информация за касово изпълнение на бюджета на Община Велико 
Търново към 31.03.2020 г.

Становище на комисията

К. Янков - Гласуване: Въздържал се.
Въпроси: "Моля вносителя да предостави информация за приходите и 
разходите в бюджета за 2020 г., в сравнение с 2019 г., и с прогнозата за 
първото тримесечие на 2020 г. при съставяне на бюджета. Моля, също така 
да отговори как се отразило на основните бюджетни разходи и особено 
приходи обявеното извънредно положение в последните две седмици на м.
Март.? Специално за тези две седмици да се направи сравнение със същия 
период на миналата година по основни пера на приходи, за да се установи 
какъв спад на приходите имаме за този период, и да се направи прогноза за 
следващите периоди. Като цяло в представените материали липсва анализ 
на тези извънредни фактори. Подобен анализ ще ни даде по-ясна представа 
и за предстоящите периоди до края на годината."
Комисията приема предложението:
ЗА - 7; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -3

3. 396 / 05.05.2020: Информация за дейността на търговските дружества със 100% 
общинско участие през 2019 г.

Становище на комисията

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

4. 397 / 05.05.2020: Годишен финансов отчет за 2019 г., Годишен доклад за дейността 
през 2019 г. на "Център за психично здраве-Велико Търново" ЕООД, разпределяне на 
печалбата, решение за нейното изплащане и освобождаване от отговорност на 
управителя

Становище на комисията

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

5. 398 / 05.05.2020: Годишен финансов отчет за 2019 г., Годишен доклад за дейността 
през 2019 г. на "Инвестстрой-92" ЕООД, разпределяне на печалбата, решение за 
нейното изплащане и освобождаване от отговорност на управителя

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

6. 399 / 05.05.2020: Годишен финансов отчет за 2019 п, Годишен доклад за дейността 
през 2019 г. на "Обредни дейности" ЕООД, разпределяне на печалбата, решение за 
нейното изплащане и освобождаване от отговорност на управителя

Становище на комисията

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

7. 400 /05.05.2020: Годишен финансов отчет за 2019 г., Годишен доклад за дейността 
през 2019 г. на "СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД, разпределяне на печалбата, решение 
за нейното изплащане и освобождаване от отговорност на управителя

Становище на комисията

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

8. 401 / 05.05.2020: Годишен финансов отчет за 2019 г., Годишен доклад за дейността 
през 2019 г. на "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1-Велико 
Търново" ЕООД, разпределяне на печалбата, решение за нейното изплащане и 
освобождаване от отговорност на управителя

Становище на комисията

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

9. 402 / 05.05.2020: Годишен финансов отчет за 2019 г., Годишен доклад за дейността 
през 2019 г. на "Комплексен онкологичен център-Велико Търново" ЕООД, 
разпределяне на печалбата, решение за нейното изплащане и освобождаване от 
отговорност на управителя

Становище на комисията

Р. Иванов - "гласувам за отлагане на точката за следващото редовно заседание на ОС 
през юни 2020"
Комисията приема предложението:
ЗА - 8; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -1

10. 403 / 05.05.2020: Годишен финансов отчет за 2019 г., Годишен доклад за дейността 
през 2019 г. на "Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД, разпределяне 
на печалбата, решение за нейното изплащане и освобождаване от отговорност на 
управителя

Комисията приема предложението:

Становище на комисията
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ЗА - 8; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -2

11.404 / 05.05.2020: Годишен финансов отчет за 2019 г., Годишен доклад за дейността 
през 2019 г. на "Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново" ЕООД, 
разпределяне на печалбата, решение за нейното изплащане и освобождаване от 
отговорност на управителя

Становище на комисията

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

12. 405 / 05.05.2020: Годишен финансов отчет за 2019 г., Годишен доклад за дейността 
през 2019 г. на "Царевград Търнов" ЕООД, разпределяне на печалбата, решение за 
нейното изплащане и освобождаване от отговорност на управителя

Становище на комисията

Красин Каракоцев - гласува "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" -  "Правя предложение:

В т.4 от Решението да се направи следната редакция:

„Реализираната печалба от дейността на „Царевград Търново“ ЕООД, ЕИК 
104593509 -  гр. Велико Търново за финансовата 2019г. в размер на 63 000лв 
(шестдесет и три хиляди лева), след данъчно облагане по годишния счетоводен 
отчет се разпределя по следния начин:

100% остава в „Царевград Търново“ ЕООД, ЕИК 104593509 -  гр. Велико 
Търново, като същата да послужи за ре-инвестиране, чрез покриване на 
капиталови разходи."

Мотиви: "Както знаем, че пандемията от COVID-19 удари сериозно туристическия 
бранш, е логично цялата печалба реализирана през 2019г. да отиде за съвземане на 
дружеството и подпомагането му. Велико Търново е туристически център и като такъв 
той трябва да привлича туристи. Мениджмънта на дружеството трябва да има 
възможност да докаже, че може да се справи с настоящата криза и живот и здраве да 
посрещаме още повече туристи в нашия град."

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

13. 406 / 05.05.2020: Информация за дейността на търговските дружества със 100 % 
общинско участие за първото тримесечие на 2020 г.

Становище на комисията

К. Янков - Гласуване: Въздържал се.
Въпроси: "Моля вносителя да предостави информация как се е отразило въведеното в 
средата на м. Март извънредно положение върху дейността на разглежданите 
търговски дружества и каква е прогнозата за периода до края на 2020 г. Подобна 
информация имаме само за едно от общинските дружества. Ще се променят ли
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приоритетите и бизнес целите на дружествата с оглед на действащите все още 
противоепидемични мерки. Нужно ли е да се коригират бизнес плановете на 
дружествата и ако да, да се възложи на управителите да предложат нови или 
коригирани бизнес планове?"
Комисията приема предложението:
ЗА - 9; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -1

14. 413 / 13.05.2020: Информация за готовността на общинските училища и детски 
градини за прием на деца и ученици за учебната 2020/2021 г. и Отчет за изпълнение на 
Бюджет 2019 г. за общинските учебни институции, прилагащи делегиран бюджет

Становище на комисията

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

15. 419 / 14.05.2020: Промени по приходната и разходната част на Бюджета към 
30.04.2020г. на Община Велико Търново

Становище на комисията

К. Янков - Гласуване: Въздържал се.
Въпрос: "Моля вносителя да поясни дали няма да се наложи промяна в бюджета и в 
следствие на въведеното извънредно положени и противоепидемични мерки и какви 
промени се предвиждат?"
Комисията приема предложението:
ЗА - 7; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -2

16. 420 / 15.05.2020: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на 
"Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и 
канализация Йовковци - ООД", гр. Велико Търново

Становище на комисията

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

17. 423 / 15.05.2020: Съгласие за откриване на социална услуга от резидентен тип 
Кризисен център за лица, блок 1, гр. Велико Търново, ул. Драган Цончев № 8, с 
капацитет 15 места и Кризисен център за лица, блок 2, гр. Велико Търново, ул. Драган 
Цончев № 6, с капацитет 15 места, считано от 01.01.2021 г.

Становище на комисията

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

18. 424 / 15.05.2020: План за действие на Общинския съвет по наркотични вещества за 
2020 г. и Отчет за дейността на Общинския съвет по наркотични вещества за 2019 г.

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

19. 426 / 15.05.2020: Съгласие за осигуряване на устойчивост на услугите, предоставяни 
по Проект BG05M9On001 “2.040-0085-С01 "Патронажна грижа за възрастни хора и 
лица с увреждания в община Велико Търново”

Становище на комисията

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

20. 428 / 15.05.2020: Временно намаление на цената за ползване на обект Летен театър и 
освобождаване от такси за организиране на културни събития в Изложбени зали 
"Рафаел Михайлов”

Становище на комисията

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

21. 429 / 15.05.2020: Предоставяне на безлихвен заем от фонд "Покриване на разходите за 
приватизация и следприватизационен контрол” към Общинска агенция за 
приватизация

Становище на комисията

Комисията приема предложението:
ЗА - 7; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -3

ПРЕДСЕДАТЕЛ:............................  ПРОТОКОЛИСТ: ....
1
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Постоянна комисия по земеделие, гори и 
околна среда /ПК по ЗГОС/

ПРОТОКОЛ

№7
Днес, 22.05.2020 от 11:00 часа, ' неприсъствено се проведе заседание на ПК.

Присъствал

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

Дневен ред
1. 416 / 14.05.2020: Провеждане на процедура по реда на чл. 78а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, гр. 

Дебелец
2. 420 / 15.05.2020: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на 

"Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и 
канализация Йовковци - ООД", гр. Велико Търново

Становища
1. 416 / 14.05.2020: Провеждане на процедура по реда начл. 78а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, гр. 

Дебелец

Становище на комисията

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

2. 420 / 15.05.2020: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на 
"Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и 
канализация Йовковци - ООД", гр. Велико Търново

Становище на комисията

Евгени Коев - Представляващият Община Велико Търново да осъществи 
необходимите действия за ускорязане съответните процедури и предприемане
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необходимите действия за изграждане канализация на гр. Дебелец, е. Шемшево, с. 
Леденик и фирми от промишлена зона на гр. Велико Търново. Въпросът с изграждане 
на канализационна мрежа и свързването й към мрежата и към пречиствателната 
станция на гр. Велико Търново са въпрос с огромно значение, не само за живущите в 
съответните селища, но и за опазване околната среда в региона нароречието на р. 
Янтра, на самия град и на региона. Н
Комисията приема предложението:
ЗА - 6; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -1

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

ПРОТОКОЛ

№8
Днес, 22.05.2020 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

Дневен ред
1. 287 / 04.03.2020: Даване на съгласие за извършване на разход от "КОЦ - Велико 

Търново" ЕООД за закупуване на оборудване за лапароскопска хирургия и софтуер за 
стереотактична радиохирургия за многолистов колиматор на линеен ускорител със 
собствени средства на търговското дружество

2. 323 / 16.03.2020: Отмяна на Наредба за организацията и дейността на детските ясли на 
територията на Община Велико Търново, приета с решение № 836/26.09.2013 г. на 
Великотърновски общински съвет

3. 396 / 05.05.2020: Информация за дейността на търговските дружества със 100% 
общинско участие през 2019 г.

4. 397 / 05.05.2020: Годишен финансов отчет за 2019 п, Годишен доклад за дейността 
през 2019 г. на "Център за психично здраве-Велико Търново" ЕООД, разпределяне на 
печалбата, решение за нейното изплащане и освобождаване от отговорност на 
управителя

5. 400 / 05.05.2020: Годишен финансов отчет за 2019 г., Годишен доклад за дейността 
през 2019 г. на "СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД, разпределяне на печалбата, решение 
за нейното изплащане и освобождаване от отговорност на управителя

6. 401 / 05.05.2020: Годишен финансов отчет за 2019 г., Годишен доклад за дейността 
през 2019 г. на "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1-Велико 
Търново" ЕООД, разпределяне на печалбата, решение за нейното изплащане и 
освобождаване от отговорност на управителя

7. 402 / 05.05.2020: Годишен финансов отчет за 2019 г., Годишен доклад за дейността 
през 2019 г. на "Комплексен онкологичен център-Велико Търново" ЕООД, 
разпределяне на печалбата, решение за нейното изплащане и освобождаване от
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отговорност на управителя
8. 404 /05.05.2020: Годишен финансов отчет за 2019 г., Годишен доклад за дейността 

през 2019 г. на "Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново" ЕООД, 
разпределяне на печалбата, решение за нейното изплащане и освобождаване от 
отговорност на управителя

9. 406 / 05.05.2020: Информация за дейността на търговските дружества със 100 % 
общинско участие за първото тримесечие на 2020 г.

10. 412 / 13.05.2020: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2019 г.

11. 423 / 15.05.2020: Съгласие за откриване на социална услуга от резидентен тип 
Кризисен център за лица, блок 1, гр. Велико Търново, ул. Драган Цончев № 8, с 
капацитет 15 места и Кризисен център за лица, блок 2, гр. Велико Търново, ул. Драган 
Цончев № 6, с капацитет 15 места, считано от 01.01.2021 г.

12. 424 / 15.05.2020: План за действие на Общинския съвет по наркотични вещества за 
2020 г. и Отчет за дейността на Общинския съвет по наркотични вещества за 2019 г.

13. 426 / 15.05.2020: Съгласие за осигуряване на устойчивост на услугите, предоставяни 
по Проект BG05M90n001-2.040-0085-C01 "Патронажна грижа за възрастни хора и 
лица с увреждания в община Велико Търново"

Становища
1.287 / 04.03.2020: Даване на съгласие за извършване на разход от "КОЦ - Велико 

Търново" ЕООД за закупуване на оборудване за лапароскопска хирургия и софтуер за 
стереотактична радиохирургия за многолистов колиматор на линеен ускорител със 
собствени средства на търговското дружество

Становище на комисията

доц. Св. Стойков -"ПРОТИВ. МОТИВИ:

Лапароскопската хирургия е широкоприложима методика в световен мащаб в 
последните 25-30 г. Затова всяко, уважаващо нивото си, здравно заведение, би било 
гордо да притежава такава апаратура. Но:

За извършването на лапароскопска хирургия трябва освен апаратура, трябва и 
обучен персонал за извършване на такава. Такъв в “КОЦ-Велико Търново-ЕООД” 
няма.

Наличният хирург в посоченото по-горе заведение едва ли прави лапароскопска 
резекция на черва, при карцином на същите, едва ли прави резекция и трансплантация 
на хранопровод, при рак на последния и др. онкологични операции, които не зная дали 
се правят и с отворена хирургия, пак там.

Не може да се дава съгласие за извършване на разход за нещо, което вече е 
закупено преди половин година и стои непотребно сега и ще стои по този и за в 
бъдеще.

Не може общинска болница, която работи на загуба през последните години да 
иска средства за иновации, които даже няма да използва по предназначение"

Комисията не приема предложението:
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ЗА - 4; ПРОТИВ - 1; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -4

2. 323 / 16.03.2020: Отмяна на Наредба за организацията и дейността на детските ясли на 
територията на Община Велико Търново, приета с решение № 836/26.09.2013 г. на 
Великотърновски общински съвет

Становище на комисията

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

3. 396 / 05.05.2020: Информация за дейността на търговските дружества със 100% 
общинско участие през 2019 г.

Становище на комисията

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

4. 397 / 05.05.2020: Годишен финансов отчет за 2019 г., Годишен доклад за дейността 
през 2019 г. на "Център за психично здраве-Велико Търново" ЕООД, разпределяне на 
печалбата, решение за нейното изплащане и освобождаване от отговорност на 
управителя

Становище на комисията

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

5. 400 / 05.05.2020: Годишен финансов отчет за 2019 г., Годишен доклад за дейността 
през 2019 г. на "СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД, разпределяне на печалбата, решение 
за нейното изплащане и освобождаване от отговорност на управителя

Становище на комисията

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

6. 401 / 05.05.2020: Годишен финансов отчет за 2019 г., Годишен доклад за дейността 
през 2019 г. на "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1-Велико 
Търново" ЕООД, разпределяне на печалбата, решение за нейното изплащане и 
освобождаване от отговорност на управителя

Комисията приема предложението:

Становище на комисията
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ЗА - 9; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

7. 402 / 05.05.2020: Годишен финансов отчет за 2019 г., Годишен доклад за дейността 
през 2019 г. на "Комплексен онкологичен център-Велико Търново" ЕООД, 
разпределяне на печалбата, решение за нейното изплащане и освобождаване от 
отговорност на управителя

Становище на комисията

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

8. 404 / 05.05.2020: Годишен финансов отчет за 2019 г., Годишен доклад за дейността 
през 2019 г. на "Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново" ЕООД, 
разпределяне на печалбата, решение за нейното изплащане и освобождаване от 
отговорност на управителя

Становище на комисията

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

9. 406 / 05.05.2020: Информация за дейността на търговските дружества със 100 % 
общинско участие за първото тримесечие на 2020 г.

Становище на комисията

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

10. 412 / 13.05.2020: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2019 г.

Становище на комисията

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

11. 423 / 15.05.2020: Съгласие за откриване на социална услуга от резидентен тип 
Кризисен център за лица, блок 1, гр. Велико Търново, ул. Драган Цончев № 8, с 
капацитет 15 места и Кризисен център за лица, блок 2, гр. Велико Търново, ул. Драган 
Цончев № 6, с капацитет 15 места, считано от 01.01.2021 г.

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

12. 424 / 15.05.2020: План за действие на Общинския съвет по наркотични вещества за 
2020 г. и Отчет за дейността на Общинския съвет по наркотични вещества за 2019 г.

Становище на комисията

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

13. 426 / 15.05.2020: Съгласие за осигуряване на устойчивост на услугите, предоставяни 
по Проект BG05M90n001-2.040-0085-C01 "Патронажна грижа за възрастни хора и 
лица с увреждания в община Велико Търново"

Становище на комисията

д-р М. Калейнски - "ЗА, С ПРЕПОРЪКА -

о Месечният график на дейността и начинът на ползване на услугата да бъде 
обществено достъпен и актуален на сайта на Община Велико Търново » 

о Социални дейности https://www.velikoTamovo.bg/bg/socialni-deinosti-/
° Месечният график и начинът на ползване на услугата да бъдат съгласувани с 

кметовете и кметските наместници, съобразно нуждите на хората от всички 
населени места в община Велико Търново"

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРОТОКОЛИСТ:

/
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Постоянна комисия по икономически 
въпроси /ПК по ИВ/

ПРОТОКОЛ

№9
Днес, 21.05.2020 от 15:00 часа , онлайн 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

Заседанието на комисията се провежда онлайн чрез платформата CISCO Webex Meeting. 
В конферентната среща участват още:
Представители на общинска администрация 
Членове на останалите постоянни комисии 
Венцислав Спирдонов - Председател на ВТОбС
Управители на търговски дружества със 100 % общинско участие и/или главните им 
счетоводители

Дневен ред
1. 287 / 04.03.2020: Даване на съгласие за извършване на разход от "КОЦ - Велико 

Търново" ЕООД за закупуване на оборудване за лапароскопска хирургия и софтуер за 
стереотакгична радиохирургия за многолистов колиматор на линеен ускорител със 
собствени средства на търговското дружество

2. 393 / 29.04.2020: Информация за касово изпълнение на бюджета на Община Велико 
Търново към 31.03.2020 г.

3. 395 / 04.05.2020: Предаване на новоизградените ВиК мрежи и съоръжения на 
територията на Община Велико Търново за управление на Асоциацията по В и К на 
обособената територия, обслужвана от В и К "Йовковци" ООД, Велико Търново и за
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стопанисване, поддържане и експлоатация на същите от ВиК оператора
4. 396 / 05.05.2020: Информация за дейността на търговските дружества със 100% 

общинско участие през 2019 г.
5. 397 / 05.05.2020: Годишен финансов отчет за 2019 п, Годишен доклад за дейността 

през 2019 г. на "Център за психично здраве-Велико Търново" ЕООД, разпределяне на 
печалбата, решение за нейното изплащане и освобождаване от отговорност на 
управителя

6. 398 / 05.05.2020: Годишен финансов отчет за 2019 г., Годишен доклад за дейността 
през 2019 г. на "Инвестстрой-92" ЕООД, разпределяне на печалбата, решение за 
нейното изплащане и освобождаване от отговорност на управителя

7. 399 / 05.05.2020: Годишен финансов отчет за 2019 г., Годишен доклад за дейността 
през 2019 г. на "Обредни дейности" ЕООД, разпределяне на печалбата, решение за 
нейното изплащане и освобождаване от отговорност на управителя

8. 400 / 05.05.2020: Годишен финансов отчет за 2019 г., Годишен доклад за дейността 
през 2019 г. на "СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД, разпределяне на печалбата, решение 
за нейното изплащане и освобождаване от отговорност на управителя

9. 401 / 05.05.2020: Годишен финансов отчет за 2019 г., Годишен доклад за дейността 
през 2019 г. на "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1-Велико 
Търново" ЕООД, разпределяне на печалбата, решение за нейното изплащане и 
освобождаване от отговорност на управителя

10. 402 / 05.05.2020: Годишен финансов отчет за 2019 г., Годишен доклад за дейността 
през 2019 г. на "Комплексен онкологичен център-Велико Търново" ЕООД, 
разпределяне на печалбата, решение за нейното изплащане и освобождаване от 
отговорност на управителя

11. 403 / 05.05.2020: Годишен финансов отчет за 2019 г., Годишен доклад за дейността 
през 2019 г. на "Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД, разпределяне 
на печалбата, решение за нейното изплащане и освобождаване от отговорност на 
управителя

12. 404 / 05.05.2020: Годишен финансов отчет за 2019 г., Годишен доклад за дейността 
през 2019 г. на "Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново" ЕООД, 
разпределяне на печалбата, решение за нейното изплащане и освобождаване от 
отговорност на управителя

13. 405 / 05.05.2020: Годишен финансов отчет за 2019 г., Годишен доклад за дейността 
през 2019 г. на "Царевград Търнов" ЕООД, разпределяне на печалбата, решение за 
нейното изплащане и освобождаване от отговорност на управителя

14. 406 / 05.05.2020: Информация за дейността на търговските дружества със 100 % 
общинско участие за първото тримесечие на 2020 г.

15. 419 / 14.05.2020: Промени по приходната и разходната част на Бюджета към 
30.04.2020г. на Община Велико Търново

16. 420 / 15.05.2020: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на 
"Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и 
канализация Йовковци - ООД", гр. Велико Търново

17. 428 / 15.05.2020: Временно намаление на цената за ползване на обект Летен театър и 
освобождаване от такси за организиране на културни събития в Изложбени зали 
"Рафаел Михайлов"

18. 429 / 15.05.2020: Предоставяне на безлихвен заем от фонд "Покриване на разходите за 
приватизация и следприватизационен контрол" към Общинска агенция за 
приватизация

19. 430 / 15.05.2020: Предложение от "Царевград Търнов" ЕООД за изменение на Решение 
№ 155/30.04.2020 г. на Великотърновски общински съвет

Становища
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1.287 / 04.03.2020: Даване на съгласие за извършване на разход от "КОЦ - Велико 
Търново" ЕООД за закупуване на оборудване за лапароскопска хирургия и софтуер за 
стереотактична радиохирургия за многолистов колиматор на линеен ускорител със 
собствени средства на търговското дружество

Становище на комисията

Докладва - Йоана Нейкова - Началник "Административно-стопански блок"
Р. Иванов - как ще се отрази на приходите, извършвайки тази инвестиция, 
придобивайки тези активи.
Йоана Нейкова - очаква се включване на д-р Рачева всеки момент. Със сигурност ще 
доведе до извършване на повече опеации и увеличаване на приходите, в конкретен 
размер не може да каже.
Е. Чамуркова - предвид финансовото състояние на дружеството, нека да се включи д-р 
Рачева.
Комисията приема предложението:
ЗА - 7; ПРОТИВ - 1; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -2

2. 393 / 29.04.2020: Информация за касово изпълнение на бюджета на Община Велико 
Търново към 3E03.2020 г.

Становище на комисията

Е. Чамуркова - въпрос относно едно число 179 081 лв. - "Сигнал за нередност по 
проект "Привлекателна и съхранена градска среда" - желае по-голямо разяснение.
М. Маринов - предполага, че това число, което цитира Е. Чамуркова, се намира в 
отчета на проектите, не в отчета на касово изпълнение.
Е. Чамуркова - изразява съгласие.
Р. Иванов - технически въпрос, свързан с реда и начина на гласуване на точките от 
дневния ред на заседанието. Предлага гласуването да остане на хартиен носител, а 
само обсъжданията да са онлайн. Членовете на комисията изразяват своето съгласие. 
Комисията приема предложението:
ЗА - 8; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -2

3. 395 / 04.05.2020: Предаване на новоизградените ВиК мрежи и съоръжения на 
територията на Община Велико Търново за управление на Асоциацията по В и К на 
обособената територия, обслужвана от В и К "Йовковци" ООД, Велико Търново и за 
стопанисване, поддържане и експлоатация на същите от ВиК оператора

Становище на комисията

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

4. 396 / 05.05.2020: Информация за дейността на търговските дружества със 100% 
общинско участие през 2019 г.

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

Становище на комисията
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5. 397/05.05.2020: Годишен финансов отчет за 2019 г., Годишен доклад за дейността 
през 2019 г. на "Център за психично здраве-Велико Търново" ЕООД, разпределяне на 
печалбата, решение за нейното изплащане и освобождаване от отговорност на 
управителя

Становище на комисията

Докладва д-р Марияна Петрова - относно финансовия резултат на дружеството.
Р. Иванов - това, което докладва д-р Петрова, е видно от финансовите отчети. Молба за
коментар по причините, довели до тези цифри.
д-р М. Петрова - продължава докадването по отчета.
Комисията приема предложението:
ЗА - 10; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

6. 398 / 05.05.2020: Годишен финансов отчет за 2019 г., Годишен доклад за дейността 
през 2019 г. на "Инвестстрой-92" ЕООД, разпределяне на печалбата, решение за 
нейното изплащане и освобождаване от отговорност на управителя

Становище на комисията

Гл. счетоводител на дружеството докладва, че управителят не се е включил, поради 
отсъствие от града, във връзка с лиценза на дружеството.
Комисията приема предложението:
ЗА - 9; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -1

7. 399/05.05.2020: Годишен финансов отчет за 2019 г., Годишен доклад за дейността 
през 2019 г. на "Обредни дейности" ЕООД, разпределяне на печалбата, решение за 
нейното изплащане и освобождаване от отговорност на управителя

Становище на комисията

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

8. 400 / 05.05.2020: Годишен финансов отчет за 2019 г., Годишен доклад за дейността 
през 2019 г. на "СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД, разпределяне на печалбата, решение 
за нейното изплащане и освобождаване от отговорност на управителя

Становище на комисията

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

9. 401 / 05.05.2020: Годишен финансов отчет за 2019 г., Годишен доклад за дейността 
през 2019 г. на "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1-Велико 
Търново" ЕООД, разпределяне на печалбата, решение за нейното изплащане и 
освобождаване от отговорност на управителя

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

10. 402 / 05.05.2020: Годишен финансов отчет за 2019 г., Годишен доклад за дейността 
през 2019 г. на "Комплексен онкологичен център-Велико Търново" ЕООД, 
разпределяне на печалбата, решение за нейното изплащане и освобождаване от 
отговорност на управителя

Становище на комисията

Въпроси: Р. Иванов - за 2018 година дружеството приключи с клонящ към нулата 
финансов резултат. За 2019 година дружеството калкулира за пореден път значитрелна 
финансова загуба. Има ръст на приходи от продажби. Има изпреварващ ръст на 
оперативните разходи. От друга страна има извършен годишен одит. Молба за 
коментар относно това как е избран одитора.
Отговор: д-р М. Рачева - винаги са имали годишен одит след приключване на 
годината. Одиторът е избран преди повече от 10 години, не се е налагало да бъде 
сменян. Не е избиран с конкурс. Относно загубите - по-големи са, защото работят с 
нови имунопрепарати, стойностите на които са много високи. В същото време парите 
на клиничните пътеки не са "качени". "Куха шеста процедура" се води точно тази 
процедура, по която изписват скъпи таргетни лекарства. По нея не получават пари за 
разходите, за консултациите, за комитета по химиотерапията. НЗОК продължава с 60 
дни закъснение да изплаща медикаментите, които използват за скъпоструващо 
лечение. Това, което дружеството използва през м. май, е поръчано през м. април. Тези 
медикаменти се фактурират през м. април. Накрая на м. май се отчитат, след което 
НЗОК ги плаща през м. юли. Това нещо трябва да бъде премахнато. На всички тези 
медикаменти се трупат лихви. Многократо е отнасяла въпроса до НЗОК, до министъра 
на здравеопазването, до лекарския съюз. Това нещо трябва да бъде премахнато, за да 
може да не се плащат лихви, за сметка на парите, които са за лечение. Парите за 
клиничните пътеки и процедури в онколгията не са променяни. През това време се 
променят всички цени на енергоносители, на телефони, на вода, на минималната 
заплата.
Р. Иванов - от казаното до тук се разбира, че колкото повече работи дружеството, 
толкова повече загуби формира.
д-р Рачева - най-вероятно тези пациенти, които идват по тази "Шеста куха процедура", 
ще ги спрат. Голяма част от болниците не го правят това. Като се махнат тези големи 
суми, в рамките на година, ще може да компенсират разликата. Но къде ще се лекуват 
пациентите, не знае.
Р. Иванов - Необходимо е дружеството да вземе мерки, за да не трупат такива 
финансови загуби. Относно медицинската дейност - към комисията по ЗСД. 
д-р Рачева - трябва дружеството да бъде подкрепено, да се промянат тези грешки в 
законодателството, защото не може да се изисква по Търговския закон до 60 дни да се 
разплатят дълговете, в същото време да се натрупват лихви, а в същото време да 
плащаш на 120-тия ден.
К. Янков - болницата е общинска и това са общински средства. По някакъв начин това 
е вид спонсорство към хората, които лекува дружеството. Когато се работи с чужди 
пари, трябва да е ясно кой взема решение за такива сделки, които са очевидно на 
загуба. Тази загуба се пренася в Общината. Д-р Рачева работи с публичен ресурс и 
трябва да го охранява, не да го използва с цел да го намалява като количество. Като че 
ли д-р Рачева няма правомощията самостоятелно да реши дали да ги прави или не тези 
сделки. Това трябва да го реши принципалът. Това означава, че правомощието да ви 
каже някой "Правете нещо на очевидна загуба" не е на д-р Рачева. Правомощието
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вероятно е на собственика, на принципала. Нека д-р Рачева се обърне към принципала. 
В един момент дружеството ще се окаже без капитал. От друга страна трябва да се 
лекуват пациентите, но това трябва да е във възможностите на Общината, 
д-р Рачева - това не са сделки, това са пари от НЗОК, от пациенти, които са 
здравноосигурени.
К. Янков - конкретният проблем е как да продължи да съществува дружеството. В 
отчета този проблем не е поставен, по начина, по който д-р Рачева го поставя сега. 
д-р Рачева - преди не е имало проблем, защото е имало допълнителна субсидия. 
Общинският съвет може да нареди на дружеството да не работи по тези пътеки, които 
са недофинансирани.
Р. Иванов - Общинският съвет няма да нареди да лекувате или да не лекувате 
пациенти, но със сигурност може да нареди какъв да бъде финансовия резултат към 
края на годината. В общинския съвет е правомощието да реши какво да се случи с 
неговия актив - "КОЦ-В. Търново" ЕООД. Как да лекувате пациенти, е в 
компетентността на здравната комисия. Това е икономическа комисия. В иконмически 
план д-р Рачева трябва да вземе мерки, с които да промени сегашното състояние.
Р. Иванов - предлага отлагане на точката за редовно заседание на ВТОбС м. юни 2020 
г.
Комисията приема предложението:
ЗА - 7; ПРОТИВ - 1; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -2

11.403 / 05.05.2020: Годишен финансов отчет за 2019 г., Годишен доклад за дейността 
през 2019 г. на "Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД, разпределяне 
на печалбата, решение за нейното изплащане и освобождаване от отговорност на 
управителя

Становище на комисията

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

12. 404 / 05.05.2020: Годишен финансов отчет за 2019 г., Годишен доклад за дейността 
през 2019 г. на "Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново" ЕООД, 
разпределяне на печалбата, решение за нейното изплащане и освобождаване от 
отговорност на управителя

Становище на комисията

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

13. 405 / 05.05.2020: Годишен финансов отчет за 2019 г., Годишен доклад за дейността 
през 2019 г. на "Царевград Търнов" ЕООД, разпределяне на печалбата, решение за 
нейното изплащане и освобождаване от отговорност на управителя

Становище на комисията

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

14. 406 / 05.05.2020: Информация за дейността на търговските дружества със 100 %
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общинско участие за първото тримесечие на 2020 г.

Становище на комисията

Ж. Желев - липсва информация за годишната заплата на управителя в 
"Инвестстрой-92" ЕООД.
Р. Иванов - към кого е въпросът.
Ж. Желев - ако управителят е на линия, към него. Ако не, ще зададе въпроса си на 
редовното заседание.
Комисията приема предложението:
ЗА - 9; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -1

15.419/ 14.05.2020: Промени по приходната и разходната част на Бюджета към 
30.04.2020г. на Община Велико Търново

Становище на комисията

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

16. 420 / 15.05.2020: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на 
"Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и 
канализация Йовковци - ООД", гр. Велико Търново

Становище на комисията

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

17. 428 / 15.05.2020: Временно намаление начената за ползване на обект Летен театър и 
освобождаване от такси за организиране на културни събития в Изложбени зали 
"Рафаел Михайлов"

Становище на комисията

Е. Чамуркова - не й става ясно защо за Летен театър се предлага тази мярка да работи 
до 14 юни, а за Изложбени зали - годишно. Защо двете мерки не са адекватни.
Н. Църова - При летния театър има платен вход. Тази мярка ще бъде в сила до 
отменяне на заповедите на здравния министър. Разликата с Изложбените зали - 
достъпът на публика е безплатен. Това е една мярка за подкрепа на тяхното 
творчество.
Комисията приема предложението:
ЗА - 10; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

18. 429 / 15.05.2020: Предоставяне на безлихвен заем от фонд "Покриване на разходите за 
приватизация и следприватизационен контрол" към Общинска агенция за 
приватизация

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

19. 430 / 15.05.2020: Предложение от "Царевград Търнов" ЕООД за изменение на Решение 
№ 155/30.04.2020 г. на Великотърновски общински съвет

Становище на комисията

Ст. Антонов - изказва несъгласие с това предложение. Когато се прие решение 
№155/30.04.2020 г., не се повдигна въпросът, при положение, че ситуацията беше 
същата. Несъгласен една година дружеството да е без бизнес-програма. Напротив - 
първата година от тригодишната бизнес-програма би трябвало да набележи мерките за 
справяне с настоящата ситуация. Подкрепил е решение 155/30.04.2020 г. в неговата 
цялост -  удължаване Договора за управление и представянето за одобрение на бизнес- 
програма в срок 1 месец след подписване на Анекса към Договора за управление, 
затова ако се налагат промени предлага да се отмени изцяло /в неговите 3 точки/ 
решение на Великотърновски общински съвет №155/30.04.2020 г.
Р. Иванов - не поставяте под въпрос бизнес-програма в частта й за следващите 2 
години, а поставяте под въпрос необходимостта от наличие от такава програма за 12 
месеца от тук нататък.
Ст. Антонов - правилно е разбран. Предлага в срока, който е предвиден, управителят 
да представи бизнес-програма за целия период от 3 години, а след това като има 
някакви промени, ще се направят. Програмата може да се актуализира. Предполага, че 
в предложението от управителя се има предвид дружеството, когато се казва „одобрен 
съм“, „кандидатствал съм“. Това не е едноличен търговец, дружеството не е негово. 
Решение № 155 е взето в условията на коронавирус.
В. Спирдонов - информира комисията , че управителят на "Царевград Търнов" ЕООД, 
непосредствено преди началото на заседанието, е входирал месечния Антикризисен 
план в изпълнение на т. 5.2 от Решение № 146/30.04.2020 г. Тази бизнес-програма 
трябва да бъде изготвена от управителя, дори година за година да се изготвя, 
общинският съвет трябва да знае пред какво се изправя дружеството.
Е. Чамуркова - съгласен е с това, което казва В. Спирдонов, от части изразява съгласие 
и с казаното от Ст. Антонов. Спокойно може да се представи някаква редуцирана 
бизнес-програма. Все пак дружеството функционира.
В. Спирдонов - предлага бизнес-програмата да се прави година за година.
Б. Йорданов - именно за това е входирал това предложение за обсъждане. Това не 
означва, че дружеството ще бъде в безтегловност до края на годината. Днес е входирал 
Антикризисен план, по решение на Общинския съвет. Така ще бъде всеки месец. 
Несериозно е да каже като управител какво ще прави дружеството догодина, когато 
колапсът е обхванал цял свят. Всички партньори, с които работи дружеството, са в 
същото състояние. За него е важно до края на годината да се стабилизра дружеството. 
Месец за месец с Антикризисния план ще информира Общинския съвет какво 
предприема дружеството.
В. Спирдонов - добрият мениджър трябва да направи план особено в кризисна 
ситуация. Управителят може да представи план за развитие 1 година напред, в който 
да се посочи как може дружеството да се развива в такава кризисна ситуация. Отчетът 
месец за месец е съвсем различно нещо. Тази първа година е най-важна за един 
мениджър и за собственика.
Б. Йорданов - до края на годината са начертани стъпките, може да входира програма. 
За по-дълъг период би било наивно към този момент.
Ст. Антонов - нищо лично спрямо управителя. Обсъжда се отмяна на решение на
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Общинския съвет. Когато се подновяват договорите за управление, е стандартно да се 
представи бизнес-програма. Съгласен е, че през първата година трябва да е изписано 
повече, но смята, че и за целия период е необходимо да се търси друг начин да се 
популяризира града ни.
Р. Иванов - от обсъжданията досега прави извод, че управителят на дружеството 
трябва да изготви 12-месечна програма, която да даде начина, по който дружеството да 
излезе от кризата.
Ст. Антонов - Против е това предложение за изменение на решение № 155. Предлага 
предложението да не влиза в дневния ред на сесията.
Р. Иванов - "гласува „ПРОТИВ“. Предлага управителят на дружеството да изготви 
тригодишна програма за управление, като в частта за остатъка от текущата календарна 
година заложи мерките и очаквания ефект от тях от антикризисния i/лан на 
дружеството." '
Комисията не приема предложението:
ЗА - 5; ПРОТИВ - 5; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

ПРЕДСЕДАТЕЛ:............................  ПРОТОКОЛИСТ: ...
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Постоянна комисия по нормативно-правна 
уредба и обществен ред /ПК по НПУОР/

ПРОТОКОЛ

№7
Днес, 22.05.2020 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

Дневен ред
1. 323 / 16.03.2020: Отмяна на Наредба за организацията и дейността на детските ясли на 

територията на Община Велико Търново, приета с решение № 836/26.09.2013 г. на 
Великотърновски общински съвет

2. 412 / 13.05.2020: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2019 г.

Становища
1. 323 / 16.03.2020: Отмяна на Наредба за организацията и дейността на детските ясли на 

територията на Община Велико Търново, приета с решение № 836/26.09.2013 г. на 
Великотърновски общински съвет

Становище на комисията

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

2. 412 / 13.05.2020: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2019 г.

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

Становище на комисията
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ПРЕДСЕДАТЕЛ:............................  ПРОТОКОЛИСТ:....
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Постоянна комисия по образование, наука 
и култура /ПК по ОНК/

ПРОТОКОЛ

№7
Днес, 21.05.2020 от 13:00 часа , онлайн се проведе заседание на ПК.

Присъствал

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

Отсъствал

• Атанас Парушев 

Присъствали още

Заседанието на комисията се провежда онлайн чрез платформата CISCO Webex Meeting. 
В конферентната среща участват още:
Пенка Игнатова - Директор Дирекция "ОМДС "
Нелина Църова - Директор Дирекция "КТМД"
Яков Ван Бейлен - гражданин

Дневен ред
1.412/ 13.05.2020: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2019 г.
2. 413 / 13.05.2020: Информация за готовността на общинските училища и детски 

градини за прием на деца и ученици за учебната 2020/2021 г. и Отчет за изпълнение на 
Бюджет 2019 г. за общинските учебни институции, прилагащи делегиран бюджет

3. 427 / 15.05.2020: Стратегия за развитие на културата в община Велико Търново 
/2020-2030 г./

4. 428 / 15.05.2020: Временно намаление на цената за ползване на обект Летен театър и 
освобождаване от такси за организиране на културни събития в Изложбени зали 
"Рафаел Михайлов"
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Становища
1.412 / 13.05.2020: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2019 г.

Становище на комисията

Докладва П. Игнатова
В. Дончева - сблъскала се е със следната ситуация: група младежи, ученици, всеки ден 
се събират на една площадка, по време, в което трябва да се обучават дистанционно. 
Разрушили са цялата площадка, създават неприятности за целия квартал, който няма 
да цитира сега. Такива случаи има в много квартали. За конкретния случай има сигнал, 
че групата младежи вземат наркотици, употребяват алкохол. Апелира към по- 
внимателен анализ на тази ситуация, защото може да има тежки последици върху една 
група от съгражданите. Това неходене на училище може да има тежки последствия 
върху цялото общество.
П. Игнатова - ще помоли В. Дончева да подаде подробна информация, за да може да се 
обсъди с педагогическите съветници в училищата, в които учат конкретните ученици. 
Комисията приема предложението:
ЗА - 10; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

2. 413 / 13.05.2020: Информация за готовността на общинските училища и детски
градини за прием на деца и ученици за учебната 2020/2021 г. и Отчет за изпълнение на 
Бюджет 2019 г. за общинските учебни институции, прилагащи делегиран бюджет

Становище на комисията

Докладва П. Игнатова.
В. Дончева - има ли информация колко и къде, има ли ученици, които нямат достъп до 
пособия, с които да осъщестествяват онлайн обучението си.
77. Игнатова - изразява готовност за предстоящата учебна година. Тази година 
завърша при по-особени обстоятелства. Тези ученици, които нямаха ел. устройства, 
вече имат. Но не е въпросът само до устройствата, а до ангажираността на децата и 
техните семейства. Сега Общината е на вълна отваряне на детски градини и ясли. За 
следващата учебна градина едиственото, което се провали, е да не се стартира с 
електронен прием на ученици в 1 клас. Това ще стартира от учебната 2021/2022 г.
Е. Коев - Препоръка: в отчета липсва информация за държавните училища. Разбира, че 
не са от приоритета на Общината, но е добре информативно да има такава част в 
отчета. Частните училища фигурират в тази справка. Относно дистанционното 
обучение - всеки ученик е бил обезпечен да участва. Въпрос на лична мотивация е 
вече този факт.
П. Игнатова - кметът на Общината не е първостепенен разпоредител на държавните 
училища и не се бюджетират от Общината. Техните ежемесечни отчети няма как да 
бъдат следени, защото не са в правомощията на Общината. Но би било добре да има 
цялостна визия за образователната система в община Велико Търново.
М. Трифонов - изказване на благодарност към великотърновските учители. Освен че 
не прекъснаха учебния процес, не подобриха качеството. Благодарност към 
общинската администрация.
Комисията приема предложението:
ЗА - 9; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0
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3. 427 / 15.05.2020: Стратегия за развитие на културата в община Велико Търново 
/2020-2030 г./

Становище на комисията

Докладва Н. Църова
К. Янков - Стратегията за култура е основополагащ документ за Велико Търново, но 
нейното обсъждане беше отменено, заради извънредното положение. То все още не се 
е състояло. Добре е все пак като документ, който ще действа в рамките на 10 години, 
да се намери начин да се състои, преди ВТОбС да го приеме. Якоб Ван Бейлен желае 
да се изкаже. С тази цел е на заседанието.
В. Дончева - да, ако той има желание да се включи, да заповяда.
Н. Генчев - напомня, че на 2 заседания на ВТОбС се е изказал по тази тема, че 
стратегията стои на сайта, чака обсъждане. Тя стоя 3 месеца. Нека г-жа Църова каже 
колко души са обсъждали и са предложили изменения. Имало е достатъчно време за 
такива.
Е. Коев - кулурното и духовното развитие на гр. Велико Търново е изключително 
важно. Благодари на екипа на администрацията, че е взел предвид някои от 
препоръките му. Но едно от тях не е вземано предвид. Залегнало е, че Велико Търново 
е един от 5те свещени града. Неглижирането на мястото на Велико Търново като голям 
християнски център в европейската история, е крайно време да бъде променено. Това 
наше наследство е загърбено и не се използва този ресурс. При положение, че има 
решение на предишен общински съвет, за сградата на върха на хълма "Царевград" да 
бъде превърната в действащ православен храм. Такова решение има и не е отменено. 
Няма никаква визия за развитие на тази култура и духовност. Ще се въздържи към 
този вариант на стратегия.
М. Трифонов - реплика към Е. Коев: за да стане храмът на "Царевец" действаща 
катедрала, трябва да е собственост на Митрополията. Ако има такова решение 
наистина на Общинския съвет, да го представи Е. Коев, ако не сега, на сесията.
Е. Коев - има такова решение. Няма такова задължително изискване, за да е действащ 
един храм, да трябва да е собственост на Митрополията. Това не е пречка. Ако 
великотърновци не искат да го представят това наследство, то никой друг няма да го 
направи. Това е един огромен ресурс за всички.
М. Трифонов - няма да влиза в спор. Ще е благодарен на сесия да го представи това 
решение.
д-р Александров - тези казуси преди да бъдат обсъждани, трябва юридически да бъдат 
обмислени, на базата на нормативни документи да се разсъждава. Предлага да се спре 
дискусията на този казус.
Н. Генчев - уважение към мотивите на Е. Коев. Разбира ги, но не може да ги приеме 
напълно. Едва ли ще се случи да потека огромни маси към тези храмове, съдейки по 
собствения си опит. Не е дълбоко религиозен човек, но е вярващ. Всяка неделя е в 
църквата. Дълбоко се съмнява това да има някакъв икономически ефект, другите 
ефекти не е мястото сега да се обсъждат.
М. Кенаров - съгласен с М. Трифонов, д-р Александров - това не е в правомощията на 
Общинския съвет. Предлага да се прекрати конкретната дискусия.
К. Янков - по отношението на казаното от Н.Генчев, че е имало малко хора, вероятно е 
така. По повод с насроченото обществено обсъждане, което беше отменено, също е 
искал да присъства, но е било невъзможно. Така че демокрацията е процедура, която 
трябва да се спазва. Предлага да се осмисли въпросът с обществото обсъждане.
Е. Коев - днес се обсъжда стратегия, което е 10-годишна. Никой не поставя въпроса, че 
трябва да се направи нещо днес, утре или тази година, а стратегически да се погледне 
напред.
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H. Генчев - по повод казаното от К. Янков, съгласен. Но демокрацията е процес, не 
процедура. Напомня, че стратегията е отворен документ, може да се доработва по 
всяко време.
В. Дончева - няма конкретни забележки по съдържанието, по-скоро няколко неща, 
които я притесняват. На първо място огромния обем. За съпоставка - стратегията на 
Пловдив е 70 стр., на София е 40 стр., на Габрово е 60 стр., на Стара загора-25 стр. 
Националната стратегия за цялата държава е около 100 странииц. Изказването не 
трябва да се приема като заяждане, просто е тежък документ. Нещо налага ли това? 
Надява се, че този документ ще бъде отворен. В стратегията не е включена ситуацията, 
в която се живее в момента. Използва изказването си като апел за повече комуникация 
между към Митрополията, Общината и Министерство на културата, за да се запази 
храм "Св. Св. Константин и Елена", който в момента тъне в разруха и има нужда от 
ремонт.
д-р Александров - солидарен с изказването на В. Дончева по повод на храм "Св. Св. 
Константин и Елена" . Стратегията е мобилна и динамична. Процедурно предложение 
от д-р Александров - да се спрат разискванията, да се премине към гласуване.
В. Дончева - Якоб Ван Бейлен ще вземе ли участие в дискусията преди да се премине 
към гласуване.
Якоб Ван Бейлен - живее в гр. Велико Търново. Обича да пътува. Обикаля из градове с 
крепости и замъци. Радва се, че акцентът върху Велико Търново ще бъде неговото 
културно и историческо наследство. Излага пред комисията предложение относно 
фестивал.
Н. Църова - по въпроса с общ. обсъждане - няма законово задължение да бъде 
проведено публично такова. Проектът за стратегия е бил качен на сайта на 10.12.2019 
г. Качването и оповестяването й е било популяризирано. В раздел "Обществено 
обсъждане" има възможност всеки да напише своите бележки и предложения. Много 
малко отразени мнения има там. Няма друг такъв документ, който да е стоял толкова 
дълго на сайта. Съвсем съзнателно е оставена тази възможност, че стратегията е един 
отворен документ. Целите, които следва стратегията, се припокриват с целите на Е. 
Коев. Все пак проектът на стратегията е изцяло съобразен с действащото 
законодателство в Р България. Не е редно да се акцентира само и единствено върху 
православието. Относно обемът на стратегията - действително страниците са много. 
Полезно е базисната информация да е събрана в един официален документ, който ще 
бъде допълван и развиван в следващите години. Стратегията е един рамков документ. 
Конкретните действия, събития, формат, това вече е въпрос на проекти в Културния 
календар за всяка година. Предложеният проект от Якоб Ван Бейлен - ще бъде 
благодарна, ако го предложи при събиране на предложения за Календарния календар, а 
не при приемане на един стратегически документ.
Комисията приема предложението:
ЗА - 9; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -1

4. 428 / 15.05.2020: Временно намаление на цената за ползване на обект Летен театър и 
освобождаване от такси за организиране на културни събития в Изложбени зали 
"Рафаел Михайлов"

Становище на комисията

Докладва Н. Църова - информира относно смяна на заповедта на министъра на 
здравеопазването
Д. Йонкова - уточнение относно издаването на заповеди от M3, министърът не ги 
изменя, а изцяло ги отменя. Цитираната заповед в предложението към момента е 
отменена, направени са 2 изменения на предложението в тази връзка, предстои още
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едно. До датата на сесията е възможно да последват още отмени на въпросната 
заповед.
д-р Александров - изказване в подкрепа на предложението.
М. Трифонов - направен ли е добре разчетът, за да не страда бюджетът на Общината.
Н. Църова - Общината няма да пострада финансово , единствената финансова загуба 
ще бъде от размера на наема на Летния театър.
Е. Коев - подкрепя предложението, прави предложение: Творческите колективи от гр. 
Велико Търново да ползват безплатно Летния театър.
М. Трифонов - само по себе си предложението изглежда много добро, но пък 
предложението за нещо безплатно, означава, че трябва да го плати някой друг Когато 
се прави такова предложение, би трябвало да се посочи откъде ще се покрие разходът 
при облекчение от плащане.
Е. Коев - става въпрос за ползване на Летния театър от търновски състави.
М. Трифонов - реплика към Е. Коев: хубаво е всичко да е безплатно, но това няма как 
да стане.
Н. Църова - Представленията на МДТ "К. Кисимов" винаги са синхронизирани с 
Културния календар на Община В. Търново, така че за всички културни събития, които 
организира Общината, наем не се заплаща. Същото се отнася за концерти, за изяви на 
великотърновските формации, включени с Културния календар. Във Велико Търново 
съществува една изключително добра комуникация и едно изключително добро 
партньорство, за да се случват културните събития, за които великотърновци са 
зажаднели,
К. Янков - ще подкрепи предложението. По повод казаното от Д. Йонкова - 
основанието за това решение са заповеди на M3, които ще се актуализират до сесията. 
За това няма никакъв проблем. Проблем би било, ако заповедта на M3 бъде изменена и 
след приемане на решение на ВТОбС. Предложение към Д. Йонкова - да се намери по- 
общ текст на закона, който позволява вземането на такова решение, а не подлежащите 
на изменение или отмяна заповедите на M3, които в един момент ще се оказват 
неактуални.
Е. Чамуркова - има ли заявки за ползване до 14 юни, има ли опция да се приложи тази 
мярка и след 14 юни.
Н. Църова - действително има запитвания. Предложението е със срок до 14 юни, 
защото това е срока и на заповедта на министъра. Очаква се, че след 14 юни ще бъде 
увеличен процентът на допускана публика от 30% на 50%.
Е. Коев - относно предвидената крайна дата - 14 юни - прави предложение: срокът да 
се измени от ”14 юни 2020 г. " на ”края на м. юни 2020 г."
Н. Църова - това ще бъде юридически несъстоятелно, тъй като ще е изтекъл срокът на 
основанието, на което е издадено решението. Противоепидимичните мерки дават 
много добри резултати, но непрекъснато се предупреждава от опасност в обратната 
посока. Налага се да се действа според заповедите на M3.
Д. Йонкова - възможно ли е в случай, че се вземе такова решение, след изтичане на 
противоепидемичните мерки в момента, за бъдещ период да е същото като наемите - 
да бъдат сторнирани, и тези фактури, въз основа на решението на Общински съвет, да 
бъде намален наемът за тези 2 седмици, както стана с наемите на общинските имоти. 
Като решение № 146/30.04.2020 г., което е със стара дата. Така че, ако има такава 
необходимост, може да се вземе на следваща сесия подходящо решение, и с кредитни 
известия ще се намали стойността на цената, която са заплатили.
В. Дончева - относно предложенията на Е. Коев. Съгласен ли е да не се гласуват, тъй 
като и по двете предложения получи разяснения.
Е. Коев - съгласен.
Комисията приема предложението:
ЗА - 10; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0
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Постоянна комисия по общинска 
собственост /ПК по ОС/

ПРОТОКОЛ

№7
Днес, 22.05.2020 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. 395 / 04.05.2020: Предаване на новоизградените ВиК мрежи и съоръжения на 

територията на Община Велико Търново за управление на Асоциацията по В и К на 
обособената територия, обслужвана от В и К "Йовковци" ООД, Велико Търново и за 
стопанисване, поддържане и експлоатация на същите от ВиК оператора

2. 414 / 14.05.2020: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, 
гр. Велико Търново, за поставяне на павилион

3. 415 / 14.05.2020: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, 
гр. Велико Търново, за поставяне на павилион

4. 416 / 14.05.2020: Провеждане на процедура по реда на чл. 78а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, гр. 
Дебелец

5. 417 / 14.05.2020: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, 
гр. Велико Търново /СК "Ивайло'7

6. 418 / 14.05.2020: Замяна на части от недвижими имоти между Община Велико 
Търново и "Кроношпан България" ЕООД

7. 425 / 15.05.2020: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, гр. Велико 
Търново

Становища
1. 395 / 04.05.2020: Предаване на новоизградените ВиК мрежи и съоръжения на 

територията на Община Велико Търново за управление на Асоциацията по В и К на 
обособената територия, обслужвана от В и К "Йовковци" ООД, Велико Търново и за 
стопанисване, поддържане и експлоатация на същите от ВиК оператора
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Становище на комисията

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

2. 414 / 14.05.2020: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, 
гр. Велико Търново, за поставяне на павилион

Становище на комисията

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

3. 415 / 14.05.2020: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, 
гр. Велико Търново, за поставяне на павилион

Становище на комисията

Петко Тюфекчиев - "Уважаеми колеги, по принцип подкрепям предложението, но имам 
един въпрос, как да разбера къде точно се намира кв. 12 по плана на града. Няколко 
пъти прочетох преписката но улица, даже квартал не видях, все пак с това решение 
което гласуваме, трябва да съдържа точно местонахождение на имота, както коректно 
е направено в предходното предложение. В обявата за публичен търг, също трябва да 
има адрес, нали идеята е да се даде гласност и колкото се може по вече кандидати да 
се явят и по голям наем да влиза в общинския бюджет. За пореден път напомням 
необходимостта от изпълнение на Решението на общинския съвет за визуализация на 
ОУП. Нека който има желание от общинските съветници да има възможност да вземе 
информирано решение."
Комисията приема предложението:
ЗА - 9; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

4. 416 / 14.05.2020: Провеждане на процедура по реда на чл. 78а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, гр. 
Дебелец

Становище на комисията

Петко Тюфекчиев - "По принцип бих подкрепил предложението, но тъй като е в 
землището на гр. Дебелец нека получим и становище от кмета на съответното 
населено място. Ако не се водеше дере съм съгласен изцяло. Наводнението от юни 
2014 г. в същия град ни кара да се замислим, дали обраслото дере утре няма пак да се 
превърне в придошла река. Да не забравяме, че дере означава дол със стръмни брегове, 
образувало се от преминаване на вода."
Комисията приема предложението:
ЗА - 8; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

5. 417 / 14.05.2020: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, 
гр. Велико Търново /СК "Ивайло"/
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Становище на комисията

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

6. 418 / 14.05.2020: Замяна на части от недвижими имоти между Община Велико 
Търново и "Кроношпан България" ЕООД

Становище на комисията

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

7. 425 / 15.05.2020: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, гр. Велико 
Търново

Становище на комисията

Комисията приема предложението:
ЗА - 9; 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

№6
Днес, 22.05.2020 от 11:00 часа , неприсъствено се проведе заседание на ПК. 

Присъствал

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

Дневен ред
1. 390 / 29.04.2020: Становище относно жалба, Вх. № 288/04.03.2020 г.

Становища
1. 390 / 29.04.2020: Становище относно жалба, Вх. № 288/04.03.2020 г.

Становище на комисията

Н. Илчев - предлага следното: "ПК по ПГОБК изисква от администрацията на 
Община Велико Търново писмено становище във връзка с постъпило Становище 
вх.№390/29.04,202Ог. на управителя на "ОДПГ"ЕООД. След допълване на преписката, 
същата да бъде изпратена по компетентност за разглеждане и извършване на 
проверка по жалбата от ВТРП и НАП Велико Търново. "

Др. Йосифов, доц. Св. Стойков - подкрепят предложението на Н. Илчев.
М. Кенаров - приема становището
д-р Д. Андреева, д-р М. Калейнски - "за становище от общинска администрация"
Ж. Жельо - "Жалбата, резултатите от проверката и становището на "ОДПГ" ЕООД 
следва да бъдат препратени към компетентен орган, който в становището е изразено, 
че е МВР и Прокуратура. НЕДОПУСТИМО е, ако се установи, че са събирани пари за 
паркиране на общински имот от частни лица, случаят да не се разреши. Още повече за 
Община Велико Търново са настъпили пропуснати ползи, които е редно да бъдат 
възстановени в случай на доказана вина от частните лица."
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Постоянна комисия по спорта, туризма, 
децата и младежта /ПК по СТДМ/

ПРОТОКОЛ

№7
Днес, 22.05.2020 от 11:00 часа ,, неприсъствено се проведе заседание на ПК.

Присъствал

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

Дневен ред
1. 396 / 05.05.2020: Информация за дейността на търговските дружества със 100% 

общинско участие през 2019 г.
2. 405 / 05.05.2020: Годишен финансов отчет за 2019 г., Годишен доклад за дейността 

през 2019 г. на "Царевград Търнов" ЕООД, разпределяне на печалбата, решение за 
нейното изплащане и освобождаване от отговорност на управителя

3. 406 / 05.05.2020: Информация за дейността на търговските дружества със 100 % 
общинско участие за първото тримесечие на 2020 г.

4. 412 / 13.05.2020: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2019 г.

5. 417 / 14.05.2020: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, 
гр. Велико Търново /СК "Ивайло"/

6. 430 / 15.05.2020: Предложение от "Царевград Търнов" ЕООД за изменение на Решение 
№ 155/30.04.2020 г. на Великотърновски общински съвет

Становища
1. 396 / 05.05.2020: Информация за дейността на търговските дружества със 100% 

общинско участие през 2019 г.

Становище на комисията

Комисията приема предложението:
ЗА - 9; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0
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2. 405 / 05.05.2020: Годишен финансов отчет за 2019 г., Годишен доклад за дейността 
през 2019 г. на "Царевград Търнов" ЕООД, разпределяне на печалбата, решение за 
нейното изплащане и освобождаване от отговорност на управителя

Становище на комисията

Красин Каракоцев - "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ — правя предложение:

В т.4 от Решението да се направи следната редакция:

„Реализираната печалба от дейността на „Царевград Търново“ ЕООД, ЕИК 
104593509 -  гр. Велико Търново за финансовата 2019г. в размер на 63 000лв 
(шестдесет и три хиляди лева), след данъчно облагане по годишния счетоводен 
отчет се разпределя по следния начин:

100% остава в „Царевград Търново“ ЕООД, ЕИК 104593509 -  гр. Велико 
Търново, като същата да послужи за ре-инвестиране, чрез покриване на 
капиталови разходи.

Мотиви: Както знаем, че пандемията от COVID-19 удари сериозно туристическия 
бранш, е логично цялата печалба реализирана през 2019г. да отиде за съвземане на 
дружеството и подпомагането му. Велико Търново е туристически център и като такъв 
той трябва да привлича туристи. Мениджмънтът на дружеството трябва да има 
възможност да докаже, че може да се справи с настоящата криза и живот и здраве да 
посрещаме още повече туристи в нашия град."

Комисията приема предложение:

ЗА - 8; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -1

3. 406 / 05.05.2020: Информация за дейността на търговските дружества със 100 % 
общинско участие за първото тримесечие на 2020 г.

Становище на комисията

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

4. 412 / 13.05.2020: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2019 г.

Становище на комисията

Комисията приема предложението:
ЗА - 9; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0
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5. 417 / 14.05.2020: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, 
гр. Велико Търново /СК "Ивайло”/

Становище на комисията

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

6. 430 / 15.05.2020: Предложение от "Царевград Търнов" ЕООД за изменение на Решение 
№ 155/30.04.2020 г. на Великотърновски общински съвет

Становище на комисията

Красин Каракоцев - "ПРОТИВ":

"Мотиви: На предходната сесия на Великотърновски общински съвет от месец Април, 
почти целия състав на Общинския съвет гласува доверия на досегашния управител на 
дружеството г-н Борислав Йорданов. Част от подкрепили те го съветници го направиха 
с идеята да видят каква ще бъде бизнес -програмата на г-н Йорданов. Всички знаем, 
че пандемията от COV1D 19 удари в голяма степен туристическия бранш. И именно в 
такава криза всички очакваме от мениджмънта на предприятието да излезе с мерки и 
програма за преодоляването на тази криза. Всички знаем, че ще е изключително 
трудно да върнем ту ристите в нашия град, но точно това аз очаквам да видя в една 
бизнес -  програма. В така създалата се ситуация очаквам да видя как и с какви 
атрактивни предложения ще върнат туристите в нашия град.

Изобщо не мисля, че отлагането с 1 година за изготвяне на този план е логично и 
рентабилно. Само преди по-малко от месец ние гласувахме удължаването на договора 
на управителя на „Царевград Търнов“ и тогава ситуацията беше същата. Защо тогава 
не се каза, че ще е невъзможно да се изготви бизнес -програмата? Единственото, което 
се промени от тогава до сега е разхлабване на мерките свързани с извънредното 
положение и извънредната обстановка."

Стефан Антонов - „ПРОТИВ. МОТИВИ: Липсва проект за решение, който да се 
гласува! Предполагам, че в предложението от управителя се има предвид дружеството 
когато се казва „одобрен съм“, „кандидатствал съм“. Не съм съгласен една година 
дружеството да е без бизнес-програма. Напротив първата година от тригодишната 
бизнес-програма би трябвало, според мен, да набележи мерките за справяне с 
настоящата ситуация. Подкрепил съм решение 155/30.04.2020 г. в неговата цялост -  
удължаване Договора за управление и представянето за одобрение на бизнес-програма 
в срок 1 месец след подписване на Анекса към Договора за управление, затова ако се 
налагат промени предлагам да отменим изцяло /в неговите 3 точки/ решение на 
Великотърновски общински съвет №155/30.04.2020 г."

Комисията приема предложението:

ЗА - 7; ПРОТИВ - 2; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0
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Постоянна комисия по устройство на 
територията, транспорт и паркиране /ПК

по УТТП/

ПРОТОКОЛ

№7
Днес, 22.05.2020 от 11:00 часа , неприсъствено се проведе заседание на ПК.

Присъствал

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

Отсъствал

• Калоян Янков

Дневен ред
1. 390 / 29.04.2020: Становище относно жалба, Вх. № 288/04.03.2020 г.
2. 391 / 29.04.2020: Информация за отдадените паркоместа за обособено ползване на 

физически и юридически лица /на вниманието на ПК по УТТП/
3. 393 / 29.04.2020: Информация за касово изпълнение на бюджета на Община Велико 

Търново към 31.03.2020 г.
4. 395 / 04.05.2020: Предаване на новоизградените ВиК мрежи и съоръжения на 

територията на Община Велико Търново за управление на Асоциацията по В и К на 
обособената територия, обслужвана от В и К "Йовковци" ООД, Велико Търново и за 
стопанисване, поддържане и експлоатация на същите от ВиК оператора

5. 396 / 05.05.2020: Информация за дейността на търговските дружества със 100% 
общинско участие през 2019 г.

6. 403 / 05.05.2020: Годишен финансов отчет за 2019 г., Годишен доклад за дейността 
през 2019 г. на "Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД, разпределяне 
на печалбата, решение за нейното изплащане и освобождаване от отговорност на 
управителя

7. 406 / 05.05.2020: Информация за дейността на търговските дружества със 100 % 
общинско участие за първото тримесечие на 2020 г.
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8. 414 / 14.05.2020: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, 
гр. Велико Търново, за поставяне на павилион

9. 415 / 14.05.2020: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, 
гр. Велико Търново, за поставяне на павилион

10. 418 / 14.05.2020: Замяна на части от недвижими имоти между Община Велико 
Търново и "Кроношпан България" ЕООД

11. 419 / 14.05.2020: Промени по приходната и разходната част на Бюджета към 
30.04.2020г. на Община Велико Търново

12. 420 / 15.05.2020: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на 
"Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и 
канализация Йовковци - ООД", гр. Велико Търново

13. 425 / 15.05.2020: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, гр. Велико 
Търново

14. 429 / 15.05.2020: Предоставяне на безлихвен заем от фонд "Покриване на разходите за 
приватизация и след приватизационен контрол" към Общинска агенция за 
приватизация

Становища
1. 390 / 29.04.2020: Становище относно жалба, Вх. № 288/04.03.2020 г.

Становище на комисията

д-р Д. Андреева - "Моля за становище от общинска администрация"
Драгомир Йосифов - "За писмено становище от администрацията на Община Велико 
Търново, във връзка с постъпило Становище вх.ЖЗ90/29.04.2020г. на управителя на 
"ОДПГ"ЕООД. След допълване на преписката, същата да бъде изпратена по 
компетентност за разглеждане и извършване на проверка по жалбата от ВТРП и НАП 
Велико Търново.
Комисията приема за сведение:
ЗА - 7; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

2. 391 / 29.04.2020: Информация за отдадените паркоместа за обособено ползване на 
физически и юридически лица /на вниманието на ПК по УТТП/

Становище на комисията

Комисията приема за сведение:
ЗА - 9; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

3. 393 / 29.04.2020: Информация за касово изпълнение на бюджета на Община Велико 
Търново към 31.03.2020 г.

Становище на комисията

Петко Тюфекчиев - "Въздържам се. Уважаеми колеги, отчета е до края на м. март и 
само две седмици от извънредното положение обхващат този период. Силно се 
тревожа за изпълнението на бюджета за второто тримесичие на тази година. Мисля, че
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ако днес в тази сложна и несигурна икономическа ситуация, трябва отново да се 
гласува премахване на 10 % отстъпка при плащане на такса битови отпадъци при 
заплатилите в срок до 30 април, никой от нас не би подкрепил такова предложение. 
Даже мисля, че вече трябва да се мислим в обратната посока как да стимулираме 
гражданите и бизнеса, ако имат някаква възможност или ако се колебаят кое 
задължение да платят е да предпочитат да се издължат към общината / такси, данъци, 
наеми и т.н./ Освен предвидените възможности за разсрочване на задължения от кмета 
на общината до една година и до 30 000лв., а за по вече време или размер съгласие на 
общинския съвет. Считам, че тази възможност може да бъде донякъде полезна, но 
тогава възниква въпроса как това ще се отрази на приходната част на общинския 
бюджет за настоящата година, освен чрез допълнителни средства от държавата, мисля 
че трябва да потърсим възможност сами да си помогнем и да предложим на 
гражданите и бизнеса съответни облекчения, ако се издължат в определен срок към 
общината."

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

4. 395 / 04.05.2020: Предаване на новоизградените ВиК мрежи и съоръжения на
територията на Община Велико Търново за управление на Асоциацията по В и К на 
обособената територия, обслужвана от В и К "Йовковци" ООД, Велико Търново и за 
стопанисване, поддържане и експлоатация на същите от ВиК оператора

Становище на комисията

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

5. 396 / 05.05.2020: Информация за дейността на търговските дружества със 100% 
общинско участие през 2019 г.

Становище на комисията

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

6. 403 / 05.05.2020: Годишен финансов отчет за 2019 г., Годишен доклад за дейността 
през 2019 г. на "Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД, разпределяне 
на печалбата, решение за нейното изплащане и освобождаване от отговорност на 
управителя

Становище на комисията

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

7. 406 / 05.05.2020: Информация за дейността на търговските дружества със 100 % 
общинско участие за първото тримесечие на 2020 г.
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Становище на комисията

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

8. 414 / 14.05.2020: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, 
гр. Велико Търново, за поставяне на павилион

Становище на комисията

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

9. 415 / 14.05.2020: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, 
гр. Велико Търново, за поставяне на павилион

Становище на комисията

Петко Тюфекчиев - "Уважаеми колеги, по принцип подкрепям предложението, но имам 
един въпрос, как да разбера къде точно се намира кв. 12 по плана на града. Няколко 
пъти прочетох преписката но улица, даже квартал не видях, все пак с това решение 
което гласуваме, трябва да съдържа точно местонахождение на имота, както коректно 
е направено в предходното предложение. В обявата за публичен търг, също трябва да 
има адрес, нали идеята е да се даде гласност и колкото се може по вече кандидати да 
се явят и по голям наем да влиза в общинския бюджет. За пореден път напомням 
необходимостта от изпълнение на Решението на общинския съвет за визуализация на 
ОУП. Нека който има желание от общинските съветници да има възможност да вземе 
информирано решение."
Комисията приема предложението:
ЗА - 10; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

10. 418 / 14.05.2020: Замяна на части от недвижими имоти между Община Велико 
Търново и "Кроношпан България" ЕООД

Становище на комисията

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

11. 419 / 14.05.2020: Промени по приходната и разходната част на Бюджета към 
30.04.2020г. на Община Велико Търново

Становище на комисията

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

12. 420 / 15.05.2020: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на 
"Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и 
канализация Йовковци - ООД", гр. Велико Търново

Становище на комисията

Петко Тюфекчиев - "Подкрепям предложението. В първо римско от проекта за 
решение да се коригира техническата грешка в дата от 09.04.2020г. година да стане 
09.06.2020г. най вероятно, както е във второ римско по-долу."

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

13. 425 / 15.05.2020: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, гр. Велико 
Търново

Становище на комисията

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

14. 429 / 15.05.2020: Предоставяне на безлихвен заем от фонд "Покриване на разходите за 
приватизация и следприватизационен контрол" към Общинска агенция за 
приватизация

Становище на комисията

Петко Тюфекчиев - "Въздържам се. Не съм убеден, че общината може да отпуска 
безлихвен заем на търговско дружество. Тревога буди и финансовия резултат на 
„ОДПЕ“ ЕООД за първото тримесечие на тази година. Не мисля, че общината е в 
завидно финансово състояние и да бъде лишена със сумата от 325 500 лв полагащи се 
за капиталови разходи, за две години, не е добра идея. Търговското дружество би 
могло да вземе тези средства чрез кредит от банки и пак да се реализира така спорния 
проект."
Комисията приема предложението:
ЗА - 8; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -2

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРОТОКОЛИСТ:....

I

5 от 5 22.5.2020 г., 15:10


