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Постоянна комисия по бюджет и финанси
/ПК по БФ/ 

ПРОТОКОЛ

№10
Днес, 23.07.2020 от 16:00 часа , в Голяма зала се проведе заседание на ПК.

Присъствал

• Атанас Парушев
• Гергана Евтимова
• Гюнай Далоолу
• Калина Широкова - Председател
• Калоян Янков
• Красин Каракоцев
• Нейко Генчев
• Стоян Витанов
• Христо Стоев
• Юлия Тонкова

Отсъствал по уважителни причини

• Росен Иванов

Присъствали още

Снежана Данева - заместник-кмет "Финанси"
Мариян Маринов - директор дирекция "БФ"
Даниела Данчева - гл. счетоводител при Община Велико Търново 
Розалия Стефанова - директор дирекция "АО"
Мариела Цонева - Директор дирекция "ПП" 
инж. Антон Койнаков
Управители и гл. счетоводители на общинските търговски дружества

Дневен ред
1 - 521 / 24.06.2020: Актуализирана бизнес програма за 2020 г. на "Обредни дейности" 
ЕООД, гр. Велико Търново

2 - 525 / 25.06.2020: Актуализирана бизнес програма за 2020 г. на "Център за психично 
здраве - Велико Търново" ЕООД

3 - 531 /26.06.2020:
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Актуализирана Бизнес програма за 2020 г. на „Царевград Търнов“ ЕООД, Вх. № 
531/26.06.2020 г., Бизнес програма 2021-2023 г., Вх. № 531-1/01.07.2020 г. и 
Антикризисен план за минимизиране на последствията върху дейността на 
„Царевград Търнов“ ЕООД, Вх. № 530/26.06.2020 г.

4 - 534 / 29.06.2020: Актуализирана Бизнес програма за 2020 г. на "КОЦ-Велико 
Търново" ЕООД

5 - 535 / 29.06.2020: Актуализирана бизнес програма за 2020 г. на "Медицински център 
за рехабилитация и спортна медицина I - Велико Търново" ЕООД

6 - 536 / 29.06.2020: Актуализирана Бизнес програма за 2020 г. на "ОДПЕ" ЕООД, гр. 
Велико Търново

7 - 537 / 29.06.2020: Актуализирана Бизнес програма за 2020 г. на "Инвестстрой - 92" 
ЕООД, гр. Велико Търново

8 - 539 / 30.06.2020: Актуализирана Бизнес програма за 2020 г. на СБАЛЕ1ФЗ "Д-Р 
ТРЕЙМАН" ЕООД, гр. Велико Търново

9 - 540 / 30.06.2020: Актуализирана Бизнес програма за 2020 г. на "Център за кожно- 
венерически заболявания-Велико Търново" ЕООД

10 - 541 / 30.06.2020: Отчет за изпълнение на програмата за управление при 
приключване на мандат 2017-2019 г. на управителя на "Център за психично здраве- 
Велико Търново" ЕООД, и освобождаване от отговорност на управителя

11 - 542 / 01.07.2020: Договори за отдаване под наем на площи за търговска дейност в 
училища на територията на Община Велико Търново.

12 - 549 / 07.07.2020: Отчет за изпълнението на програмата за управление при 
приключване на мандат 2017-2019 г. на Управителя на "Царевград Търнов" ЕООД и 
освобождаване от отговорност на управителя

13 - 554 / 09.07.2020: Утвърждаване промените по бюджета и индикативен разчет за 
сметките от Европейския съюз на Община Велико Търново по приходната и 
разходната част на отчета за 2019 г.; Отчет за изпълнение на бюджета и индикативен 
разчет за сметките от Европейския съюз на Община Велико Търново за 2019 г; Отчет 
на Инвестиционната програма за 2019 г.

14 - 578 / 16.07.2020: Отчет за дейността на Великотърновския общински съвет и на 
неговите комисии за периода 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г.

15 - 583 / 16.07.2020: Отчет за текущо изпълнение на общинските проекти, 
финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет

16 - 584 / 16.07.2020: Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски 
общински съвет за първо полугодие на 2020 г. и отчет на всички неснети от отчет
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решения на Великотърновски общински съвет

17 - 585 / 16.07.2020: Копия от актове, издадени в изпълнение на решения на 
Великотърновски общински съвет

18-587/ 17.07.2020:

Провеждане на извънредно заседание на общото събрание на „Асоциация по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ 
ООД, гр.Велико Търново

19 - 591 / 17.07.2020: Промени по приходната и разходната част на Бюджета към 
30.06.2020 г. на Община Велико Търново

20 - 593 / 17.07.2020: Извършени разходи за командировки в страната от инж. Даниел 
Панов - Кмет на Община Велико Търново за периода 01.04.2020 - 31.06.2020 г.

21 - 594 / 17.07.2020: Извършени разходи за командировки в страната от Венцислав 
Спирдонов - Председател на Великотърновски общински съвет за периода 01.04.2020 
г. -31.06.2020 г.

Становища
1 - 521 / 24.06.2020: Актуализирана бизнес програма за 2020 г. на "Обредни 
дейности" ЕООД, гр. Велико Търново

Становище на комисията

ПК по БФ приема бизнес програмата:
ЗА - 8; ПРОТИВ -0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

2 - 525 / 25.06.2020: Актуализирана бизнес програма за 2020 г. на "Център за 
психично здраве - Велико Търново" ЕООД

Становище на комисията

ПК по БФ приема бизнес програмата:
ЗА - 8; ПРОТИВ -0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

3 - 531 / 26.06.2020:
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Актуализирана Бизнес програма за 2020 г. на „Царевград Търнов“ ЕООД, Вх. № 
531/26.06.2020 г., Бизнес програма 2021-2023 г., Вх. № 531-1/01.07.2020 г. и 
Антикризисен план за минимизиране на последствията върху дейността на 
„Царевград Търнов“ ЕООД, Вх. № 530/26.06.2020 г.

Становище на комисията

ПК по БФ приема бизнес програмите и антикризисния план: 
ЗА - 7; ПРОТИВ -0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -1

4 - 534 / 29.06.2020: Актуализирана Бизнес програма за 2020 г. на "КОЦ-Велико 
Търново" ЕООД

Становище на комисията

ПК по БФ приема бизнес програмата:
ЗА - 7; ПРОТИВ -1; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -1

5 - 535 / 29.06.2020: Актуализирана бизнес програма за 2020 г. на "Медицински 
център за рехабилитация и спортна медицина I - Велико Търново" ЕООД

Становище на комисията

ПК по БФ приема бизнес програмата:
ЗА - 8; ПРОТИВ -0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -1

6 - 536 / 29.06.2020: Актуализирана Бизнес програма за 2020 г. на "ОДПГ" ЕООД, 
гр. Велико Търново

Становище на комисията

ПК по БФ приема бизнес програмата:
ЗА - 7; ПРОТИВ -0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -2

7 - 537 / 29.06.2020: Актуализирана Бизнес програма за 2020 г. на "Инвестстрой - 
92" ЕООД, гр. Велико Търново

Становище на комисията

ПК по БФ приема бизнес програмата:
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ЗА - 8; ПРОТИВ -0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

8 - 539 / 30.06.2020: Актуализирана Бизнес програма за 2020 г. на СБАЛПФЗ "Д-Р 
ТРЕЙМАН" ЕООД, гр. Велико Търново

Становище на комисията

ПК по БФ приема бизнес програмата:
ЗА - 9; ПРОТИВ -0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -1

9 - 540 / 30.06.2020: Актуализирана Бизнес програма за 2020 г. на "Център за 
кожно-венерически заболявания-Велико Търново" ЕООД

Становище на комисията

ПК по БФ приема бизнес програмата:
ЗА - 8; ПРОТИВ -0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

10 - 541 / 30.06.2020: Отчет за изпълнение на програмата за управление при 
приключване на мандат 2017-2019 г. на управителя на "Център за психично 
здраве-Велико Търново" ЕООД, и освобождаване от отговорност на управителя

Становище на комисията

ПК по БФ приема предложението:
ЗА - 7; ПРОТИВ -0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -1

11 - 542 / 01.07.2020: Договори за отдаване под наем на площи за търговска 
дейност в училища на територията на Община Велико Търново.

Становище на комисията

Да се изчака становище на общинска администрация 
ПК по БФ приема предложението:
ЗА - 9; ПРОТИВ -0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0
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12 - 549 / 07.07.2020: Отчет за изпълнението на програмата за управление при 
приключване на мандат 2017-2019 г. на Управителя на "Царевград Търнов" 
ЕООД и освобождаване от отговорност на управителя

Становище на комисията

ПК по БФ приема предложението:
ЗА - 9; ПРОТИВ -0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -1

13 - 554 / 09.07.2020: Утвърждаване промените по бюджета и индикативен разчет 
за сметките от Европейския съюз на Община Велико Търново по приходната и 
разходната част на отчета за 2019 г.; Отчет за изпълнение на бюджета и 
индикативен разчет за сметките от Европейския съюз на Община Велико 
Търново за 2019 г; Отчет на Инвестиционната програма за 2019 г.

Становище на комисията

ПК по БФ приема предложението:
ЗА - 7; ПРОТИВ -0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -1

14 - 578 /16.07.2020: Отчет за дейността на Великотърновския общински съвет и 
на неговите комисии за периода 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г.

Становище на комисията

ПК по БФ приема предложението:
ЗА - 8; ПРОТИВ -0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

15 - 583 / 16.07.2020: Отчет за текущо изпълнение на общинските проекти, 
финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет

Становище на комисията

К. Янков - не се вижда информация за наложени финансови корекции по проектите. 
Моли да бъде дадена допълнителна информация по всеки един проект какви 
финансови корекции, санкции са наложени, ако има такива. Вносителят (кметът) да 
представи до няколко дни преди сесията такава информация.
К. Янков - въпрос какво означава "приключили дейности" относно проект 
"Привлекателна и съхранена автентична градска среда" - има ли актове за извършено 
строителство. Информацията е много синтезирана, че чак е неусвояема.
Ст. Витанов - предлага да се даде информацията в разумен срок по следните въпроси:
1. Информация за 1 програмен период 2007-2013 - колко окончателно неверифицирани 
разходи са и кой ги е поел.
2. В следващия програмен период 2013-2020 - колко са окончателно неверифицирани 
разходи по проекти.
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M. Цонева - по повод въпросите на г-н Янков за финансовите корекции и това те да 
бъдат включени в отчетите - общинската администрация може във всеки един момент 
да представи такава информация. Каквато и цифра да се даде към настоящия момент, 
тя не би била актуална към следващото тримесечие. Ако това е решение на комисията 
и се гласува, администрацията никога не е отказвала каквато и да е информация да се 
дава по един или друг повод по надлежния ред. По отношение на въпросите на г-н 
Витанов - програмният период 2013-2020 не е завършил, не приключва на 31.12.2020 
г., а на датата от подаването на проектите. Ако трябва да се дава информация към 
всеки приключил проект, тя трябва да дублира информацията, дадена на предходните 
отчети. Ако се натрупва тази информация на всяко тримесечие, обемът ще е доста по- 
голям. Но ако се приеме от комисия, не би било проблем да се копира и да се слага 
всеки път една и съща информация всеки път. На публичното обсъждане беше 
показано, визуализирано и цитирано, че на 17 юли 2019 г. е приключил проектът 
"Привлекателна и съхранена автентична градска среда" с въвеждане в експлоатация на 
всички дейности, така че актовете са налице. Може да се представи всякаква 
информация, стига да е поискана по надлежния ред. По отношение на санкциите също 
може да бъде дадена такава информация.
ПК по БФ не приема предложението на Ст. Витанов:
ЗА - 4; ПРОТИВ -0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -5

ПК по БФ приема основното предложението:
ЗА - 6; ПРОТИВ -3; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -1

16 - 584 /16.07.2020: Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски 
общински съвет за първо полугодие на 2020 г. и отчет на всички неснети от отчет 
решения на Великотърновски общински съвет

Становище на комисията

ПК по БФ приема предложението:
ЗА - 8; ПРОТИВ -0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -1

17 - 585 /16.07.2020: Копия от актове, издадени в изпълнение на решения на 
Великотърновски общински съвет

Становище на комисията

ПК по БФ приема за сведение:
ЗА - 7; ПРОТИВ -0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -1

18-587/17.07.2020:

Провеждане на извънредно заседание на общото събрание на „Асоциация по ВиК 
на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация
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Йовковци“ ООД, гр.Велико Търново

Становище на комисията

ПК по БФ приема предложението:
ЗА - 6; ПРОТИВ -0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -2

19 - 591 /17.07.2020: Промени по приходната и разходната част на Бюджета към
30.06.2020 г. на Община Велико Търново

Становище на комисията

ПК по БФ приема предложението:
ЗА - 8; ПРОТИВ -0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

20 - 593 / 17.07.2020: Извършени разходи за командировки в страната от инж. 
Даниел Панов - Кмет на Община Велико Търново за периода 01.04.2020 -
31.06.2020 г.

Становище на комисията

ПК по БФ приема предложението:
ЗА - 8; ПРОТИВ -0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

21 - 594 /17.07.2020: Извършени разходи за командировки в страната от 
Венцислав Спирдонов - Председател на Великотърновски общински съвет за 
периода 01.04.2020 г. - 31.06.2020 г.

Становище на комисията

ПК по БФ приема предложението:
ЗА - 9; ПРОТИВ -0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

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

ПРОТОКОЛ

№9
Днес, 22.07.2020 от 17:00 часа, в Голяма зала се проведе заседание на ПК.

Присъствал

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

Присъстват още

Снежана Данева - заместник-кмет "Финанси"
Мариян Маринов - Директор дирекция "БФ"
Даниела Данчева - гл. счетоводител при Община Велико Търново 
Розалия Стефанова - Директор дирекция "АО"
Маринела Джартова - Началник Отдел "УС"
Цветомила Кьосева - гл. специалист, дирекция "СУТ"

Дневен ред
1 -554/09.07.2020: Утвърждаване промените по бюджета и индикативен разчет за 
сметките от Европейския съюз на Община Велико Търново по приходната и 
разходната част на отчета за 2019 г.; Отчет за изпълнение на бюджета и индикативен 
разчет за сметките от Европейския съюз на Община Велико Търново за 2019 г; Отчет 
на Инвестиционната програма за 2019 г.

2 - 576 / 16.07.2020: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, 
с. Шереметя

3 - 578 / 16.07.2020: Отчет за дейността на Великотърновския общински съвет и на 
неговите комисии за периода 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г.

4 - 584 / 16.07.2020: Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски общински 
съвет за първо полугодие на 2020 г. и отчет на всички неснети от отчет решения на 
Великотърновски общински съвет
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5 - 585 / 16.07.2020: Копия от актове, издадени в изпълнение на решения на 
Великотърновски общински съвет

6 - 588 / 17.07.2020: Одобряване на Проект за ПУП-ПП, гр. Килифарево, м. "Мочура" 
за изграждане на външна електроразпределителна мрежа за захранване с ток

7 - 589 / 17.07.2020: Одобряване на Проект за ПУП-ПП, с. Арбанаси, м. "Странжа"

Становища
1 - 554 / 09.07.2020: Утвърждаване промените по бюджета и индикативен разчет за 
сметките от Европейския съюз на Община Велико Търново по приходната и 
разходната част на отчета за 2019 г.; Отчет за изпълнение на бюджета и 
индикативен разчет за сметките от Европейския съюз на Община Велико 
Търново за 2019 г; Отчет на Инвестиционната програма за 2019 г.

Становище на комисията

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

2 - 576 / 16.07.2020: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим 
имот, с. Шереметя

Становище на комисията

Докладва М. Джартова 
Комисията приема предложението:
ЗА - 6; ПРОТИВ -0 ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

3 - 578 /16.07.2020: Отчет за дейността на Великотърновския общински съвет и 
на неговите комисии за периода 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г.

Становище на комисията

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

2 от 3

4 - 584 / 16.07.2020: Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски 
общински съвет за първо полугодие на 2020 г. и отчет на всички неснети от отчет 
решения на Великотърновски общински съвет
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Становище на комисията

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

5 - 585 /16.07.2020: Копия от актове, издадени в изпълнение на решения на 
Великотърновски общински съвет

Становище на комисията

Комисията приема за сведение

6 - 588 / 17.07.2020: Одобряване на Проект за ПУП-ПП, гр. Килифарево, м. 
"Мочура” за изграждане на външна електроразпределителна мрежа за 
захранване с ток

Становище на комисията

Докладва Цв. Кьосева 
Комисията приема предложението:
ЗА - 7; ПРОТИВ - 0 ;ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

7 - 589 /17.07.2020: Одобряване на Проект за ПУП-ПП, с. Арбанаси, м. 
"Странжа"

Становище на комисията

Докладва Цв. Кьосева 
Комисията приема предложението:
ЗА - 7; ПРОТИВ - 0 ;ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

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

ПРОТОКОЛ

№10
Днес, 21.07.2020 от 16:00 часа , в Ритуална зала се проведе заседание на ПК.

Присъствал

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

Присъствали още

Снежана Данева - заместник-кмет "Финанси"
Даниела Данчева - гл. счетоводител към Община Велико Търново 
Розалия Стефанова - Директор дирекция "АО"
Маринела Джартова - Началник Отдел "УС"
Георги Ковачев - гл. експерт дирекция "СДЗ" 
инж. Антон Койнаков, Димчо Йовов
управители и гл. счетоводители на медицинските дружества със 100 % общ.участие 
Поради прекратяване на правомощията на общинския съветник доц. Светлозар 
Стойков - председател на ПК по ЗСД, заседанието беше открито от д-р Мавроди 
Калейнски - заместник-председател на комисията, след което беше водено до 
закриването от д-р Николен Стойнов - заместник-председател на комисията. До 
избиране на нов председател на комисията, заседанията на същата ще бъдат водени от 
заместник-председателите.

Дневен ред
1 - 525 / 25.06.2020: Актуализирана бизнес програма за 2020 г. на "Център за психично 
здраве - Велико Търново" ЕООД

2 - 534 / 29.06.2020: Актуализирана Бизнес програма за 2020 г. на "КОЦ-Велико 
Търново" ЕООД

3 - 535/29.06.2020: Актуализирана бизнес програма за 2020 г. на "Медицински център 
за рехабилитация и спортна медицина I - Велико Търново" ЕООД
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4- 539/30.06.2020: Актуализирана Бизнес програма за 2020 г. на СБАЛПФЗ "Д-Р 
ТРЕЙМАН" ЕООД, гр. Велико Търново

5 - 540 / 30.06.2020: Актуализирана Бизнес програма за 2020 г. на "Център за кожно- 
венерически заболявания-Велико Търново" ЕООД

6 - 541 / 30.06.2020: Отчет за изпълнение на програмата за управление при 
приключване на мандат 2017-2019 г. на управителя на "Център за психично здраве- 
Велико Търново" ЕООД, и освобождаване от отговорност на управителя

7 - 554 / 09.07.2020: Утвърждаване промените по бюджета и индикативен разчет за 
сметките от Европейския съюз на Община Велико Търново по приходната и 
разходната част на отчета за 2019 г.; Отчет за изпълнение на бюджета и индикативен 
разчет за сметките от Европейския съюз на Община Велико Търново за 2019 г; Отчет 
на Инвестиционната програма за 2019 г.

8 - 578 / 16.07.2020: Отчет за дейността на Великотърновския общински съвет и на 
неговите комисии за периода 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г.

9-581 / 16.07.2020: Отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост, 
с. Арбанаси

10 - 584 / 16.07.2020: Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски 
общински съвет за първо полугодие на 2020 г. и отчет на всички неснети от отчет 
решения на Великотърновски общински съвет

11 - 585 /16.07.2020: Копия от актове, издадени в изпълнение на решения на 
Великотърновски общински съвет

12 - 591 / 17.07.2020: Промени по приходната и разходната част на Бюджета към
30.06.2020 г. на Община Велико Търново

Становища
1 - 525 / 25.06.2020: Актуализирана бизнес програма за 2020 г. на "Център за 
психично здраве - Велико Търново" ЕООД

Становище на комисията

Докладва д-р Мариана Петрова.
Комисията приема бизнес програмата:
ЗА - 8; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0
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2 - 534 / 29.06.2020: Актуализирана Бизнес програма за 2020 г. на "КОЦ-Велико 
Търново" ЕООД

Становище на комисията

Докладва д-р Мария Рачева - събрани са трите оперативни отделения (гръдната 
хирургия, онкохирургията и онкогинекологията) на един етаж. И са с един началник, 
за да се спестят заплати на още двама началника. Към момента разполага с двама 
онкогинеколози.
Въпрос: д-р М. Калейнски - ще продължи ли гинекологичната оперативна дейност, по 
стандарт достатъчни ли са двама онкогинеколози.
д-р Рачева - за онкогинекологичната пътеката двама гинеколози хирурзи са 
достатъчни, защото третият човек е хирург или уролог.
Въпрос: д-р Д Андреева - в трите месеца, в които е намалена дейността на 70%, 
получили ли са от Здравната каса доплащане до 85 % от януарската заработка. 
д-р Рачева - не
д-р Стойнов - за областните болници е заплатено до 100 % от заработката за януари.
Въпрос: Кр. Каракоцев - очаква ли се до края на годината финансовият резултат на
дружеството да излезе на плюс
д-р Рачева - да, очаква се
Комисията приема бизнес програмата:
ЗА - 5; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -3

3 - 535 / 29.06.2020: Актуализирана бизнес програма за 2020 г. на "Медицински 
център за рехабилитация и спортна медицина I - Велико Търново" ЕООД

Становище на комисията

Докладва д-р Р. Съботинова 
Комисията приема бизнес програмата:
ЗА - 8; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

4 - 539 / 30.06.2020: Актуализирана Бизнес програма за 2020 г. на СБАЛПФЗ "Д-Р 
ТРЕЙМАН" ЕООД, гр. Велико Търново

Становище на комисията

Докладва д-р Стела Денчева.
Комисията приема бизнес програмата:
ЗА - 8; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

5 - 540 / 30.06.2020: Актуализирана Бизнес програма за 2020 г. на "Център за 
кожно-венерически заболявания-Велико Търново" ЕООД

Становище на комисията

Докладва д-р Т. Чолакова.
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Комисията приема бизнес програмата:
ЗА - 8; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

6 - 541 / 30.06.2020: Отчет за изпълнение на програмата за управление при 
приключване на мандат 2017-2019 г. на управителя на "Център за психично 
здраве-Велико Търново" ЕООД, и освобождаване от отговорност на управителя

Становище на комисията

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

7 - 554 / 09.07.2020: Утвърждаване промените по бюджета и индикативен разчет за 
сметките от Европейския съюз на Община Велико Търново по приходната и 
разходната част на отчета за 2019 г.; Отчет за изпълнение на бюджета и 
индикативен разчет за сметките от Европейския съюз на Община Велико 
Търново за 2019 г; Отчет на Инвестиционната програма за 2019 г.

Становище на комисията

Докладва Снежана Данева.
Комисията приема предложението:
ЗА - 7; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

8 - 578 / 16.07.2020: Отчет за дейността на Великотърновския общински съвет и 
на неговите комисии за периода 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г.

Становище на комисията

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

9 - 581 / 16.07.2020: Отдаване под наем на част от имот - частна общинска 
собственост, с. Арбанаси

Становище на комисията

Докладва М. Джартова.
д-р Д. Андреева - въпросният лекар има ли регистрирана практика, 
д-р Н. Стойнов - той за да се регистрира, той трябва да посочи кабинет.
М. Джартова - към момента не е представил такава регистрация. Член е на Българския 
зъболекарски съюз. Ще се свържат с него да представи регистрация за лечебно 
заведение от РЗИ - Велико Търново до сесията, за да може да се запознае общинския 
съвет.
Комисията приема предложението:
ЗА - 8; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0
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10 - 584 / 16.07.2020: Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски 
общински съвет за първо полугодие на 2020 г. и отчет на всички неснети от отчет 
решения на Великотърновски общински съвет

Становище на комисията

Докладва Р. Стефанова
д-р Стойнов - има ли неснети от отчет, касаещи ресора на комисията 
Р. Стефанова - да, свързани са с проекти, с разкриване на социални услуги. Те са в 
процес на изпълнение.
Комисията приема предложението:
ЗА - 8; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

11 - 585 / 16.07.2020: Копия от актове, издадени в изпълнение на решения на 
Великотърновски общински съвет

Становище на комисията

Комисията приема за сведение

12 - 591 /17.07.2020: Промени по приходната и разходната част на Бюджета към
30.06.2020 г. на Община Велико Търново

Становище на комисията

Докладва Снежана Данева.
Комисията приема предложението:
ЗА - 8; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРОТОКОЛИСТ:.....

/

5 от 5 22.7.2020 г., 12:01



Fire fox

Постоянна комисия по икономически 
въпроси /ПК по ИВ/

ПРОТОКОЛ

№11
Днес, 23.07.2020 от 16:00 часа, в Голяма зала се проведе заседание на ПК.

Присъствал

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

Отсъствал по уважителни причини

• Росен Иванов - Председател 

Присъстват още

Снежана Данева - заместник-кмет "Финанси"
Мариян Маринов - директор дирекция "БФ"
Даниела Данчева - гл. счетоводител при Община Велико Търново 
Розалия Стефанова - директор дирекция "АО"
Мариела Цонева - Директор дирекция "ПП" 
инж. Антон Койнаков
Управители и гл. счетоводители на общинските търговски дружества

Дневен ред
1 - 521 / 24.06.2020: Актуализирана бизнес програма за 2020 г. на "Обредни дейности" 
ЕООД, гр. Велико Търново

2 - 525 / 25.06.2020: Актуализирана бизнес програма за 2020 г. на "Център за психично 
здраве - Велико Търново" ЕООД

3 - 531 /26.06.2020:
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Актуализирана Бизнес програма за 2020 г. на „Царевград Търнов“ ЕООД, Вх. № 
531/26.06.2020 г., Бизнес програма 2021-2023 г., Вх. № 531-1/01.07.2020 г. и 
Антикризисен план за минимизиране на последствията върху дейността на 
„Царевград Търнов“ ЕООД, Вх. № 530/26.06.2020 г.

4 - 534 / 29.06.2020: Актуализирана Бизнес програма за 2020 г. на "КОЦ-Велико 
Търново" ЕООД

5 - 535 / 29.06.2020: Актуализирана бизнес програма за 2020 г. на "Медицински център 
за рехабилитация и спортна медицина I - Велико Търново" ЕООД

6-536/29.06.2020: Актуализирана Бизнес програма за 2020 г. на "ОДЕ1Г" ЕООД, гр. 
Велико Търново

7 - 537 / 29.06.2020: Актуализирана Бизнес програма за 2020 г. на "Инвестстрой - 92" 
ЕООД, гр. Велико Търново

8 - 539 / 30.06.2020: Актуализирана Бизнес програма за 2020 г. на СБАЛПФЗ "Д-Р 
ТРЕЙМАН" ЕООД, гр. Велико Търново

9 - 540 / 30.06.2020: Актуализирана Бизнес програма за 2020 г. на "Център за кожно- 
венерически заболявания-Велико Търново" ЕООД

10 - 541 / 30.06.2020: Отчет за изпълнение на програмата за управление при 
приключване на мандат 2017-2019 г. на управителя на "Център за психично здраве- 
Велико Търново" ЕООД, и освобождаване от отговорност на управителя

11 - 542 / 01.07.2020: Договори за отдаване под наем на площи за търговска дейност в 
училища на територията на Община Велико Търново.

12 - 549 / 07.07.2020: Отчет за изпълнението на програмата за управление при 
приключване на мандат 2017-2019 г. на Управителя на "Царевград Търнов" ЕООД и 
освобождаване от отговорност на управителя

13 - 554 / 09.07.2020: Утвърждаване промените по бюджета и индикативен разчет за 
сметките от Европейския съюз на Община Велико Търново по приходната и 
разходната част на отчета за 2019 г.; Отчет за изпълнение на бюджета и индикативен 
разчет за сметките от Европейския съюз на Община Велико Търново за 2019 г; Отчет 
на Инвестиционната програма за 2019 г.

14 - 578 / 16.07.2020: Отчет за дейността на Великотърновския общински съвет и на 
неговите комисии за периода 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г.

15 - 583 / 16.07.2020: Отчет за текущо изпълнение на общинските проекти, 
финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет

16 - 584 / 16.07.2020: Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски 
общински съвет за първо полугодие на 2020 г. и отчет на всички неснети от отчет
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решения на Великотърновски общински съвет

17 - 585 / 16.07.2020: Копия от актове, издадени в изпълнение на решения на 
Великотърновски общински съвет

18 - 587/ 17.07.2020:

Провеждане на извънредно заседание на общото събрание на „Асоциация по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ 
ООД, гр.Велико Търново

19 - 591 / 17.07.2020: Промени по приходната и разходната част на Бюджета към
30.06.2020 г. на Община Велико Търново

Становища
1 - 521 / 24.06.2020: Актуализирана бизнес програма за 2020 г. на "Обредни 
дейности” ЕООД, гр. Велико Търново

Становище на комисията

ПК по ИВ приема бизнес програмата:
ЗА - 8; ПРОТИВ -0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

2 - 525 / 25.06.2020: Актуализирана бизнес програма за 2020 г. на "Център за 
психично здраве - Велико Търново" ЕООД

Становище на комисията

ПК по ИВ приема бизнес програмата:
ЗА - 9; ПРОТИВ -0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

3-531/26.06.2020:
Актуализирана Бизнес програма за 2020 г. на „Царевград Търнов“ ЕООД, Вх. № 
531/26.06.2020 г., Бизнес програма 2021-2023 г., Вх. № 531-1/01.07.2020 г. и 
Антикризисен план за минимизиране на последствията върху дейността на 
„Царевград Търнов“ ЕООД, Вх. № 530/26.06.2020 г.

Становище на комисията
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ПК по ИВ приема бизнес програмите и антикризисния план:
ЗА - 7; ПРОТИВ -0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -1

4 - 534 / 29.06.2020: Актуализирана Бизнес програма за 2020 г. на ”КОЦ-Велико 
Търново” ЕООД

Становище на комисията

ПК по ИВ приема бизнес програмата:
ЗА - 7; ПРОТИВ -0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -2

5 - 535 / 29.06.2020: Актуализирана бизнес програма за 2020 г. на ’’Медицински 
център за рехабилитация и спортна медицина I - Велико Търново" ЕООД

Становище на комисията

ПК по ИВ приема бизнес програмата:
ЗА - 9; ПРОТИВ -0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

6 - 536 / 29.06.2020: Актуализирана Бизнес програма за 2020 г. на ”ОДПГ” ЕООД, 
гр. Велико Търново

Становище на комисията

ПК по ИВ приема бизнес програмата:
ЗА - 5; ПРОТИВ -0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -3

7 - 537 / 29.06.2020: Актуализирана Бизнес програма за 2020 г. на ’’Инвестстрой - 
92’’ ЕООД, гр. Велико Търново

Становище на комисията

ПК по ИВ приема бизнес програмата:
ЗА - 8; ПРОТИВ -0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -1

8 - 539 / 30.06.2020: Актуализирана Бизнес програма за 2020 г. на СБАЛПФЗ ”Д-Р 
ТРЕЙМАН” ЕООД, гр. Велико Търново

Становище на комисията
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ПК по ИВ приема бизнес програмата:
ЗА - 9; ПРОТИВ -0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

9 - 540 / 30.06.2020: Актуализирана Бизнес програма за 2020 г. на "Център за 
кожно-венерически заболявания-Велико Търново" ЕООД

Становище на комисията

ПК по ИВ приема бизнес програмата:
ЗА - 10; ПРОТИВ -0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

10 - 541 / 30.06.2020: Отчет за изпълнение на програмата за управление при 
приключване на мандат 2017-2019 г. на управителя на "Център за психично 
здраве-Велико Търново" ЕООД, и освобождаване от отговорност на управителя

Становище на комисията

ПК по ИВ приема предложението:
ЗА - 9; ПРОТИВ -0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

11 - 542 / 01.07.2020: Договори за отдаване под наем на площи за търговска 
дейност в училища на територията на Община Велико Търново.

Становище на комисията

Да се изчака становище на общинска администрация 
ПК по ИВ приема предложението:
ЗА - 7; ПРОТИВ -1; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

12 - 549 / 07.07.2020: Отчет за изпълнението на програмата за управление при 
приключване на мандат 2017-2019 г. на Управителя на "Царевград Търнов" 
ЕООД и освобождаване от отговорност на управителя

Становище на комисията

ПК по ИВ приема предложението:
ЗА - 9; ПРОТИВ -0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -1

13 - 554 / 09.07.2020: Утвърждаване промените по бюджета и индикативен разчет 
за сметките от Европейския съюз на Община Велико Търново по приходната и 
разходната част на отчета за 2019 г.; Отчет за изпълнение на бюджета и
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индикативен разчет за сметките от Европейския съюз на Община Велико 
Търново за 2019 г; Отчет на Инвестиционната програма за 2019 г.

Становище на комисията

ПК по ИВ приема предложението:
ЗА - 8; ПРОТИВ -0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -1

14 - 578 / 16.07.2020: Отчет за дейността на Великотърновския общински съвет и 
на неговите комисии за периода 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г.

Становище на комисията

ПК по ИВ приема предложението:
ЗА - 10; ПРОТИВ -0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

15 - 583 /16.07.2020: Отчет за текущо изпълнение на общинските проекти, 
финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет

Становище на комисията

К. Янков - не се вижда информация за наложени финансови корекции по проектите. 
Моли да бъде дадена допълнителна информация по всеки един проект какви 
финансови корекции, санкции са наложени, ако има такива. Вносителят (кметът) да 
представи до няколко дни преди сесията такава информация.
К. Янков - въпрос какво означава "приключили дейности" относно проект 
"Привлекателна и съхранена автентична градска среда" - има ли актове за извършено 
строителство. Информацията е много синтезирана, че чак е неусвояема.
Ст. Витанов - предлага да се даде информацията в разумен срок по следните въпроси:
1. Информация за 1 програмен период 2007-2013 - колко окончателно неверифицирани 
разходи са и кой ги е поел.
2. В следващия програмен период 2013-2020 - колко са окончателно неверифицирани 
разходи по проекти.
М. Цонева - по повод въпросите на г-н Янков за финансовите корекции и това те да 
бъдат включени в отчетите - общинската администрация може във всеки един момент 
да представи такава информация. Каквато и цифра да се даде към настоящия момент, 
тя не би била актуална към следващото тримесечие. Ако това е решение на комисията 
и се гласува, администрацията никога не е отказвала каквато и да е информация да се 
дава по един или друг повод по надлежния ред. По отношение на въпросите на г-н 
Витанов - програмният период 2013-2020 не е завършил, не приключва на 31.12.2020 
г., а на датата от подаването на проектите. Ако трябва да се дава информация към 
всеки приключил проект, тя трябва да дублира информацията, дадена на предходните 
отчети. Ако се натрупва тази информация на всяко тримесечие, обемът ще е доста по- 
го лям. Но ако се приеме от комисия, не би било проблем да се копира и да се слага 
всеки път една и съща информация всеки път. На публичното обсъждане беше 
показано, визуализирано и цитирано, че на 17 юли 2019 г. е приключил проектът 
"Привлекателна и съхранена автентична градска среда" с въвеждане в експлоатация на 
всички дейности, така че актовете са налице. Може да се представи всякаква
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информация, стига да е поискана по надлежния ред. По отношение на санкциите също 
може да бъде дадена такава информация.
ПК по ИВ приема предложението:
ЗА - 6; ПРОТИВ -1; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -2

16 - 584 /16.07.2020: Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски 
общински съвет за първо полугодие на 2020 г. и отчет на всички неснети от отчет 
решения на Великотърновски общински съвет

Становище на комисията

ПК по ИВ приема предложението:
ЗА - 9; ПРОТИВ -0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

17 - 585 / 16.07.2020: Копия от актове, издадени в изпълнение на решения на 
Великотърновски общински съвет

Становище на комисията

ПК по ИВ приема за сведение:
ЗА - 10; ПРОТИВ -0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

18 - 587 /17.07.2020:

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

ПК по ИВ приема предложението:
ЗА - 7; ПРОТИВ -0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -2

19 - 591 / 17.07.2020: Промени по приходната и разходната част на Бюджета към
30.06.2020 г. на Община Велико Търново

ПК по ИВ приема предложението:

Становище на комисията
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ЗА - 9; ПРОТИВ -0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -1

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

ПРОТОКОЛ

№10
Днес, 23.07.2020 от 14:00 часа , в Голяма зала се проведе заседание на ПК.

Присъствал

• Гергана Евтимова - Председател
• Драгомир Йосифов
• Елена Чамуркова
• Николай Илчев
• Христо Стоев

Отсъствал по уважителни причини

• Росен Иванов 

Отсъствал

• Сунай Мунков 

Присъстват още

Снежана Данева - заместник-кмет "Финанси"
Мариян Маринов - директор дирекция "БФ"
Даниела Данчева - гл. счетоводител при Община Велико Търново 
Десислава Йонкова - директор дирекция "ПОУС"
Розалия Стефанова - директор дирекция "АО"

Дневен ред
1 - 554/09.07.2020: Утвърждаване промените по бюджета и индикативен разчет за 
сметките от Европейския съюз на Община Велико Търново по приходната и 
разходната част на отчета за 2019 г.; Отчет за изпълнение на бюджета и индикативен 
разчет за сметките от Европейския съюз на Община Велико Търново за 2019 г; Отчет 
на Инвестиционната програма за 2019 г.

2 - 578 / 16.07.2020: Отчет за дейността на Великотърновския общински съвет и на 
неговите комисии за периода 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г.

1 от 3

3 - 584 / 16.07.2020: Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски общински 
съвет за първо полугодие на 2020 г. и отчет на всички неснети от отчет решения на 
Великотърновски общински съвет
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4 - 585 / 16.07.2020: Копия от актове, издадени в изпълнение на решения на 
Великотърновски общински съвет

5 - 586 / 16.07.2020: Наредба за определяне, предоставяне, поддържане и използване 
на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с 
комплексно застрояване

Становища
1 - 554 / 09.07.2020: Утвърждаване промените по бюджета и индикативен разчет за 
сметките от Европейския съюз на Община Велико Търново по приходната и 
разходната част на отчета за 2019 г.; Отчет за изпълнение на бюджета и 
индикативен разчет за сметките от Европейския съюз на Община Велико 
Търново за 2019 г; Отчет на Инвестиционната програма за 2019 г.

Становище на комисията

Докладва Сн. Данева 
Комисията приема предложението:
ЗА - 5; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

2 - 578 /16.07.2020: Отчет за дейността на Великотърновския общински съвет и 
на неговите комисии за периода 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г.

Становище на комисията

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

3 - 584 / 16.07.2020: Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски 
общински съвет за първо полугодие на 2020 г. и отчет на всички неснети от отчет 
решения на Великотърновски общински съвет

Становище на комисията

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

4 - 585 / 16.07.2020: Копия от актове, издадени в изпълнение на решения на 
Великотърновски общински съвет
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Становище на комисията

Комисията приема за сведение

5 - 586 / 16.07.2020: Наредба за определяне, предоставяне, поддържане и 
използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в 
квартали с комплексно застрояване

Становище на комисията

Докладва Д. Йонкова
арх. Др. Йосифов - щом заинтересовани лица са собствениците, трябва задължително 
да бъде придружено от едно обосновано искане, включващо проект за 
паркоустройство и благоустройство. Иначе ще настане хаос.
Е. Чамуркова - защо трябва гражданите да си плащат сами за проект 
Г. Евтимова - кой ще изгражда съоръженията на прилежащите площи.
Д. Йонкова - собствениците на етажната собственост.
Г. Евтимова - за какъв срок се предоставя това ползване на площта, никъде не е 
посочено.
Д. Йонкова - няма посочен срок
Г. Евтимова - в чл. 4, ал. 1- също не е описан срок
Д. Йонкова - след приемане на наредбата ще се изготви заповед в едномесечен срок от 
влизането й в сила,с която да се определят служителите и начина, по който ще се 
движат документите в дирекция "СУТ".
Г. Евтимова - в чл. 4, ал.2 - да се добави следния текст, уточняващ изискванията "В 
случай, че са изпълнени предвидените изисквания, определени в Наредба № 6 от 
18.09.2009 г. за определяне на прилежащата площ към сгради в режим на етажна 
собственост в квартали с комплексно застрояване,...."
Комисията приема предложението на Г. Евтимова:
ЗА - 4; ПРОТИВ ; 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0
арх. Йосифов - в чл. 3, ал. 2 да се добави т. 3 със следното съдържание: "проект част 
Паркоустройство и Благоустройство"
Комисията приема предложението на арх. Йосифов:
ЗА - 4; ПРОТИВ ; 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0 /
Комисията приема предложението заедно с направените предложения от комисията: 
ЗА - 3; ПРОТИВ - 1; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -1

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРОТОКОЛИСТ:
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Постоянна комисия по образование, наука 
и култура /ПК по ОНК/

ПРОТОКОЛ

№9
Днес, 23.07.2020 от 15:00 часа , в Голяма зала се проведе заседание на ПК.

Присъствал

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

Присъстваш още

Снежана Данева - заместник-кмет "Финанси"
Мариян Маринов - директор дирекция "БФ"
Даниела Данчева - гл. счетоводител 
Маринела Джартова - Началник Отдел "УС"

Дневен ред
1 - 554/09.07.2020: Утвърждаване промените по бюджета и индикативен разчет за 
сметките от Европейския съюз на Община Велико Търново по приходната и 
разходната част на отчета за 2019 г.; Отчет за изпълнение на бюджета и индикативен 
разчет за сметките от Европейския съюз на Община Велико Търново за 2019 г; Отчет 
на Инвестиционната програма за 2019 г.

2 - 563 / 14.07.2020: Отмяна на Решение № 318/19.07.2012 г. на Великотърновски 
общински съвет

3 - 577 / 16.07.2020: Отдаване под наем на част от имот публична общинска 
собственост, гр. Велико Търново /СУ "Владимир Комаров"/

4 - 578 / 16.07.2020: Отчет за дейността на Великотърновския общински съвет и на 
неговите комисии за периода 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г.
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5 - 584 / 16.07.2020: Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски общински 
съвет за първо полугодие на 2020 г. и отчет на всички неснети от отчет решения на 
Великотърновски общински съвет

6 - 585 / 16.07.2020: Копия от актове, издадени в изпълнение на решения на 
Великотърновски общински съвет

7 - 591 / 17.07.2020: Промени по приходната и разходната част на Бюджета към
30.06.2020 г. на Община Велико Търново

8 - 598 / 21.07.2020: Предложение от групата съветници от ВМРО - БНД в ОБС В. 
Търново.

Становища
1 - 554 / 09.07.2020: Утвърждаване промените по бюджета и индикативен разчет за 
сметките от Европейския съюз на Община Велико Търново по приходната и 
разходната част на отчета за 2019 г.; Отчет за изпълнение на бюджета и 
индикативен разчет за сметките от Европейския съюз на Община Велико 
Търново за 2019 г; Отчет на Инвестиционната програма за 2019 г.

Становище на комисията

К. Янков - колко е преходният остатък от 2018 г. към 2019 г.
Сн. Данева, М. Маринов - около 18 млн. лв.
Комисията приема предложението:
ЗА - 7; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -1

2 - 563 /14.07.2020: Отмяна на Решение № 318/19.07.2012 г. на Великотърновски 
общински съвет

Становище на комисията

докладва М. Джартова 
Комисията приема предложението:
ЗА - 6; ПРОТИВ -0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -2

3 - 577 / 16.07.2020: Отдаване под наем на част от имот публична общинска 
собственост, гр. Велико Търново /СУ "Владимир Комаров"/
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Становище на комисията

Докладва М. Джартова 
Комисията приема предложението:
ЗА - 10; ПРОТИВ -0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

4 - 578 /16.07.2020: Отчет за дейността на Великотърновския общински съвет и 
на неговите комисии за периода 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г.

Становище на комисията

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

5 - 584 /16.07.2020: Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски 
общински съвет за първо полугодие на 2020 г. и отчет на всички неснети от отчет 
решения на Великотърновски общински съвет

Становище на комисията

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

6 - 585 /16.07.2020: Копия от актове, издадени в изпълнение на решения на 
Великотърновски общински съвет

Становище на комисията

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

7 - 591 /17.07.2020: Промени по приходната и разходната част на Бюджета към
30.06.2020 г. на Община Велико Търново

Становище на комисията

Комисията приема предложението:
ЗА - 7; ПРОТИВ -0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -2
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8 - 598 / 21.07.2020: Предложение от групата съветници от ВМРО - БНД в ОБС В. 
Търново.

Становище на комисията

Докладва Е. Коев
д-р Александров - изказва съгласие с направеното предложение. Препоръка - когато се 
подготви самата плоча като текст и визия, да бъде консултирана със специалисти от 
РИМ - Велико Търново.
К. Янков - не трябва ли да се консултират и за дизайна 
д-р Александров - дизайнът е авторско право на скулптора.
М. Трифонов - освен това минава и през Експертен съвет
Ж. Желев - подкрепя предложението, но има ли становище на администрацията по 
това предложение
В. Дончева - няма становище, предложението е адресирано само до ПК по ОНК 
М. Трифонов - подкрепя се инициативата и откъде ще дойдат средствата. Оттам 
нататък инициаторите ще го съгласуват с експерти. При всички положения ще минава 
през Експертен съвет.
К. Янков - не трябва ли да има един стандарт за такива плочи, не да има различни из 
целия град.
д-р Александров - паметните плочи не изглеждат еднакво, всеки скулптор си носи 
авторското право.
В. Дончева - предлага да се формулира решение на комисията:
Да бъде запозната общинска администрация с предложението на ВМРО-БНД, като 
ПК по ОНК изразява принципно съгласие с инициативата, но тя да се осъществи 
след консултация със специалисти в РИМ-Велико Търново по отношение текста на 
паметната точа.
Комисията приема предложението:
ЗА - 6; ПРОТИВ -0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -1

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

J
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Постоянна комисия по общинска 
собственост /ПК по ОС/

ПРОТОКОЛ

№9
Днес, 22.07.2020 от 16:00 часа , в Голяма зала се проведе заседание на ПК.

Присъствал

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

Отсъствал

• Сунай Мунков 

Присъствали още

Снежана Данева - заместник-кмет "Финанси"
Мариян Маринов - Директор дирекция "БФ"
Даниела Данчева - гл. счетоводител при Община Велико Търново 
Десислава Йонкова - Директор дирекция"ПОУС"
Розалия Стефанова - Директор дирекция "АО"
Маринела Джартова - Началник Отдел "УС"

Дневен ред
1 - 542 /01.07.2020: Договори за отдаване под наем на площи за търговска дейност в 
училища на територията на Община Велико Търново.

2-554/09.07.2020: Утвърждаване промените по бюджета и индикативен разчет за 
сметките от Европейския съюз на Община Велико Търново по приходната и 
разходната част на отчета за 2019 г.; Отчет за изпълнение на бюджета и индикативен 
разчет за сметките от Европейския съюз на Община Велико Търново за 2019 г; Отчет 
на Инвестиционната програма за 2019 г.

3 - 561 / 14.07.2020: Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Беляковец

4 - 562 / 14.07.2020: Продажба на недвижим имот по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, с.
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Хогница

5 - 563 / 14.07.2020: Отмяна на Решение № 318/19.07.2012 г. на Великотърновски 
общински съвет

6 - 564 / 14.07.2020: Отмяна на решения на Великотърновски общински съвет

7 - 575 / 16.07.2020: Прекратяване на собственост чрез продажба, с. Арбанаси

8 - 576 / 16.07.2020: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, 
с. Шереметя

9 - 577 / 16.07.2020: Отдаване под наем на част от имот публична общинска 
собственост, гр. Велико Търново /СУ "Владимир Комаров"/

10 - 578 / 16.07.2020: Отчет за дейността на Великотърновския общински съвет и на 
неговите комисии за периода 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г.

11 - 579 / 16.07.2020: Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Присово

12 - 580 / 16.07.2020: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, гр. 
Велико Търново

13 - 581 / 16.07.2020: Отдаване под наем на част от имот - частна общинска 
собственост, с. Арбанаси

14 - 582 / 16.07.2020: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, гр. 
Велико Търново

15 - 584 / 16.07.2020: Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски 
общински съвет за първо полугодие на 2020 г. и отчет на всички неснети от отчет 
решения на Великотърновски общински съвет

16 - 585 / 16.07.2020: Копия от актове, издадени в изпълнение на решения на 
Великотърновски общински съвет

17 - 586 / 16.07.2020: Наредба за определяне, предоставяне, поддържане и използване 
на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с 
комплексно застрояване

Становища
1 - 542 / 01.07.2020: Договори за отдаване под наем на площи за търговска дейност 
в училища на територията на Община Велико Търново.

Становище на комисията
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Комисията изисква становище от общинска администрация: 
ЗА - 8; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

2 - 554 / 09.07.2020: Утвърждаване промените по бюджета и индикативен разчет за 
сметките от Европейския съюз на Община Велико Търново по приходната и 
разходната част на отчета за 2019 г.; Отчет за изпълнение на бюджета и 
индикативен разчет за сметките от Европейския съюз на Община Велико 
Търново за 2019 г; Отчет на Инвестиционната програма за 2019 г.

Становище на комисията

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

3 - 561 /14.07.2020: Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Беляковец

Становище на комисията

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

4 - 562 /14.07.2020: Продажба на недвижим имот по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, с. 
Хотница

Становище на комисията

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

5 - 563 /14.07.2020: Отмяна на Решение № 318/19.07.2012 г. на Великотърновски 
общински съвет

Становище на комисията

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

6 - 564 /14.07.2020: Отмяна на решения на Великотърновски общински съвет
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Становище на комисията

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

7 - 575 /16.07.2020: Прекратяване на собственост чрез продажба, с. Арбанаси

Становище на комисията

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

8 - 576 / 16.07.2020: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим 
имот, с. Шереметя

Становище на комисията

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

9 - 577 /16.07.2020: Отдаване под наем на част от имот публична общинска 
собственост, гр. Велико Търново /СУ "Владимир Комаров"/

Становище на комисията

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

10 - 578 /16.07.2020: Отчет за дейността на Великотърновския общински съвет и 
на неговите комисии за периода 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г.

Становище на комисията

Комисията приема предложението:
ЗА - 6; ПРОТИВ -0 ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0
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11 - 579 / 16.07.2020: Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Присово

Становище на комисията

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

12 - 580 / 16.07.2020: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, 
гр. Велико Търново

Становище на комисията

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

13 - 581 / 16.07.2020: Отдаване под наем на част от имот - частна общинска 
собственост, с. Арбанаси

Становище на комисията

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

14 - 582 /16.07.2020: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, 
гр. Велико Търново

Становище на комисията

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

15 - 584 /16.07.2020: Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски 
общински съвет за първо полугодие на 2020 г. и отчет на всички неснети от отчет 
решения на Великотърновски общински съвет

Становище на комисията
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Комисията приема предложението:
ЗА - 6; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

16 - 585 /16.07.2020: Копия от актове, издадени в изпълнение на решения на 
Великотърновски общински съвет

Становище на комисията

Комисията приема за сведение

17 - 586 / 16.07.2020: Наредба за определяне, предоставяне, поддържане и 
използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в 
квартали с комплексно застрояване

Становище на комисията

Комисията приема предложението:
ЗА - 6; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -1

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

корупцията /ПК по ПГОБК/

ПРОТОКОЛ

№ 8
Днес, 23.07.2020 от 13:00 часа , в Голяма зала се проведе заседание на ПК.

Присъствал

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

Присъствали още

Снежана Данева - заместник-кмет "Финанси"
Мариян Маринов - директор дирекция "БФ"
Даниела Данчева - гл. счетоводител при Община Велико Търново 
Розалия Стефанова - директор дирекция "АО"
Галина Тодорова - гражданин

Дневен ред
1 - 516 / 22.06.2020: Предложение от граждани, работещи и живущи на ул. "Димитър 
Буйнозов", гр. Велико Търново

2 - 548 / 07.07.2020: Молба от живущи на ул. "Димитър Буйнозов" № 4 във вр със 
застрашено голямо дърво

3 - 554 / 09.07.2020: Утвърждаване промените по бюджета и индикативен разчет за 
сметките от Европейския съюз на Община Велико Търново по приходната и 
разходната част на отчета за 2019 г.; Отчет за изпълнение на бюджета и индикативен 
разчет за сметките от Европейския съюз на Община Велико Търново за 2019 г; Отчет 
на Инвестиционната програма за 2019 г.

4 - 578 / 16.07.2020: Отчет за дейността на Великотърновския общински съвет и на 
неговите комисии за периода 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г.

5 - 584 / 16.07.2020: Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски общински
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съвет за първо полугодие на 2020 г. и отчет на всички неснети от отчет решения на 
Великотърновски общински съвет

6 - 585 / 16.07.2020: Копия от актове, издадени в изпълнение на решения на 
Великотърновски общински съвет

7 - 597 / 21.07.2020: Становище по сигнал, получен по електронната поща, от 
Димитричка Стефанова

Становища
1 - 516 / 22.06.2020: Предложение от граждани, работещи и живущи на ул. 
’’Димитър Буйнозов", гр. Велико Търново

Становище на комисията

арх. Др. Йосифов - тази инициатива се дублира с наредбата, която предстои да бъде 
приета, за общите площи. По този начин тяхното искане би се удовлетворило. Първо 
трябва да се даде експертно мнение на общинско ниво. След приемане на тази наредба 
всичко ще се канализира, няма да има смисъл да се създават инициативни комитети по 
този тип въпроси. Нека Общината се произнесе по компетентност със становище, 
д-р М. Калейнски - има общинско дружество "ОДПГ" ЕООД. Нека бъде адресирано и 
към тях.
Н. Илчев - да се ангажира общинска администрация да проучи възможностите по 
повод исканията, да се изпрати и до "ОДПГ" ЕООД да извърши проверката съвместно 
с общинска администрация.
Е. Коев - в горната част на тази улица няма обособена автобусна спирка.
д-р Д. Андреева - първо да се проучи чия собственост са тези терени, след това да се
разсъждава по тези искания.
Решение на комисията
Искането да се изпрати на общинска администрация, като се извърши проверка по 
отношение на статута на посочените имоти, и да се проучат възможностите за 
обособяване на паркоместа, зелени площи и отговаряща на изискванията автоспирка в 
посочения район. Отговорът на общинска администрация по отношение на паркиране 
и спиране на района да се изготви съвместно с "ОДПГ" ЕООД. Становището на 
администрацията да се представи в срок до следващо заседание на комисията.
ЗА - 6; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

2 - 548 / 07.07.2020: Молба от живущи на ул. ’’Димитър Буйнозов” № 4 във вр със 
застрашено голямо дърво

Становище на комисията

Изказване на жалбоподателя: Галина Тодорова 
Решение на комисията:
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Да се изпрати до общ. администрация, дирекция "СУТ", за становище по 
компетентност и предложение за варианти за запазване на описания в молбата 
застрашен дървесен вид. Срок - до следващо заседание на комисията.
ЗА - 4; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

3 - 554 / 09.07.2020: Утвърждаване промените по бюджета и индикативен разчет за 
сметките от Европейския съюз на Община Велико Търново по приходната и 
разходната част на отчета за 2019 г.; Отчет за изпълнение на бюджета и 
индикативен разчет за сметките от Европейския съюз на Община Велико 
Търново за 2019 г; Отчет на Инвестиционната програма за 2019 г.

Становище на комисията

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

4 - 578 /16.07.2020: Отчет за дейността на Великотърновския общински съвет и 
на неговите комисии за периода 01.01.2020 г, - 30.06.2020 г.

Становище на комисията

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

5 - 584 /16.07.2020: Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски 
общински съвет за първо полугодие на 2020 г. и отчет на всички неснети от отчет 
решения на Великотърновски общински съвет

Становище на комисията

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

6 - 585 /16.07.2020: Копия от актове, издадени в изпълнение на решения на 
Великотърновски общински съвет

Становище на комисията

Комисията приема за сведение

7 - 597 / 21.07.2020: Становище по сигнал, получен по електронната поща, от 
Димитринка Стефанова
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Становище на комисията

Общинска администрация е изготвила становище във връзка със сигнала, получен по 
електронен път чрез д-р М. Калейнски. Становището е изпратено за сведение на 
елетронната поща на д-р М. Калейнски.

д-р М. Калейнски предлага чрез ПК по ПГОБК да становището се изпрати за сведение 
на жалбоподателя.

Комисията приема предложението на д-р М. Калейнски:

ЗА - 6; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРОТОКОЛИСТ:
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КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Относно: Сигнал, получен по електронната поща от Димнтринка Стефанова

УВАЖАЕМИ Г-Н СПИРДОНОВ,

Във връзка с горецитирания сигнал, Ви уведомявам следното:
1. Община Велико Търново има сключен договор с фирма, която обработва по 

график с препарати против комари, кърлежи и други паразити, детските 
площадки и градските паркове.

2. Сигналът за наличие на безстопанствени кучета на ул. „Панорамна“ е 
изпратен на фирма ЕТ „Пролет-Й. Йорданов“. Животните се залавят, прилага 
им се вътрешно и външно обезпаразитяване, кастрация и съгласно Закона за 
защита на животните се връщат по местата, откъдето са заловени.

С уважение; 7 {. о7-
СНЕЖАНА ДАНЕВА-ИВАНОВА 
За Кмет на Община Велико Търнов 
/ЗаповедЛе РД 22-911/01.07.20 гУ

ISO 9001:2008 Сертификат N Q030304 
IS0 14001:2004 Сертификат N 23285 
ISO 27001:2005 Сертификат N 23285

Оффяч» - *■ d f w r t



Общински съвет

От:
Изпратено:
До:
Як:
Относно:

М К <suvetnik.kaleynski@gmail.com> 
28 юни 2020 г. 8:19 
та  у о rvt@ vt. bia-bg .com 
Общински съвет 
Сигнал

т

В качеството си на общински съветник внасям за разглеждане и решаване на проблеми 
поставени от сигнал на гражданин .

Сигнал
от
ДИМИТРИНКА СТЕФАНОВА 
Велико Търновоул. „Панорамна“ 18 А 
тел 0886 802951

Искам да съобщя за напаст от бълхи ,кърлежи и други опасни за човешкото здраве паразити 
разнасяни от котило бездомни котки и кучета живеещи на нашата улица.. Никога не е пръскано за 
бълхи и кърлежи.
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Постоянна комисия по спорта, туризма, 
децата и младежта /ПК по СТДМ/

ПРОТОКОЛ

№9
Днес, 21.07.2020 от 15:00 часа, в Ритуална зала се проведе заседание на ПК.

Присъствал

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

Отсъствал

• Сунай Мунков 

Присъствали още

Снежана Данева - заместник-кмет "Финанси"
Даниела Данчева - гл. счетоводител при Община Велико Търново 
Розалия Стефанова - Директор дирекция "АО" 
инж. Антон Койнаков, Димчо Йовов
Борислав Йорданов - Управител на "Царевград Търнов" ЕООД

Дневен ред
1 - 531 / 26.06.2020: Актуализиране на бизнес програма за 2020 г. на "Царевград 
Търнов" ЕООД, Вх. № 531/26.06.2020 г. и Бизнес програма за периода 2021-2023 г. на 
"Царевград Търнов" ЕООД, Вх. № 531-1/01.07.2020 г.; Антикризисен план на 
"Царевград Търнов" ЕООД, Вх. № 530/26.06.2020 г.

2 - 549 / 07.07.2020: Отчет за изпълнението на програмата за управление при 
приключване на мандат 2017-2019 г. на Управителя на "Царевград Търнов" ЕООД и 
освобождаване от отговорност на управителя

3 - 554 / 09.07.2020: Утвърждаване промените по бюджета и индикативен разчет за 
сметките от Европейския съюз на Община Велико Търново по приходната и 
разходната част на отчета за 2019 г.; Отчет за изпълнение на бюджета и индикативен
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разчет за сметките от Европейския съюз на Община Велико Търново за 2019 г; Отчет 
на Инвестиционната програма за 2019 г.

4 - 578 / 16.07.2020: Отчет за дейността на Великотърновския общински съвет и на 
неговите комисии за периода 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г.

5 - 584 / 16.07.2020: Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски общински 
съвет за първо полугодие на 2020 г. и отчет на всички неснети от отчет решения на 
Великотърновски общински съвет

6 - 585 / 16.07.2020: Копия от актове, издадени в изпълнение на решения на 
Великотърновски общински съвет

7 - 591 / 17.07.2020: Промени по приходната и разходната част на Бюджета към
30.06.2020 г. на Община Велико Търново

Становища
1 - 531 / 26.06.2020: Актуализиране на бизнес програма за 2020 г. на "Царевград 
Търнов" ЕООД, Вх. № 531/26.06.2020 г. и Бизнес програма за периода 2021-2023 г. 
на "Царевград Търнов" ЕООД, Вх. № 531-1/01.07.2020 г.; Антикризисен план на 
"Царевград Търнов" ЕООД, Вх. № 530/26.06.2020 г.

Становище на комисията

Кр. Каракоцев - изказване относно положителните страни на антикризисния план 
(рекламната кампания за "Звук и светлина”, за фейсбук-страницата, преработване на 
системата за онлайн продажба на билети). Въпрос относно кандидатстването по 
мярката 60/40 - към коя от трите точки е кандидатствано. Въпрос относно съвместната 
работа с РИМ -Велико Търново - до какъв етап са стигнали преговорите с тях (за втора 
каса и т.н.). Въпрос относно съвместния проект с хотелите и ресторантите за 
намаление на някои услуги - до какъв етап е достигнало и кога може да заработи.
Б. Йорданов - по мярката 60/40 е кандидатствано по т. Б 2. Одобрени са по тази мярка. 
Очаква се одобрение и по друга програма. Спазени са всички изисквания. 
Платформата, свързана със съвместната работа с РИМ, ще заработи до края на 
годината. Индивидуалната платформа се надяват да заработи лятото. След това като 
заработи на музея, има възможности да се включат към нея за обща база информация 
и т.н. Относно съвместната работа с хотели и ресторанти - комбинираният билет 
представлява билет за посещение на три кобинирани туристически обекта, съответно 
ще се възползва от отстъпка. Също показвайки го в което и да е заведение в града, ще 
ползва 10 % отстъпка. Очаква се да заработи до края на лятото.
Снежана Данева - като част от мерките, които Общината предприе за привличане на 
туристи - всеки уикенд се излъчва безплатно "Звук и светлина”. Хотелиерите и 
ресторантьорите са имали среща с кмета на Общината, на която са обсъждали 
евентуално някаква актракция да се пусне на първата порта на АМР "Царевец". Правят 
се някакви сценарии, за да се осъществи. Предстои да бъде предложено и това като 
част от туристическите атракции.
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Комисията приема антикризисния план:
ЗА - 7; ПРОТИВ -0 ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0 
Комисията приема бизнес програмата за 2020 г.:
ЗА - 8; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0 
Комисията приема бизнес програмата за 2021-2023 г.: 
ЗА - 8; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

2 - 549 / 07.07.2020: Отчет за изпълнението на програмата за управление при 
приключване на мандат 2017-2019 г. на Управителя на "Царевград Търнов” 
ЕООД и освобождаване от отговорност на управителя

Становище на комисията

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

3 - 554 / 09.07.2020: Утвърждаване промените по бюджета и индикативен разчет за 
сметките от Европейския съюз на Община Велико Търново по приходната и 
разходната част на отчета за 2019 г.; Отчет за изпълнение на бюджета и 
индикативен разчет за сметките от Европейския съюз на Община Велико 
Търново за 2019 г; Отчет на Инвестиционната програма за 2019 г.

Становище на комисията

Докладва Снежана Данева.
Комисията приема предложението:
ЗА - 7; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

4 - 578 / 16.07.2020: Отчет за дейността на Великотърновския общински съвет и 
на неговите комисии за периода 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г.

Становище на комисията

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

5 - 584 / 16.07.2020: Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски 
общински съвет за първо полугодие на 2020 г. и отчет на всички неснети от отчет 
решения на Великотърновски общински съвет

Становище на комисията

Комисията приема предложението:
ЗА - 8; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0
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6 - 585 / 16.07.2020: Копия от актове, издадени в изпълнение на решения на 
Великотърновски общински съвет

Становище на комисията

Комисията приема за сведение

7 - 591 /17.07.2020: Промени по приходната и разходната част на Бюджета към
30.06.2020 г. на Община Велико Търново

Становище на комисията

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

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

по УТТПУ

ПРОТОКОЛ

№9
Днес, 22.07.2020 от 15:00 часа , в Голяма зала се проведе заседание на ПК.

Присъствал

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

Присъствали още

Снежана Данева - заместник-кмет "Финанси"
Мариян Маринов - директор дирекция "БФ"
Даниела Данчева - гл. счетоводител при Община Велико Търново 
Розалия Стефанова - Директор дирекция "АО"
Маринела Джартова - Началник Отдел "УС"
Десислава Йонкова - Директор дирекция "ПОУС"
Цветомила Кьосева - гл. специалист дирекция "СУТ"
инж. Антон Койнаков, Димчо Йовов
инж. Иван Ламбов - Управител "ОДПГ" ЕООД

Дневен ред
1 - 516 / 22.06.2020: Предложение от граждани, работещи и живущи на ул. "Димитър 
Буйнозов", гр. Велико Търново

2-536/29.06.2020: Актуализирана Бизнес програма за 2020 г. на "ОДПГ" ЕООД, гр. 
Велико Търново

3 -548/07.07.2020: Молба от живущи на ул. "Димитър Буйнозов" № 4 във вр със 
застрашено голямо дърво
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4- 554 / 09.07.2020: Утвърждаване промените по бюджета и индикативен разчет за 
сметките от Европейския съюз на Община Велико Търново по приходната и 
разходната част на отчета за 2019 г.; Отчет за изпълнение на бюджета и индикативен 
разчет за сметките от Европейския съюз на Община Велико Търново за 2019 г; Отчет 
на Инвестиционната програма за 2019 г.

5 - 561 / 14.07.2020: Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Беляковец

6 - 562 / 14.07.2020: Продажба на недвижим имот по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, е. 
Хотница

7 - 575 / 16.07.2020: Прекратяване на собственост чрез продажба, с. Арбанаси

8 - 576 / 16.07.2020: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, 
с. Шереметя

9 - 578 / 16.07.2020: Отчет за дейността на Великотърновския общински съвет и на 
неговите комисии за периода 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г.

10 - 579 / 16.07.2020: Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Присово

11 - 584 / 16.07.2020: Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски 
общински съвет за първо полугодие на 2020 г. и отчет на всички неснети от отчет 
решения на Великотърновски общински съвет

12 - 585 / 16.07.2020: Копия от актове, издадени в изпълнение на решения на 
Великотърновски общински съвет

13 - 586 / 16.07.2020: Наредба за определяне, предоставяне, поддържане и използване 
на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с 
комплексно застрояване

14- 587/ 17.07.2020:

Провеждане на извънредно заседание на общото събрание на „Асоциация по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ 
ООД, гр.Велико Търново

15 - 588 / 17.07.2020: Одобряване на Проект за ПУП-ПП, гр. Килифарево, м. "Мочура" 
за изграждане на външна електроразпределителна мрежа за захранване с ток

16 - 589 / 17.07.2020: Одобряване на Проект за ПУП-ПП, с. Арбанаси, м. "Странжа"

17 - 591 / 17.07.2020: Промени по приходната и разходната част на Бюджета към
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30.06.2020 г. на Община Велико Търново

Становища
1 - 516 / 22.06.2020: Предложение от граждани, работещи и живущи на ул. 
"Димитър Буйнозов", гр. Велико Търново

Становище на комисията

Комисията изисква становище от общинска администрация:
ЗА - 10; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

2 - 536 / 29,06.2020: Актуализирана Бизнес програма за 2020 г. на "ОДПГ" ЕООД, 
гр. Велико Търново

Становище на комисията

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

3 - 548 / 07.07.2020: Молба от живущи на ул. "Димитър Буйнозов" № 4 във вр със 
застрашено голямо дърво

Становище на комисията

Комисията изисква становище от общинска дминистрация: 
ЗА - 10; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

4 - 554 / 09.07.2020: Утвърждаване промените по бюджета и индикативен разчет за 
сметките от Европейския съюз на Община Велико Търново по приходната и 
разходната част на отчета за 2019 г.; Отчет за изпълнение на бюджета и 
индикативен разчет за сметките от Европейския съюз на Община Велико 
Търново за 2019 г; Отчет на Инвестиционната програма за 2019 г.

Становище на комисията

Докладва: Снежана Данева
К. Янков - относно отчет "Чистота"“ пише "Други източници на финансиране" - това 
бюджета ли е
М. Маринов - да, това да други приходоизточници на Общината.
Ст. Витанов - изпълнението на инвестиционната програма е на около 60 %, системно 
не се изпълнява инвестиционната програма; Въпрос относно това каква е причината от

3 от 7 23.7.2020 г„ 11:24



Firefox

1 месец да не се работи ДГ в кв. "Зона Б", На общественото обсъждане никой не е 
отговорил на този въпрос; Въпрос относно това каква е причината за разреждане на 
градския транспорт и на какво основание. Общинският съвет взема решение за 
линиите. Моли за отговор кой персонално е разрешил това разреждане.
Пл. Петров - въпросите са записани. Ако може в момента някой да отговори, да 
заповяда. Със сигурност г-н Витанов ще ги зададе и на сесия, където ще може да му се 
отговори.
Ст. Витанов - ако му се отговори, няма да ги задава на сесията.
Пл. Петров - относно градския транспорт нека да изискат като комисия от инж. Галя 
Маринова да представи на Общинския съвет дали има промяна в разписанията на 
градския транспорт и на какво основание е разпоредено
Ст. Витанов - тя е служител, който изпълнява разпореждане. Не се интересува от това. 
Интересува се кой е дал такова - заместник-кмет, кмет, областен управител, министър- 
председател.
Сн. Данева - никой не е разпореждал да се разреждат автобуси.
Пл. Петров - нека инж. Галя Маринова да отговори на заседанието на Общинския 
съвет има ли промяна на линиите със заповед.
Ст. Витанов - нека кметът на Общината да отговори на заседанието на Общинския 
съвет
Пл. Петров - проф. Камарашев е тук, има грижата да отговорят на този въпрос на 
сесията.
проф. Камарашев - да, ще отговорят.
Комисията приема предложението:
ЗА -6 ; ПРОТИВ - 3; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -1

5 - 561 / 14.07.2020: Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Беляковец

Становище на комисията

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

6 - 562 /14.07.2020: Продажба на недвижим имот по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, с. 
Хотница

Становище на комисията

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

7 - 575 /16.07.2020: Прекратяване на собственост чрез продажба, с. Арбанаси

Становище на комисията

Комисията приема предложението:
ЗА - 10; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0
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8 - 576 / 16.07.2020: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим 
имот, с. Шереметя

Становище на комисията

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

9 - 578 /16.07.2020: Отчет за дейността на Великотърновския общински съвет и 
на неговите комисии за периода 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г.

Становище на комисията

Ст. Витанов - не одобрява действията на ръководството на общинския съвет за 
непровеждане на поне една сесия, която можеше да се проведе в присъствен режим. 
Още повече, че се подготвят законови промени, които ще позволяват едва ли не да се 
премине към онлайн режим.
Пл. Петров - ако се наложи.
К. Янков - затова е предложил изготвяне на правила за онлайн режим на сесия на 
общинския съвет, и как се преминава в този режим. Защото досега еднолично решава 
председателят преминаването към онлайн режим.
Пл. Петров - не председателят решава, а председателският съвет.
К. Янков - излиза, че е по негова заповед.
Пл. Петров - не смята, че онлайн заседанията за възпрепятствали някого, за да се 
изкаже или да е останало нещо скрито. Даже обратното - онлайн сесиите 
продължаваха много по-дълго от присъствените сесии. Защитава председателския 
съвет в тази насока. Обстановката е динамична. Като се промени законът, сигурно ще 
се наложи да се промени и правилникът на ВТОбС.
К. Янков - не казва, че онлайн заседанията са били лоши, а че решенията за 
провеждането в онлайн режим не са били оправдани.
Комисията приема предложението:
ЗА - 7; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -3

10 - 579 / 16.07.2020: Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Присово

Становище на комисията

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

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

12 - 585 /16.07.2020: Копия от актове, издадени в изпълнение на решения на 
Великотърновски общински съвет

Становище на комисията

Комисията приема за сведение

13 - 586 / 16.07.2020: Наредба за определяне, предоставяне, поддържане и 
използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в 
квартали с комплексно застрояване

Становище на комисията

Пл. Петров - относно чл. 5, ал. 1 - предложение на арх. Йосифов е: Заявлението на 
гражданите да бъде придружено от проект за паркоустройство и благооустройство с 
нанесени градоустройствени показатели. Всички, които имат желание да използват 
тази територия, трябва да си го направят, всяка етажна собственост трябва да го 
направи
П. Тюфекчиев - не трябва ли Общината да го прави това
Д. Йонкова - етажните собствености ще предложат тяхното виждане, но то трябва да 
бъде съобразено с показателите. Тази наредба ще се прилага само за квартали с 
комплексно застрояване.
Пл. Петров - предложението на арх. Йосифов е точно това те да покажат тяхното 
виждане с проект.
П. Тюфекчиев - доста сложно е да се събере етажната собственост, да си събират пари, 
камо ли да направят проект.
Д. Йонкова - в наредбата е заложено, че трябва етажната собственост да имат решение 
на общото им събрание, включващо предложение към Общината за начин на 
използване на прилежащата площ. Не е задължително да бъде проект, не е указан 
видът на предложението.
След проведена дискусия между членовете на комисията и Десислава Йонкова, 
комисията приема предложението:
ЗА - 10; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

14 - 587 /17.07.2020:

Провеждане на извънредно заседание на общото събрание на „Асоциация по ВиК
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на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация 
Йовковци“ ООД, гр.Велико Търново

Становище на комисията

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

15 - 588 /17.07.2020: Одобряване на Проект за ПУП-ПП, гр. Килифарево, м. 
"Мочура” за изграждане на външна електроразпределителна мрежа за 
захранване с ток

Становище на комисията

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

16 - 589 /17.07.2020: Одобряване на Проект за ПУП-ПП, с. Арбанаси, м. 
"Странжа"

Становище на комисията

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

17 - 591 /17.07.2020: Промени по приходната и разходната част на Бюджета към
30.06.2020 г. на Община Велико Търново

Становище на комисията

Докладва М. Маринов 
Комисията приема предложението:
ЗА - 7; ПРОТИВ - 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -3

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРОТОКОЛИСТ:
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