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1. ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
„ГОРСКО СТОПАНСТВО“ 

С Решение №119  от 23.02.2012 г.
на Общински съвет Велико Търново

Управление, стопанисване, 
възпроизводство, ползване и 
опазване в горските територии, 
както и опазване на биологичното 
разнообразие на горите и земите от 
горските територии, собственост на 
Община Велико Търново.

Директор 6 
/шест/
 броя

няма 25.09.2020 г.

Регистър за общинските предприятия в Община Велико Търново

Приложение № 9 към чл.2, т.9 и чл.28  от Наредба № 8/17 .12. 2009 г. на МРРБ

25.09.2020 г.1.СК "Ивайло" - сгради и други 
РЗП- 7932 кв.м,  
АОС № 5555/19.12.2012 г.
2.Конна база с. Арбанаси    - 30113 
кв.м.
 АОС № 4404/20.12.2007 г. 
3.СК "Юнак "- земя 
- 8700 кв.м.
 АОС № 20/17.05.1999 г. и
 № 5637/22.04.2013 г.    
4.Четири броя тенис корта и 
трибуни- 3592 кв.м. и склад със 
застр.площ- 10,19 кв.м. АОС № 
4521/14.07.2008 г.
5.Спортно игрище с 
площ - 774 кв.м. 
АОС № 5606/28.02.2013 г.;
6.Хандбална зала "Сава Величков" - 
1048 кв.м. АОС № 5762/20.11.2013 
г.;
7.Зала с басейн-1068 кв.м, котелно 
и машинно-1048 кв.м, земя -1883 
кв.м. 
АОС № 5763/26.11.2013 г.;
8.Обществено-обслужваща сграда 
по предназначение за спортни 
зали, офиси и лекарски кабинети 
АОС
 № 6018/18.02.2015 г.;
9.Спортно съоръжение 
"Баскетболно игрище  и площадка 
за скейтборд".
АСО № 5540/13.12.2012 г.
10.Спортно съоръжение "Спортна 
площадка и ограда в парк 
"Картала"
 АОС № 1953/25.07.2003 г.
11.Спортно съоръжение 
"Футболно игрище- Трифон 
Иванов".
АОС № 6239/14.06.2016 г.

С Решение № 451 от 05.06.1997 г.
на Общински съвет Велико Търново

 ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
"СПОРТНИ ИМОТИ И 
ПРОЯВИ" - ВЕЛИКО 
ТЪРНОВО

   2. Поддръжка на спортни имоти и 
съоръжения

 Директор 18
/осемнадесет/

броя



3.  ОБЩИНСКО 
ПРЕДПРИЯТИЕ
"РЕКЛАМА ВЕЛИКО 
ТЪРНОВО"

Решение № 306 / 04.11.2004год. Организация, управление и контрол 
на рекламната дейност на 
територията на Община Велико 
Търново

 Управител  6 
/шест/
 броя

няма 25.09.2020 г.

25.09.2020 г. ОБЩИНСКО 
ПРЕДПРИЯТИЕ
"ЗЕЛЕНИ СИСТЕМИ"

25.09.2020 г.5. Общинско предприятие 
"Общинско кабелно радио 

Велико Търново "

С Решение № 897  от 20.04.2006 г.
на Общински съвет Велико 
Търново.

162
/сто шестдесет

 и два/
броя

18
/осемнадесет/

 броя

 Управител

Създадено с Решение № 577
по протокол от 28.02.2013 г.
на Великотърновски общински 
съвет  на основание чл.21, ал.1,
т.23 от ЗМСМА и променен с
Решения: 
№ 1008/12.02.2014 г.; 
1140/28.05.2014 г.;
1420/12.02.2015 г.;
1456/09.03.2015 г.;
1471/26.03.2015 г.;
1703/17.09.2015 г.;
110/28.01.2016 г.;
 111/28.01.2016 г.;
482/29.12.2016 г.;
79 и 80/30.01.2020 г.

Изграждане, поддържане, 
почистване и стопанисване на 
паркове, градини, междублокови 
пространства, улично озеленяване 
и др. обществени озеленени площи 
на територията на  Община Велико 
Търново, осъществяване на 
комунални дейности, свързани със: 
сметосъбиране и сметоизвозване на 
битови, промишлени, строителни и 
други отпадъци; поддържане 
чистотата на улици, тротоари и 
обществени места, почистване на 
дерета, снегопочистване, 
осъществяване на превантивен, 
текущ и последващ контрол по 
прилагане на нормативни актове, 
регламентиращи качеството на 
компонентите на околната среда и 
факторите, които й въздействат, 
установяване на административни 
нарушения,
касаещи компонентите на околната 
среда по реда на ЗАНН и 
извършване на ремонтни дейности.

 Директор

Етаж 4 - 232 кв. м.,  от  
монолитна сграда строена  през 
1953 г. 
АОС № 5803/25.02.2014 г.

4. 1. В  гр.В. Търново, местност 
"Дервеня", застроен поземлен имот 
с ндентификатор  10447.140.65 с 
площ 14 893 кв.м. складов обект  и 
разположена в него 
Административна сграда  на два 
етажа с индентификатор  
0447.140.65.10  
АОС №5989 /08.12.2014 г. ;
2. В с. Вонеща вода Урегулиран 
поземлен имот  VІІІ от кв.9   с 
площ 2102 кв.м. Масивна  сграда 
на един етаж построена 1988 г. със 
ЗП 288 кв.м. представляваща 
6 бр. гаражни клетки и масивна 
сграда на един етаж, построена 
1988 г. складово помещение със 
ЗП 19 кв.м. 
АОС №5959/13.10.2014 г.;
3. В гр. Килифарево квартал 81, 
"ХАИН БОАЗ", №3. Масивна 
сграда , един етаж , построена 
1983 г., със ЗП 576 кв.м. 
предствляваща 10 гаражни клетки. 
Масивна сграда , един етаж 
построена 1973 г.със ЗП 36 кв.м. 
състояща се от коридор, баня и 
тоалетна  със ЗП 3 кв.м.
АОС №5958/13.10.2014 г. 

/1/ Създаване и разпространение на 
собствени радио програми, в това 
число предавания, новинарски 
емисии, реклами и други, чрез 
наземно радиоразпръскване и 
посредством кабелната 
радиофикационна мрежа.
/2/ Разпространяване програмите 
на Българското национално радио 
чрез кабелната радиофикационна 
мрежа.
/3/ Възлагане изработката на 
реклами, програми и предавания, 
както и участие в съвместни 
продукции.
/4/ Предоставяне на кабелно и 
ефирно радиовреме срещу 
заплащане по тарифи определени в 
Наредбата за определянето и 
администрирането на местните 
такси и цени на услуги на 
територията на Община Велико 
Търново
/5/ Оповестяване на населението за 
бедствия, аварии, значими събития 
и др.
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