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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от Протокол № 24/20.05.2021 г. 

от редовно заседание на  

Общински съвет – Горна Оряховица 

 

По т.1 от дневния ред – Информация за състоянието на частната и публична 

общинска собственост при община горна оряховица за 2020г. и първото тримесечие на 

2021г. 

Докл.: Председателят на ПК “Общинска собственост“ 

 

К.Кирилов – Комисията се запозна с информацията. 

 

Общинските съветници се запознаха с информацията. 

Изказвания не бяха направени. 

 

 „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 500 

          По т.2 от дневния ред – Промени в състава на постоянните комисии към 

Общински. съвет. 

          На основание на чл.21,ал.1, т.1; чл.33, ал.1, т.1; чл.48, ал.1 и 2 от ЗМСМА  и чл.14, 

ал.1, т.1; чл.19, ал.1,3 и 4 и чл.20, ал.1 и чл.31, ал.1  от Правилника за организацията и 

дейността на Общински  съвет – Горна Оряховица, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

Променя състава на постоянните комисии в Общински съвет, както следва: 

 

1. Иван Младенов Атанасчев напуска състава на ПК „Социални дейности и 

здравеопазване“ и влиза в ПК „Екология, селско и горско стопанство“. 

 

2. Йордан Кирилов Керчев напуска състава на ПК „Екология, селско и 

горско стопанство“ и влиза в състава на ПК „Социални дейности и 

здравеопазване“. 

 

           „                                 „                                  „ 

 

По т.3 от дневния ред – Питания и отговор на питания. 

 

„                                 „                                  „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 501 

По т.4 от дневния ред – Промени в приходната и разходната част на бюджета и в 

Поименния списък за капиталови разходи. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.124, ал.2, ал.3 и ал.4, чл.127, ал.1 и ал.2 от Закона за 

публичните финанси, Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

1. Променя плана на бюджета на Община Горна Оряховица за 2021 година за 

държавни и местни дейности, както следва: 

 

1.1.   По приходната част за местни дейности    

 

1.1.1. Увеличава с 200 000 лв. приходната част на бюджета на Община Горна 

Оряховица - за гр. Горна Оряховица, като увеличава §40-00 Постъпления от 

продажба на нефинансови активи, §§40-40 - постъпления от продажба на земя с 

200 000 лв.; 

 

1.1.2. Увеличава с 8 400 лв. § Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето), §§ 70-

01 - придобиване на дялове и акции и увеличение на капитала и капиталовите 

резерви (-) 

 

1.2. По разходната част за местни дейности    

 

1.2.1. Извършва промени в разходната част на бюджета на Община Горна Оряховица, 

Функция VІ Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и 

опазване на околната среда, дейност 606 Изграждане, ремонт и поддържане на 

уличната мрежа, като увеличава с 200 000 лв. §10-00 Издръжка, §§10-30 - текущ 

ремонт. 

 

1.2.2. Извършва промени в разходната част на бюджета на Община Горна Оряховица 

и поименния списък за капиталови разходи в частта за финансиране със 

собствени средства, Функция І Общи държавни служби, дейност 122 Общинска 

администрация, като намалява с 20 400 лв. §10-00 Издръжка, §§10-20 - разходи 

за външни услуги и въвежда нов обект «Доставка на 10 броя компютърни 

конфигурации»; 

 

Функция І Общи държавни служби 

дейност 122 Общинска администрация 

§52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи 

§52-01- придобиване на компютри и хардуер 

 

                                                                                                      било    става    разлика 

                                                                                                        лв.        лв.          лв.  

обект «Доставка на 10 броя  
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конфигурации»                     0      12 000     + 12 000 

                                                                          ----------------------------------------    

Всичко компенсиране :                                                           0      12 000     + 12 000  

                          

1.3. По разходната част за държавни дейности    

 

1.3.1. Извършва промени в разходната част на бюджета на Община Горна Оряховица 

и поименния списък за капиталови разходи в частта за финансиране със 

собствени средства, Функция ІI Отбрана и сигурност, дейност 239 Други 

дейности по вътрешната сигурност, като намалява   с 2 800 лв. §10-00 

Издръжка, §§10-15 - материали, въвежда нов обект «Доставка на 2 броя 

преносими компютри»; 

 

Функция ІI Отбрана и сигурност 

дейност 239 Други дейности по вътрешната сигурност 

§52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи 

§52-01- придобиване на компютри и хардуер 

 

било    става    разлика 

                                                                                                            лв.        лв.          лв.  

обект «Доставка на 2 броя  

преносими компютри»            0      2 800     +2 800 

 

                                                 

                                                                          ----------------------------------------    

Всичко компенсиране :                                                 0      2 800       +2 800  
                          

 

2. Увеличава капитала на "ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР" 

ЕООД, гр. Горна Оряховица, със седалище и адрес на управление гр. Горна 

Оряховица, ул. „Отец Паисий“ №72 със сумата от 8 400 лв., чрез записване на 

нови 840 дяла по 10 лв., за закупуване на хематологичен анализатор. 

 

3. Кметът на общината да отрази промените по бюджета по функции, дейности, 

параграфи и подпараграфи по ЕБК. 

„                                 „                                  „ 

 

                                                         Р Е Ш Е Н И Е    № 502 

 По т.5 от дневния ред – Актуализиране на Програмата за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост за 2021г. на Община Горна Оряховица. 

 На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната 

администрация,  чл.8 ал.9 от Закон за общинската собственост, Общински съвет Горна  

Оряховица 

Р е ш и: 
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Дава съгласие да бъде актуализирана и допълнена Програмата за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост за 2021г. на Община Горна Оряховица със 

следните имоти:  

    1. Отдаване под наем на общински терен, публична общинска собственост, а именно 

поземлен имот с идентификатор 23100.501.2009 по КККР на с.  Драганово, община 

Горна Оряховица за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион с площ от 

12,00 кв.м., съгласно АОС № 5151/09.07.2021г. за срок от 1 /една/ година. 

    2. Отдаване под наем на общински терен, публична общинска собственост, а именно 

улица с о.т. 898 – о.т. 900 - улица „Иван Момчилов” /имот с идентификатор 

16359.512.126/ за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион с площ от 46,49 

кв. м. за срок от 10 /десет/ години.  

    3. Отдаване под наем на общински терен, публична общинска собственост, а именно 

улица с о.т. 907 – о.т. 834 - улица „Св. Княз Борис I” /имот с идентификатор 

16359.512.178/ за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион с площ от 20,00 

кв. м. за срок от 10 /десет/ години. 

    4. Прекратяване на съсобственост в имот, частна общинска собственост, а именно: 

УПИ VIII – 108, кв. 18 по плана на гр. Долна Оряховица, община Горна Оряховица, с 

площ от 832,00 кв.м., съгласно АОС № 6672/22.04.2021г. 

    5. Отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, а именно – поземлен 

имот с идентификатор 69780.31.145 – нива, в местност „В селото” в землището на с. 

Стрелец, община Горна Оряховица, IV категория с площ от 8842,00 кв.м. или 8,842 дка, 

за срок от 5 /пет/ стопански години. 

    6. Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен  имот с 

идентификатор 16359.70.1609 – Изоставена орна земя, местност „Под арбанашко 

бърдо”, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с площ 485,00 кв.м. 

/четиристотин осемдесет и пет кв.м./, предназначение на територията: Земеделска, 

категория на земята: 5, номер по преходен план: 071609, съгласно АОС № 

6673/22.04.2021г. 

    7. Oтдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 12735.69.51 – водоем, 

местност „Масурлук” по плана с. Върбица, общ. Горна Оряховица, с площ от 4922,00 

кв.м. или 4,922 дка, публична общинска собственост, съгласно А.П.О.С. № 

5190/13.09.2018г., за срок от 10 /десет/ години. 

    8. Oтдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 12735.69.52 – водоем, 

местност „Масурлук” по плана с. Върбица, общ. Горна Оряховица, с площ от 10580,00 

кв.м. или 10,580 дка, публична общинска собственост, съгласно А.П.О.С. № 

5191/13.09.2018г., за срок от 10 /десет/ години. 

    9. Oтдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 12735.68.62 – язовир, 

местност „Кус Кору” по плана с. Върбица, общ. Горна Оряховица, с площ от 11354,00 

кв.м. или 11,354дка, публична общинска собственост, съгласно А.П.О.С. № 

5182/03.08.2018г., за срок от 10 /десет/ години.  

  10. Отдаване под наем на общински терен, публична общинска собственост, а именно 

поземлен имот с идентификатор 16359.515.263 по КККР на гр.  Горна Оряховица, 

община Горна Оряховица за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион № 1 с 

площ от 6,00 кв.м., съгласно АОС № 6676/12.05.2021г. за срок от 3 /три/ години. 

  11. Отдаване под наем на общински терен, публична общинска собственост, а именно 

поземлен имот с идентификатор 16359.515.263 по КККР на гр.  Горна Оряховица, 

община Горна Оряховица за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион № 2 с 

площ от 6,00 кв.м., съгласно АОС № 6676/12.05.2021г. за срок от 3 /три/ години. 

 

 „                                 „                                  „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 503 

 По т.6 от дневния ред – Прекратяване на съсобственост в имот, частна общинска 

собственост, а именно: УПИ VIII – 108, кв. 18 по плана на гр. Долна Оряховица, 

община Горна Оряховица, с площ от 832,00 кв.м., съгласно АОС № 6672/22.04.2021г. 

 На основание   чл.21   ал.1   т.8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската 

собственост във връзка с чл. 58, ал. 1, т. 2 и ал. 3 и чл.64, ал.2 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет 

Горна  Оряховица 

Р е ш и: 

 
1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на 

Община Горна Оряховица, представляваща 72/832 идеални части от имот, частна 

общинска собственост УПИ VIII – 108, кв. 18 по плана на гр. Долна Оряховица, община 

Горна Оряховица, с площ от 832,00 кв.м., съгласно АОС № 6672/22.04.2021г. на 

съсобственика с общината Марийка Атанасова Бъчварова, съгласно нотариален акт № 

1081, том VI, рег. № 3616, дело № 468/2004г.  Като Марийка Атанасова Бъчварова, 

закупи частта на Общината от 72/832 идеални части от имот, частна общинска 

собственост УПИ VIII – 108, кв. 18 по плана на гр. Долна Оряховица, община Горна 

Оряховица, с площ от 832,00 кв.м., при пазарна цена, изготвена от независим 

лицензиран оценител в размер на 712,80 лв. /Словом: седемстотин и дванадесет лева и 

осемдесет стотинки/ без ДДС или 855,36 лв. /Словом: осемстотин петдесет и пет лева и 

тридесет и шест стотинки/ с ДДС, която е по – висока от данъчната оценка на имота. 

Общински съвет Горна Оряховица упълномощава кмета на Община Горна Оряховица 

да сключи договор за покупко - продажба. Таксите по издаване и вписване на договора 

са за сметка на заявителя. 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 504 

По т.7 от дневния ред – Отдаване под наем на общински терен, публична 

общинска собственост, а именно улица с о.т. 898 – о.т. 900 - улица „Иван Момчилов” 

/имот с идентификатор 16359.512.126/ за поставяне на преместваемо съоръжение – 

павилион с площ от 46,49 кв. м. за срок от 10 /десет/ години. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 14 ал. 7 и ал. 2 от Закона за общинската собственост във 

връзка с чл. 13, ал. 1 и ал. 2, чл. 17,ал. 1 и чл. 86, ал. 1 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет  

Горна Оряховица 

Р е ш и: 

 



Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 24 от 20 май 2021 г. от 

редовно заседание на Общински съвет, мандат 2019-2023 г. 
 

1.Дава съгласие да бъде организиран публичен търг с тайно наддаване за 

отдаване под наем на общински терен, публична общинска собственост, за поставяне 

на павилион, находящ се на улица с о.т. 898 – о.т. 900 - улица „Иван Момчилов” /имот с 

идентификатор 16359.512.126/ за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион с 

площ от 46,49 кв. м. за срок от 10 /десет/ години и първоначална месечна наемна цена в 

размер на 139,47 лв. /Словом: сто тридесет и девет лева и четиридесет и седем 

стотинки/ без ДДС или 167,36 лв. /Словом: сто шестдесет и седем лева и тридесет и 

шест стотинки/ с ДДС. 

2.Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да организира  и проведе 

публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Закона за общинската 

собственост и Наредбата за реда за придобиване и разпореждане с общинско 

имущество. 

 „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 505 

 По т.8 от дневния ред – Отдаване под наем на общински терен, публична 

общинска собственост, а именно улица с о.т. 907 – о.т. 834 - улица „Св. Княз Борис I” 

/имот с идентификатор 16359.512.178/ за поставяне на преместваемо съоръжение – 

павилион с площ от 20,00 кв. м. за срок от 10 /десет/ години. 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 14 ал. 7 и ал. 2 от Закона за общинската собственост във 

връзка с чл. 13, ал. 1 и ал. 2, чл. 17,ал. 1 и чл. 86, ал. 1 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет  

Горна Оряховица 

Р е ш и: 

 

1.Дава съгласие да бъде организиран публичен търг с тайно наддаване за 

отдаване под наем на общински терен, публична общинска собственост, за поставяне 

на павилион за продажба на плодове и зеленчуци, находящ се на улица с о.т. 907 – о.т. 

834 - улица „Св. Княз Борис I” /имот с идентификатор 16359.512.178/ с площ от 20,00 

кв.м. за срок от 10 /десет/ години първоначална месечна наемна цена в размер на 60,00 

лв. /Словом: шестдесет лева/ без ДДС или 72,00 лв./Словом: седемдесет и два лева/ с 

ДДС. 

2.Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да организира  и проведе 

публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Закона за общинската 

собственост и Наредбата за реда за придобиване и разпореждане с общинско 

имущество. 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 506 

По т.9 от дневния ред – Отдаване под наем на общински терен, публична 

общинска собственост, а именно поземлен имот с идентификатор 16359.515.263 по 

КККР на гр.  Горна Оряховица, община Горна Оряховица за поставяне на преместваемо 

съоръжение – павилион № 1 с площ от 6,00 кв.м., съгласно АОС № 6676/12.05.2021г. за 

срок от 3 /три/ години. 
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 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.14 ал.7 и ал.2 от Закона за общинската собственост във 

връзка с чл.13, ал.1 и ал.2, чл.17,ал.1 и чл.86, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет  Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

1. Дава съгласие да бъде организиран публичен търг с тайно наддаване за 

отдаване под наем на общински терен, публична общинска собственост, а именно 

поземлен имот с идентификатор 16359.515.263 по КККР на гр. Горна Оряховица, 

община Горна Оряховица, съгласно АОС № 6676/12.05.2021г., за поставяне на 

преместваемо съоръжение – павилион № 1 с площ 6,00 кв.м. за срок от 3 /три/ години и 

първоначална месечна наемна цена в размер на 27,00 лв. /Словом: двадесет и седем 

лева/ без ДДС или 32,40 лв. /Словом: тридесет и два лева и четиридесет стотинки/ с 

ДДС. 

2. Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да организира  и проведе 

публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Закона за общинската 

собственост и Наредбата за реда за придобиване и разпореждане с общинско 

имущество. 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 507 

По т.10 от дневния ред – Отдаване под наем на общински терен, публична 

общинска собственост, а именно поземлен имот с идентификатор 16359.515.263 по 

КККР на гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица за поставяне на преместваемо 

съоръжение – павилион № 2 с площ от 6,00 кв.м., съгласно АОС № 6676/12.05.2021г. за 

срок от 3 /три/ години. 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.14 ал.7 и ал.2 от Закона за общинската собственост във 

връзка с чл.13, ал.1 и ал.2, чл.17,ал.1 и чл.86, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет  Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

1.Дава съгласие да бъде организиран публичен търг с тайно наддаване за 

отдаване под наем на общински терен, публична общинска собственост, а именно 

поземлен имот с идентификатор 16359.515.263 по КККР на гр. Горна Оряховица, 

община Горна Оряховица, съгласно АОС № 6676/12.05.2021г., за поставяне на 

преместваемо съоръжение – павилион № 2 с площ 6,00 кв.м. за срок от 3 /три/ години и 

първоначална месечна наемна цена в размер на 27,00 лв. /Словом: двадесет и седем 

лева/ без ДДС или 32,40 лв. /Словом: тридесет и два лева и четиридесет стотинки/ с 

ДДС. 

2. Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да организира  и проведе 

публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Закона за общинската 
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собственост и Наредбата за реда за придобиване и разпореждане с общинско 

имущество. 

           „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 508 

По т.11 от дневния ред – Отдаване под наем на общински терен, публична 

общинска собственост, а именно поземлен имот с идентификатор 23100.501.2009 по 

КККР на с.  Драганово, община Горна Оряховица за поставяне на преместваемо 

съоръжение – павилион с площ от 12,00 кв.м., съгласно АОС № 5151/09.07.2018г. за 

срок от 1 /една/ година. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.14 ал.7 и ал.2 от Закона за общинската собственост във 

връзка с чл.13, ал.1 и ал.2, чл.17,ал.1 и чл.86, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет  Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

1. Дава съгласие да бъде организиран публичен търг с тайно наддаване за 

отдаване под наем на общински терен, публична общинска собственост, а именно 

поземлен имот с идентификатор 23100.501.2009 по КККР на с. Драганово, община 

Горна Оряховица, съгласно АОС № 5151/09.07.2018г., за поставяне на преместваемо 

съоръжение – павилион с площ 12,00 кв.м. за срок от 1 /една/ година и първоначална 

месечна наемна цена в размер на 36,00 лв. /Словом: тридесет и шест лева/ без ДДС или 

43,20 лв. /Словом: четиридесет и три лева и двадесет стотинки/ с ДДС. 

2. Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да организира  и проведе 

публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Закона за общинската 

собственост и Наредбата за реда за придобиване и разпореждане с общинско 

имущество. 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 509 

По т.12 от дневния ред – Отдаване под наем на недвижими имоти – частна 

общинска собственост, а именно:  

- сграда с идентификатор 16359.511.2009.1 със застроена площ 65,00 кв.м., брой 

етажи 1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване 

- сграда с идентификатор 16359.511.2009.4 със застроена площ 150,00 кв.м., брой 

етажи 1, предназначение: Селскостопанска сграда 

- сграда с идентификатор 16359.511.2009.5 със застроена площ 140,00 кв.м., брой 

етажи 1, предназначение: Селскостопанска сграда, разположени в поземлен имот с 

идентификатор 16359.511.2009 по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с начин 

на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, съгласно АОС № 

6638/21.01.2021г., за срок от 5 /пет/ години. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.14 ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост във 
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връзка с чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 84, ал. 1, т. 4  от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет  Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

1. Дава съгласие да бъде организиран публичен търг с тайно наддаване за 

отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, а именно:  

- сграда с идентификатор 16359.511.2009.1 със застроена площ 65,00 кв.м., брой 

етажи 1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване 

- сграда с идентификатор 16359.511.2009.4 със застроена площ 150,00 кв.м., 

брой етажи 1, предназначение: Селскостопанска сграда 

- сграда с идентификатор 16359.511.2009.5 със застроена площ 140,00 кв.м., 

брой етажи 1, предназначение: Селскостопанска сграда, разположени в поземлен имот 

с идентификатор 16359.511.2009 по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с 

начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, съгласно АОС № 

6638/21.01.2021г., за срок от 5 /пет/ години., и първоначална месечна наемна цена в 

размер на 781,00лв. /Словом: седемстотин осемдесет и един лева/ без ДДС или 937,20 

лв. /Словом: деветстотин тридесет и седем лева и двадесет стотинки/ с ДДС, за общо 

355,00 кв.м. 

 

         2. Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да организира  и проведе 

публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Закона за общинската 

собственост и НРПУРОИ. 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 510 

По т.13 от дневния ред – Даване на съгласие и одобряване на пазарна оценка за 

учредяване на право на обект: „ЕСМ- Отклонение от съществуваща инфраструктура на 

„А1  България“ ЕАД през имоти – частна общинска собственост и публична общинска 

собственост, попадащи в урбанизираната територия на гр. Горна Оряховица. 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 23, и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 193, ал. 

4 и ал. 6 от Закон за устройство на територията, във връзка с чл.18, ал.3, чл.17, ал.1, 

чл.30, ал.1, т.1  и чл. 31, ал. 1, ал.2 и ал.3 от Закона за електронните съобщителни мрежи 

и физическа инфраструктура,, Общински съвет  Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

1. В качеството си на собственик, дава съгласие да се учреди на „А1 България“ 

ЕАД, с ЕИК 131468980, със седалище и адрес на управление - гр. София 1309, 

район Илинден,  

ул. „Кукуш” № 1, с представители Александър Василев Димитров и Младен 

Маркоски, право на отклонение от съществуваща инфраструктура на „А1  

България“ ЕАД с дължина 14 м, преминаващ през публична общинска 

собственост – улица „Цар Асен Първи“  с о.т. 227 – 250 – 249 – 248 и 

представляващ ПИ  



Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 24 от 20 май 2021 г. от 

редовно заседание на Общински съвет, мандат 2019-2023 г. 
 

с идентификатор 16359.514.7025 по  КККР на гр. Горна Оряховица. 

 

2. На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 23, и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с  

чл. 193, ал. 4 и ал. 6 от Закон за устройство на територията, във връзка с чл.18, 

ал.3, чл.17, ал.1, чл.30, ал.1, т.1  и чл. 31, ал. 1, ал.2 и ал.3 от Закона за 

електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, Общински 

съвет Горна Оряховица, в качеството си на собственик, дава съгласие да се 

учреди на „А1 България“ ЕАД, с ЕИК 131468980, със седалище и адрес на 

управление - гр. София 1309, район Илинден,  

ул. „Кукуш” № 1, с представители Александър Василев Димитров и Младен 

Маркоски, право на отклонение от съществуваща инфраструктура на „А1  

България“ ЕАД чрез хоризонтален сондаж с дължина 8 м, преминаващ през 

публична общинска собственост – улица „Цар Асен Първи“  с о.т. 227 – 250 – 

249 – 248 и представляващ ПИ с идентификатор 16359.514.7025 по  КККР на гр. 

Горна Оряховица, до достигане на шахта №1.  

 

3. На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 23, и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 193, ал. 

4 и ал. 6 от Закон за устройство на територията Общински съвет Горна 

Оряховица, в качеството си на собственик, дава съгласие да се учреди на „А1 

България“ ЕАД, с ЕИК 131468980, със седалище и адрес на управление - гр. 

София 1309, район Илинден,ул.„Кукуш” № 1, с 

представители Александър Василев Димитров и Младен Маркоски, право на 

отклонение от съществуваща инфраструктура на „А1  България“ ЕАД, от шахта 

№1, трасето продължава 36 м, преминаващ през УПИ I за озеленяване и 

представляващ  ПИ с идентификатор 16359.514.3466 по  КККР на гр. Горна 

Оряховица в кв. 171 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица - публична 

общинска  собственост, съгласно АПОС №6675/29.04.2021г. 

 

4. На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 23, и ал.2 от ЗМСМА, и чл. 41, ал. 2 от Закон 

за общинската собственост и чл. 64, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с Общинско имущество, Общински съвет Горна 

Оряховица  одобрява пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител, в 

размер на  1 350.00 лв. /словом: хиляда триста и петдесет лева/ без ДДС или 1 

620.00  лв. / словом: /хиляда шестстотин и двадесет лева/ с ДДС за учредяване 

право на отклонение от съществуваща инфраструктура на „А1  България“ ЕАД 

с дължина 36 м, преминаващ през УПИ I за озеленяване и представляващ  ПИ с 

идентификатор 16359.514.3466 по  КККР на гр. Горна Оряховица в  

кв. 171 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица - публична общинска  

собственост, съгласно АПОС №6675/29.04.2021г. 

 

5. На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 23, и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с  

чл. 193, ал. 4 и ал. 6 от Закон за устройство на територията, във връзка с чл.18, 

ал.3, чл.17, ал.1, чл.30, ал.1, т.1  и чл. 31, ал. 1, ал.2 и ал.3 от Закона за 

електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, Общински 

съвет Горна Оряховица, в качеството си на собственик, дава съгласие да се 

учреди на „А1 България“ ЕАД, с ЕИК 131468980, със седалище и адрес на 

управление - гр. София 1309, район Илинден,  

ул. „Кукуш” № 1, с представители Александър Василев Димитров и Младен 

Маркоски, право на отклонение от съществуваща инфраструктура на „А1  

България“ ЕАД чрез хоризонтален сондаж с дължина 9 м, преминаващ през 
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публична общинска собственост – улица „Цар Асен Първи“  с о.т. 227 – 250 – 

249 – 248 и представляващ ПИ с идентификатор 16359.514.7025 по  КККР на гр. 

Горна Оряховица. 

 

6.  На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 23, и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с  

чл. 193, ал. 4 и ал. 6 от Закон за устройство на територията, във връзка с чл.18, 

ал.3, чл.17, ал.1, чл.30, ал.1, т.1  и чл. 31, ал. 1, ал.2 и ал.3 от Закона за 

електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, Общински 

съвет Горна Оряховица, в качеството си на собственик, дава съгласие да се 

учреди на „А1 България“ ЕАД, с ЕИК 131468980, със седалище и адрес на 

управление - гр. София 1309, район Илинден,  

ул. „Кукуш” № 1, с представители Александър Василев Димитров и Младен 

Маркоски, право на отклонение от съществуваща инфраструктура на „А1  

България“ ЕАД с дължина 8 м, преминаващ през публична общинска 

собственост – улица „Цар Асен Първи“  с о.т. 227 – 250 – 249 – 248 и 

представляващ ПИ с идентификатор 16359.514.7025 по  КККР на гр. Горна 

Оряховица. 

 

7. На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 23, и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с  

чл. 193, ал. 4 и ал. 6 от Закон за устройство на територията, във връзка с чл.18, 

ал.3, чл.17, ал.1, чл.30, ал.1, т.1  и чл. 31, ал. 1, ал.2 и ал.3 от Закона за 

електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, Общински 

съвет Горна Оряховица, в качеството си на собственик, дава съгласие да се 

учреди на „А1 България“ ЕАД, с ЕИК 131468980, със седалище и адрес на 

управление - гр. София 1309, район Илинден,  

ул. „Кукуш” № 1, с представители Александър Василев Димитров и Младен 

Маркоски, право на отклонение от съществуваща инфраструктура на „А1  

България“ ЕАД чрез хоризонтален сондаж с дължина 7 м, преминаващ през 

публична общинска собственост – улица „Кольо Фичето“  с о.т. 248 – 235 – 251 

– 252 и представляващ ПИ с идентификатор 16359.514.7026 по  КККР на гр. 

Горна Оряховица. 

 

8. На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 23, и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с  

чл. 193, ал. 4 и ал. 6 от Закон за устройство на територията, във връзка с чл.18, 

ал.3, чл.17, ал.1, чл.30, ал.1, т.1  и чл. 31, ал. 1, ал.2 и ал.3 от Закона за 

електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, Общински 

съвет Горна Оряховица, в качеството си на собственик, дава съгласие да се 

учреди на „А1 България“ ЕАД, с ЕИК 131468980, със седалище и адрес на 

управление - гр. София 1309, район Илинден,  

ул. „Кукуш” № 1, с представители Александър Василев Димитров и Младен 

Маркоски, право на отклонение от съществуваща инфраструктура на „А1  

България“ ЕАД с дължина 42 м, преминаващ през публична общинска 

собственост – улица „Кольо Фичето“  с о.т. 252 – 255 – 256 – 257 - 202 и 

представляващ ПИ с идентификатор 16359.514.7026 по  КККР на гр. Горна 

Оряховица, до достигане на шахта №2.  

 

9. На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 23, и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с  

чл. 193, ал. 4 и ал. 6 от Закон за устройство на територията, във връзка с чл.18, 

ал.3, чл.17, ал.1, чл.30, ал.1, т.1  и чл. 31, ал. 1, ал.2 и ал.3 от Закона за 

електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, Общински 
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съвет Горна Оряховица, в качеството си на собственик, дава съгласие да се 

учреди на „А1 България“ ЕАД, с ЕИК 131468980, със седалище и адрес на 

управление - гр. София 1309, район Илинден,  

ул. „Кукуш” № 1, с представители Александър Василев Димитров и Младен 

Маркоски, право на отклонение от съществуваща инфраструктура на „А1  

България“ ЕАД чрез хоризонтален сондаж с дължина 8 м, преминаващ през 

публична общинска собственост – улица „Беласица“ с о.т. 225- 252 и  

представляващ ПИ с идентификатор 16359.514.7145 по  КККР на гр. Горна 

Оряховица. 

 

10. На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 23, и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с  

чл. 193, ал. 4 и ал. 6 от Закон за устройство на територията, във връзка с чл.18, 

ал.3, чл.17, ал.1, чл.30, ал.1, т.1  и чл. 31, ал. 1, ал.2 и ал.3 от Закона за 

електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, Общински 

съвет Горна Оряховица, в качеството си на собственик, дава съгласие да се 

учреди на „А1 България“ ЕАД, с ЕИК 131468980, със седалище и адрес на 

управление - гр. София 1309, район Илинден,  

ул. „Кукуш” № 1, с представители Александър Василев Димитров и Младен 

Маркоски , право на отклонение от съществуваща инфраструктура на „А1  

България“ ЕАД с обща дължина 78 м, преминаваща през публична общинска 

собственост – улица „Кольо Фичето“ с о.т. 252- 255- 256- 257- 202 и  

представляващ ПИ с идентификатор 16359.514.7026 по  КККР на гр. Горна 

Оряховица и улица  „Филип Тотю“ с о.т. 202- 454- 203 и  представляващ ПИ с 

идентификатор 16359.514.7144 по  КККР на гр. Горна Оряховица, до достигане 

на шахта №3.  

 

11. На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 23, и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с  

чл. 193, ал. 4 и ал. 6 от Закон за устройство на територията, във връзка с чл.18, 

ал.3, чл.17, ал.1, чл.30, ал.1, т.1  и чл. 31, ал. 1, ал.2 и ал.3 от Закона за 

електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, Общински 

съвет Горна Оряховица, в качеството си на собственик, дава съгласие да се 

учреди на „А1 България“ ЕАД, с ЕИК 131468980, със седалище и адрес на 

управление - гр. София 1309, район Илинден,  

ул. „Кукуш” № 1, с представители Александър Василев Димитров и Младен 

Маркоски, право на отклонение от съществуваща инфраструктура на „А1  

България“ ЕАД с обща дължина 45 м, преминаваща през публична общинска 

собственост – улица  „Филип Тотю“ с о.т. 202 - 454-  203 и  представляващ ПИ с 

идентификатор 16359.514.7144 по  КККР на гр. Горна Оряховица и улица 

„Васил Априлов“ с о.т. 203- 225 и  представляващ ПИ с идентификатор 

16359.514.7011 по  КККР на гр. Горна Оряховица до достигане на шахта №4.  

 

 „                                 „                                  „ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 511 

 По т.14 от дневния ред – Проект за частично изменение на Подробен 

устройствен план – План за застрояване и Парцеларен план за елементи на 

техническата инфраструктура,извън границите на урбанизираните  територии, с обхват 

поземлен имот с идентификатор 59094.97.22, НТП – нива, местност „Хългас“ по 
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Кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Първомайци, одобрени със заповед 

№ РД-18-97/15.01.2018г.  на Изпълнителния директор на АГКК.                            

На основание чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 124а, ал.1 от ЗУТ, както и във връзка с чл.110, ал.1, т.3 и т.5 от 

същия закон, Общински съвет  Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

1. РАЗРЕШАВА изготвяне на проект за частично изменение на Подробен 

устройствен план – План за застрояване и Парцеларен план за елементи на 

техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните  територии, с обхват 

поземлен имот   с идентификатор 59094.97.22, НТП – нива, местност „ХЪЛГАС“ по 

КККР на с. Първомайци, общ. Горна Оряховица. 

 

2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.124б, ал.1 вр. с чл.125, ал.1 от ЗУТ Общински съвет 

Горна Оряховица ОДОБРЯВА задание за изработване на проект за частично 

изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване и Парцеларен план за 

елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните 

територии, с обхват поземлен имот с идентификатор 59094.97.22 по КККР на с. 

Първомайци, общ. Горна Оряховица. 

 

3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закон за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.64 от ЗУТ, Общински съвет Горна Оряховица дава 

съгласие за прокарване на електропровод  съгласно приложеното проектно 

предложение засягащ: 

 

Поземлен имот Начин на трайно 

ползване 

Землище/Местност Собственик 

59094.100.81 местен път 
местност ХЪЛГАС 

           с.Първомайци 

Община Горна 

Оряховица 

 

4. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закон за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.64 от ЗУТ, Общински съвет Горна Оряховица дава 

съгласие за прокарване на водопровод от т.1 до т.4 съгласно приложеното проектно 

предложение засягащ: 

 

Поземлен имот Начин на трайно 

ползване 

Землище/Местност Собственик 

улица с о.т.67-

451 
улица с.Първомайци 

Община Горна 

Оряховица 

59094.100.81 местен път 
местност ХЪЛГАС 

           с.Първомайци 

Община Горна 

Оряховица 

 

 „                                 „                                  „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 512 

 

По т.15 от дневния ред – Продажба на имот, частна общинска собственост, 

представляващ поземлен  имот с идентификатор 16359.70.1609 – Изоставена орна земя, 

местност „Под арбанашко бърдо”, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с 

площ 485,00 кв.м. /четиристотин осемдесет и пет кв.м./, предназначение на 

територията: Земеделска, категория на земята: 5, номер по преходен план: 071609, 

съгласно АОС № 6673/22.04.2021г. 

На основание   чл.21   ал.1   т.8  и ал.2   от   ЗМСМА,   чл. 35,   ал. 1 и чл. 41, ал. 2   

от    Закона  за  общинската собственост  във  вр. с  чл. 53,   ал. 1 и чл. 64, ал. 2  от  

Наредбата  за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

Общински съвет  Горна Оряховица 

Р е ш и: 

 

1.Дава съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба 

на поземлен имот с идентификатор 16359.70.1609 – Изоставена орна земя, местност 

„Под арбанашко бърдо”, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с площ 485,00 

кв.м. /четиристотин осемдесет и пет кв.м./, предназначение на територията: 

Земеделска, категория на земята: 5, номер по преходен план: 071609, съгласно АОС № 

6673/22.04.2021г., частна общинска собственост и първоначална тръжна цена, 

определена от лицензиран оценител, в размер на 2 425,00лв. /Словом: две хиляди 

четиристотин двадесет и пет лева/, която е по – висока от данъчната оценка.                                                                                                                                                                                                                               

  

 2.Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да организира и проведе 

публичен търг с тайно наддаване по реда на ЗОС и НРПУРОИ. 

  

 „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 513 

 

По т.16 от дневния ред – Отдаване под наем на имот, частна общинска 

собственост, а именно – поземлен имот с идентификатор 69780.31.145 – нива, в 

местност „В селото” в землището на с. Стрелец, община Горна Оряховица, IV 

категория с площ от 8842,00 кв.м. или 8,842 дка, за срок от 5 /пет/ стопански години. 

На основание   чл.21, ал.1  т.8   във връзка с  ал.2 от   Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.24 а, ал.5 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделски земи, чл.14,  ал.1 и ал.2  от  Закона  за   общинската  

собственост , чл.16 ал.1 и ал. 2, чл.28 ал.2 и чл.29, ал.9, т.3, б. „Б” от Наредбата за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет 

Горна Оряховица 

Р е ш и: 

 

1.Дава  съгласие  да  бъде организиран  публичен  търг  с  тайно  наддаване  за  

отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 69780.31.145 – нива, в местност 

„В селото” в землището на с. Стрелец, община Горна Оряховица, IV категория с площ 
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от 8842,00 кв.м. или 8,842дка, съгласно АОС № 5862/21.01.2019г. за срок от 5 /пет/ 

стопански години.  

 

С годишна наемна цена в размер на 33,00 лв./дка., първоначална тръжна 

годишна наемна цена за 8,842 дка /8842,00 кв.м./ в размер на 291,79 лв. /Словом: 

двеста деветдесет и един лева и седемдесет и девет стотинки/. 

 

 2.Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да организира и проведе 

публичен търг с тайно наддаване  за отдаване под наем по реда на Закона за 

общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско  имущество. 

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 514 

По т.17 от дневния ред – Oтдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 

12735.68.62 – язовир, местност „Кус Кору” по плана с. Върбица, общ. Горна Оряховица, 

с площ от 11354,00 кв.м. или 11,354дка, публична общинска собственост, съгласно 

А.П.О.С. № 5182/03.08.2018г., за срок от 10 /десет/ години. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация /ЗМСМА/, чл.14 ал.2 във вр. с ал.7 от Закона за общинската 

собственост /ЗОС/ и §12 ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за 

водите/ обн. в ДВ бр. 103 от 2013г./, във връзка с чл. 13, ал. 1 и ал. 2 и чл. 86, ал. 3 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

Общински съвет Горна Оряховица  

Р е ш и: 

 

1. Дава съгласие да бъде организиран публичен търг  с тайно наддаване за 

отдаване под наем на имот с идентификатор 12735.68.62 – язовир, местност „Кус Кору” 

по плана с. Върбица, общ. Горна Оряховица, с площ от 11354,00 кв.м. или 11,354дка, 

публична общинска собственост, съгласно А.П.О.С. № 5182/03.08.2018г. за срок от 10 

/десет/ години и първоначална месечна наемна цена в размер на 3,00 лв. за декар или 

общо за  11,354 дка месечна наемна цена в размер на 34,06 лв. /Словом: тридесет и 

четири лева и шест стотинки/ без ДДС или 40,87 лв. /Словом: четиридесет лева и 

осемдесет и седем стотинки/ с ДДС. 

 

2. Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да организира  и проведе 

публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Закона за общинската 

собственост и НРПУРОИ. 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 515 

По т.18 от дневния ред – Oтдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 

12735.69.51 – водоем, местност „Масурлук” по плана с. Върбица, общ. Горна 



Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 24 от 20 май 2021 г. от 

редовно заседание на Общински съвет, мандат 2019-2023 г. 
 

Оряховица, с площ от 4922,00 кв.м. или 4,922 дка, публична общинска собственост, 

съгласно А.П.О.С. № 5190/13.09.2018г., за срок от 10 /десет/ години. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация /ЗМСМА/, чл.14 ал.2 във вр. с ал.7 от Закона за общинската 

собственост /ЗОС/ и §12 ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за 

водите/ обн. в ДВ бр. 103 от 2013г./, във връзка с чл. 13, ал. 1 и ал. 2 и чл. 86, ал. 3 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,  

Общински съвет Горна Оряховица  

Р е ш и: 

 

1. Дава съгласие да бъде организиран публичен търг  с тайно наддаване за 

отдаване под наем на имот с идентификатор 12735.69.51 – водоем, местност 

„Масурлук” по плана с. Върбица, общ. Горна Оряховица, с площ от 4922,00 кв.м. или 

4,922 дка, публична общинска собственост, съгласно А.П.О.С. № 5190/13.09.2018г., за 

срок от 10 /десет/ години и първоначална месечна наемна цена в размер на 3,00 лв. за 

декар или общо за  4,922 дка месечна наемна цена в размер на 14,77 лв. /Словом: 

четиринадесет лева и седемдесет и седем стотинки/ без ДДС или 17,72 лв. /Словом: 

седемнадесет лева и седемдесет и две стотинки/ с ДДС. 

 

2. Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да организира  и проведе 

публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Закона за общинската 

собственост и НРПУРОИ. 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 516 

По т.19 от дневния ред – Oтдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 

12735.69.52 – водоем, местност „Масурлук” по плана с. Върбица, общ. Горна 

Оряховица, с площ от 10580,00 кв.м. или 10,580 дка, публична общинска собственост, 

съгласно А.П.О.С. № 5191/13.09.2018г., за срок от 10 /десет/ години. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация /ЗМСМА/, чл.14 ал.2 във вр. с ал.7 от Закона за общинската 

собственост /ЗОС/ и §12 ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за 

водите/ обн. в ДВ бр. 103 от 2013г./, във връзка с чл. 13, ал. 1 и ал. 2 и чл. 86, ал. 3 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,  

Общински съвет Горна Оряховица  

Р е ш и: 

 

1. Дава съгласие да бъде организиран публичен търг  с тайно наддаване за 

отдаване под наем на имот с идентификатор 12735.69.52 – водоем, местност 

„Масурлук” по плана с. Върбица, общ. Горна Оряховица, с площ от 10580,00 кв.м. или 

10,580 дка, публична общинска собственост, съгласно А.П.О.С. № 5191/13.09.2018г., за 

срок от 10 /десет/ години и първоначална месечна наемна цена в размер на 3,00 лв. за 

декар или общо за  10,580 дка месечна наемна цена в размер на 31,74 лв. /Словом: 

тридесет и един лева и седемдесет и четиери стотинки/ без ДДС или 38,09 лв. /Словом: 

тридесет и осем лева и девет стотинки/ с ДДС. 
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2. Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да организира  и проведе 

публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Закона за общинската 

собственост и НРПУРОИ. 

 „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 517 

По т.20 от дневния ред – Включване на Исторически музей – Горна Оряховица в 

системата на делегираните от държавата дейности. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Горна 

Оряховица 

Р е ш и: 

 

1. Приема за основателни мотивите за финансиране на Исторически музей – 

Горна Оряховица като делегирана от държавата дейност с натурални и стойностни 

показатели; 

2. За нормалното функциониране на Исторически музей – Горна Оряховица да 

бъдат отпуснати 7 субсидирани бройки делегирана държавна дейност; 

3. Исторически музей – Горна Оряховица да получи допълнително държавно 

финансиране за стопанисваните 1 457 кв. м закрити площи и 2 264 кв. м открити 

площи; 

4. Упълномощава кмета на Община Горна Оряховица да направи искане пред 

Министерство на финансите и Министерство на културата за включване на 

Исторически музей – Горна Оряховица към делегираните от държавата дейности, 

финансирани с натурални и стойностни показатели за 2022 г. 

 

 „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 518 

По т.21 от дневния ред – Определяне на представител на Община Горна 

Оряховица за  участие и съгласуване на мандата и позицията на представителя на 

Община Горна Оряховица по дневния ред на редовно годишно Общо събрание на 

акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – Велико Търново. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23, и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 220, ал. 1, чл. 221, т. 11 и чл. 226 от 

Търговския закон и чл.9 от Наредбата за управлението на търговски дружества с 

общинско имущество и общински предприятия,  Общински съвет Горна Оряховица  

 

Р е ш и: 

 

1. Определя  Даниел Георгиев Костадинов  – Председател на Общински 

съвет Горна Оряховица, да представлява Общината на редовно годишно 

Общо събрание на акционерите на „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД, гр. 

Велико Търново, което ще се проведе на 25.05.2021г. от 11.00 часа. 
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2. При невъзможност за участие на Даниел Георгиев Костадинов – 

Председател на Общински съвет Горна Оряховица в редовно годишно Общо 

събрание на акционерите на „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД, гр. 

Велико Търново  определя Николай Стефанов Георгиев – Заместник – кмет 

на Община Горна Оряховица, да представлява Община Горна Оряховица в 

редовно годишно Общо събрание на акционерите на „МОБАЛ „Д-р Стефан 

Черкезов” АД, гр. Велико Търново. 

 

3. Оправомощава представителя на Община Горна Оряховица при провеждане 

на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „МОБАЛ „Д-р 

Стефан Черкезов” АД, гр. Велико Търново  да гласува по предложения 

дневен ред по следния начин: 

 

 

3.1. По точка едно от дневния ред – Доклад на Съвета на директорите за 

дейността на дружеството за 2020 година; с проект за решение: „ОСА 

приема доклада на СД за дейността на дружеството за 2020 година” – 

да гласува „ЗА“; 

3.2. По точка две от дневния ред – Одобряване на заверения от 

назначения регистриран одитор годишен финансов отчет на 

дружеството за 2020г., с проект за решение: „ОСА одобрява годишния 

финансов отчет на дружеството за 2020 г., заверен от назначения 

регистриран одитор за проверка и заверка на финансовия отчет за 

2020 г.” –  да гласува „ЗА“, 

3.3. По точка три от дневния ред – Приемане на консолидирания доклад 

за дейността за 2020 г., с проект за решение: „ОСА приема 

консолидирания доклад за дейността за 2020 г.”- да гласува „ЗА“, 

3.4. По точка четири от дневния ред – Одобряване на консолидирания 

годишен финансов отчет за 2020 г., заверен от назначения 

регистриран одитор за проверка и заверка на консолидирания 

финансов отчет за 2020 г., с проект за решение: „ОСА одобрява 

консолидирания годишен финансов отчет за 2020 г., заверен от 

назначения регистриран одитор за проверка и заверка на 

консолидирания финансовия отчет за 2020 г.”-  да гласува „ЗА“, 

3.5. По точка пет от дневния ред – Избор на регистриран одитор за 

проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания 

финансов отчет за 2021 година; с проект за решение: „Общото 

събрание избира и назначава за регистриран одитор за проверка и 

заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов 

отчет за 2021 г. предложения за такъв от Съвета на директорите”-  да 

гласува „ЗА“, 

3.6. По точка шест от дневния ред – Определяне размера на гаранцията, 

която дават членовете на Съвета на директорите за своето управление, 

с проект за решение: „ОСА определя паричната гаранция за членовете 

на Съвета на директорите, която те дават за своето управление, в 

размер на три месечното брутно възнаграждение за всеки член на 

Съвета на директорите“-  да гласува „ЗА“, 

3.7. По точка седем от дневния ред – Промяна в състава на Съвета на 

директорите; с проект за решение: „7.1. ОСА освобождава настоящите 

членове на Съвета на директорите Лилия Василева Вълчева, Стефан 



Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 24 от 20 май 2021 г. от 

редовно заседание на Общински съвет, мандат 2019-2023 г. 
 

Филев Филев и Тодор Атанасов Табаков; 7.2. Избира нов тричленен 

Съвет на директорите в състав от лица: Лилия Василева Вълчева, 

Стефан Филев Филев и Тодор Атанасов Табаков, номинирани след 

проведен конкурс по чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните 

предприятия”-  да гласува „ЗА“, 

3.8. По точка осем от дневния ред – Определяне мандата на 

новоизбрания Съвет на директорите; с проект за решение: „ОСА 

определя тригодишен мандат на новоизбрания Съвет на директорите“-  

да гласува „ЗА“, 

3.9. По точка девет от дневния ред – Определяне възнаграждението на 

членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено 

управлението; с проект за решение: „9.1. ОСА определя 

възнаграждението на членовете на Съвета на директорите по реда на 

чл. 56, ал. 13 от ППЗПП, във вр. с т. 8 от Забележки на Приложение № 

2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП „Показатели и критерии за определяне 

на балната оценка в публичните предприятия“, като определя 

стойността на една банална единица по смисъла на чл. 56, ал.З и ал. 4 

от ППЗПП и заменя показатели № 4 и № 5 оп Приложение № 2 към 

чл. 56, ал. 2 от ППЗПП, както следва: а) определя стойността на една 

бална единица по чл. 56, ал. 4 от ППЗПП в размер на 450 лв.; б) 

определя стойността на една бална единица по чл. 56, ал. 3 от ППЗПП 

в размер на 50 на сто от 450 лв.; в) заменя показател № 4 „Изменение 

на финансовия резултат“ от Приложение № 2 към чл. 56, ал. 2 от 

ППЗПП, с показател „Съотношение между средносписъчния брой 

лекари специализанти и средносписъчния брой персонал“ и с 

критерии за определяне на бална единица, както следва: 

 

г) заменя показател № 5 „Изменение на добавената стойност на 

един зает“ от Приложение № 2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП, с 

показател „Нива на достигнатите средномесечни възнаграждения, 

определени с отрасловия колективен трудов договор за отрасъл 

„Здравеопазване“ и с критерии за определяне на бална единица, както 

следва: 

 
Показател 

 
Критерии Бални 

единици 

единици 

4. 

Съотношение между 
средносписъчния брой лекари 
специализанти и 
средносписъчния брой 
персонал ' 

4.1. до 1% 0 
4.2. от 1% до 3% 1 

4.3. от 3% до 5% 1,5 

4.4. 
над 5 % 

2 
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9.2. На основание чл. 244, ал.. 7 от ТЗ оправомощава изпълнителния 

директор да сключи договори за управление с членовете на Съвета на 

директорите, на които не е възложено управлението на дружеството.“-  да 

гласува „ЗА“, 

 

3.10. По точка десет от дневния ред – Промяна в капитала на дружеството; 

с проект за решение: „10.1. Отменя Решение по т. 2 от дневния ред на 

проведеното на 09.03.2021 г. извънредно Общо събрание на акционерите; 

10.2. ОСА увеличава капитала на дружеството от 4 433618 лева (443 361 броя 

поименни акции) на 10 792 860 лв. (1 079 286 броя поименни акции), чрез 

издаване на нови 635 925 броя поименни акции, всяка с номинална стойност 

от 10 лв.; 10.3. Новите акции се записват от акционера-Държавата чрез 

извършване на непарична вноска в размер на 6 359 245.11 лв., съгласно 

Решение № 135/02.03.2016 г. на Министерския съвет и представляваща право 

на собственост върху: 1 брой шестнадесет срезов многодетекторен 

компютърен томограф (доставена и монтирана апаратура съгласно Договор 

BG 161P0001-1.1-08-0001-1-D-027, № РД-17-766/12.12.2012г.); 1 брой 

ангиографски апарат (доставена и монтирана апаратура съгласно Договор 

BG 161РО001-1.1-08-0001-1-D-078, № РД-11-448/09.10.2015г.). 1 брой 

дигитална ендоскопска видео система за автофлуоресцентни изследвания на 

белия дроб (доставена и монтирана апаратура съгласно Договор BG 

161РО001-1.1-08-0001-1- D-038, № РД-17-221/11.03.201 Зг.); 1 брой 

дигитално скопично-графичен рентгенов апарат (доставена и монтирана 

апаратура съгласно Договор BG 161РО001-1.1- 08-0001- 1-D-029, № РД-17-

763/12.12.2012г.); 1 брой ендоскопска апаратура -видеоколоноскоп, 

видеогастроскоп (доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG 

161РО001-08-0001-1-D-037, № РД-17-222/11.03.201 Зг.); 1 брой дигитален 

мамограф (доставена и монтирана апаратура съгласно Договор BG 

161РО001-1.1- 08-0001-1-D- 040, № РД-17-310/16.04.2013г.); 1 брой система 

за архивиране и разпространение на образи /PACS/ (доставена и монтирана 

апаратура съгласно Договор BG 161РООО 1-1.1- 08-0001-1-D-047, № РД-17-

143/18.02.201 Зг.); 1 брой апаратура за магнитно-резонансна образна 

диагностика (доставена и монтирана апаратура съгласно Договор BG BG 

161РО001-1.1-08-0001-1-D-036, № РД-17-150/20.02.201 Зг.); 1 брой дигитална 

ехографска система (доставена и монтирана апаратура съгласно Договор BG 

161РО001-08-0001-1-D-006, № РД-17-539/03.10.2012г.); санитарен автомобил 

марка и модел „Ситроен Джъмпер“ с рама: VF7YBTMRB12364692 и 

 Показател   Критерии Бшш 

единици 

5. 

„Нива на достигнатите 

средномесечни 

възнаграждения, определени с 

отрасловия колективен трудов 

договор за отрасъл 

"Здравеопазване“. 

5.1 нивата на средномесечните основни 
възнаграждения за персонала, 
заложени в КТД не са достигнати 

0 

5.2 

нивата на средномесечните основни 

възнаграждения за 

персонала, заложени в КТД са 

достигнати 

2 
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двигател: 10TRJ50631943 (съгласно Договор BG 161РО001-1.1-08-0001-1-D-

034, № РД-17-22/10.01.2013 г.); санитарен автомобил марка и модел 

„Ситроен Джъмпер“ с рама: VF7YBTMRB12359222 и двигател: 

10TRJ50627953 (съгласно Договор BG 161РО001-08-0001-1-D-034, № РД-17-

22/10.01.2013 г.); активи, представляващи строително- монтажни работи в 

недвижим имот на дружеството на стойност 950 978,88 лв. (съгласно 

Договор BG 161РО001/1.1-08/2010/003-S-001, № РД-17-480/03.09.2012 г.)”.-  

да гласува „ЗА“, 

3.11. По точка единадесет от дневния ред – Одобряване решение на Съвета 
на директорите, взето по т. 3 от Протокол № ..../16.04.2021 г. за сключването 
на споразумение/спогодба с НЗОК по § 1, ал. 4 от ПЗР на Закона за бюджета 

на НЗОК за 2021 година, обн. ДВ. бр.ЮЗ от 04.12.2020г., по заплащане на 
незаплатени дейности в болничната медицинска помощ и приложените при 
тях медицински изделия за 2017 година, с проект за решение: „ОСА одобрява 
решението на Съвета на директорите, взето по т. 3 от Протокол № 
.../16.04.2021 г. за сключването на споразумение/спогодба с НЗОК по § 1, ал. 
4 от ПЗР на Закона за бюджета на НЗОК за 2021 година, обн. ДВ. бр.ЮЗ от 
04.12.2020г., по заплащане на незаплатени дейности в болничната 
медицинска помощ и приложените при тях медицински изделия за 2017 
година.“ -  да гласува „ЗА“. 

 

4. Оправомощава представителя на Община Горна Оряховица да подписва и 

получава всякакви документи свързани с редовното годишно Общо събрание 

на акционерите на „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД, гр. Велико Търново.  

 

 „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 519 

По т.22 от дневния ред – Предложение относно   избиране    на    общински  

съветници в комисията по търгове и конкурсите по реда  на Наредбата за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество за месец юни 2021 г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 69, ал. 1 и чл. 81, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Горна Оряховица  

 

Р е ш и: 

 

Избира в комисиите за провеждане на публичните търгове и в комисиите за 

провеждане на публично оповестените конкурси за месец юни общинските съветници – 

Ангел Станев Колев, Михаил Любомиров Ченков, Митко Станчев Станев, Петър 

Алексиев Гайдаров, като резервен член Виктор Недев Азманов. 

 

 „                                 „                                  „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 520 

По т.23 от дневния ред – Предложение относно вземане на решение за закрито 

заседание на Общинския съвет. 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.35 от Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет Горна Оряховица, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

 1. Взема решение заседанието на Общинския съвет да продължи като закрито. 

 „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 521 

По т.24 от дневния ред – Обсъждане на предложения за присъждане на годишни 

награди на Община Горна Оряховица. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 17, т.1, т.2, т.3, т.4, т.5, т.6  и във връзка с чл. 3, ал. 1 и чл. 

22 от Наредбата за званията, наградите и отличията на община Горна Оряховица, 

Общински съвет Горна Оряховица 

Р е ш и: 

 

        1.Присъжда „Награда Горна Оряховица“ както следва: 

 

за принос в развитието в сферата на образованието и науката:  

 

 Донка Ангелова Ганчева - Спасова 

 Кремена Христова Енчева 

 Радослав Гатев 

 

за принос в развитието в сферата на културата: 

 

 Ваня Николаева Йорданова - Николова  

 Стела Георгиева Дойкова 

 

за принос в развитието в сферата на здравеопазването: 

 

 д-р Дария Никова Пулова - Макавеева  

 д-р Тодор Димитров Михнев  

 

за принос в развитието в сферата на спорта: 

 



Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 24 от 20 май 2021 г. от 

редовно заседание на Общински съвет, мандат 2019-2023 г. 
 

 Борислав Тодоров Иванов 

 Николай Константинов Михайлов 

 

за принос в развитието в сферата на икономиката: 

 

 Николай Петров Величков 

 

за принос в развитието в сферата на социалните дейности: 

 

 Зоран Мамучевски 

 

 „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 522 

По т.25 от дневния ред - Предложение относно присъждане на званието 

„Почетен гражданин на община Горна Оряховица“ 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 15, ал. 1, т. 21, вр. с чл. 90, ал. 2 от Правилник за 

организацията и дейността на Общински съвет Горна Оряховица, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация и във връзка с чл. 12 от Наредба за 

званията, наградите и отличията на община Горна Оряховица, Общински съвет Горна 

Оряховица 

Р е ш и: 

          1. Присъжда званието „Почетен гражданин на община Горна Оряховица” на 

ДОЦ. Д-Р ИВАН СТЕФАНОВ БЪЧВАРОВ. 

 „                                 „                                  „ 

 

 

 

 

 

                                                   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                 /ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ/ 
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