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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от Протокол № 30/09.09.2021 г. 

от извънредно заседание на  

Общински съвет – Горна Оряховица 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 587 

По т.1 от дневния ред – Утвърждаване промените в училищната мрежа за 

учебната 2021/2022 година. 

На основание  чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 294, т. 2 

от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 68, ал.1, т.2 и ал. 2, и чл. 

69, ал.1 и ал. 2 във връзка с Приложение № 7 към чл. 53 от Наредбата за финансиране 

на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с 

ПМС № 219 от 05.10.2017г.,  Общински съвет  Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

I. Дава разрешение за формиране на паралелки с ученици под минималния брой – 

маломерни и слети паралелки, както следва: 

 

1. ОУ „Елин Пелин” с. Първомайци – 64 ученици в дневна форма на обучение 

Масови паралелки 

клас Брой 

паралелки 

Брой ученици Норматив 

(минимум) 

Недостигащ 

брой ученици  

I клас 1 11 16 5 

II клас 1 7 16 9 

ІІI клас 1 10 16 6 

ІV клас 1 13 16 3 

V клас 1 7 18 11 

VІ клас 1 5 18 13 

VІІ клас 

 

1 11 18 7 

Общо за училището недостигащ  брой ученици съгласно 

Приложение №7 към чл. 53 от Наредбата за финансиране на 

институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование: 

54 

Забележки:  

* Паралелките с численост под минималната, съгласно Приложение №7 към чл. 53 от 

Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование, приета с ПМС №219 от 05.10.2017 г., попадат в хипотезата на 

чл. 69, ал.1 от цитираната наредба, т.е. за тяхното формиране е необходимо разрешение 

от началника на РУО, при условие, че са осигурени допълнителни средства за 
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обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за 

съответната дейност, изчислени по реда на чл. 68, ал. 4-7 при спазване на изискването 

на чл. 68, ал. 3 от Наредбата. 

** Дофинансиране съгласно чл. 68, ал. 4-7 на Наредбата за финансиране на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с 

ПМС №219 от 05.10.2017 г. 

2. ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Поликраище – 53 ученици в дневна 

форма на обучение 

Клас Брой 

паралел

ки 

Брой ученици Норматив 

(минимум) 

Недостигащ 

брой ученици 

I клас 1 10 16 6 

II клас 1 12 16 4 

III клас 1 11 16 5 

IV клас 1 8 16 8 

VII клас 1 4 18 14 

V клас + VI клас 

Слята 

1 2+6 18 10 

Общо за училището недостигащ  брой ученици съгласно 

Приложение №7 към чл. 53 от Наредбата за финансиране на 

институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование: 

47 

 

Забележки:  

* Паралелките с численост под минималната, съгласно Приложение №7 към чл. 53 от 

Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование, приета с ПМС №219 от 05.10.2017 г., попадат в хипотезата на 

чл. 69, ал.1 от цитираната наредба, т.е. за тяхното формиране е необходимо разрешение 

от началника на РУО, при условие, че са осигурени допълнителни средства за 

обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за 

съответната дейност, изчислени по реда на чл. 68, ал. 4-7 при спазване на изискването 

на чл. 68, ал. 3 от Наредбата. 

** Дофинансиране съгласно чл. 68, ал. 4-7 на Наредбата за финансиране на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с 

ПМС №219 от 05.10.2017 г. 

3. ОУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Долна Оряховица – 108 ученици в 

дневна форма на обучение 

клас Брой 

паралелки 

Брой ученици Норматив 

(минимум) 

Недостигащ 

брой ученици 

       І клас 1 10 16 6 

      II клас 1 9 16 7 
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      III клас 1 12 16 4 

      V клас 1 15 18 3 

     VII клас 1 17 18 1 

Общо за училището недостигащ  брой ученици съгласно 

Приложение №7 към чл. 53 от Наредбата за финансиране на 

институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование: 

21 

Забележки:  

** Паралелките с численост под минималната, съгласно Приложение №7 към чл. 53 от 

Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование, приета с ПМС №219 от 05.10.2017 г., попадат в хипотезата на 

чл. 69, ал. 1 от цитираната наредба, т.е. за тяхното формиране е необходимо 

разрешение от началника на РУО, при условие, че са осигурени допълнителни средства 

за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти 

за съответната дейност, изчислени по реда на чл. 68, ал. 4-7 при спазване на 

изискването на чл. 68, ал. 3 от Наредбата. 

4. ОУ „Св. Климент Охридски” с. Драганово – 68 ученици в дневна форма на 

обучение  

Клас Брой 

паралелки 

Брой ученици Норматив 

(минимум) 

Недостигащ 

брой ученици 

VI  клас 1 10 18 8 

Общо за училището недостигащ  брой ученици съгласно 

Приложение №7 към чл. 53 от Наредбата за финансиране на 

институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование: 

8 

Забележки:  

** Дофинансиране съгласно чл. 68, ал. 4-7 на Наредбата за финансиране на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с 

ПМС №219 от 05.10.2017 г. 

5. ОУ „Васил Левски” с. Върбица – 42 ученици в дневна форма на обучение 

Клас Брой 

паралелки 

Брой ученици Норматив 

(минимум) 

Недостигащ 

брой ученици 

VІІ клас 

 

1 7 16 9 

I клас + II клас  

Слята 

1 7+5 16 4 

III клас +IV клас 

Слята 

1 9+4 16 3 

V+VІ клас 

Слята 

1 6+4 18 8 

Общо за училището недостигащ  брой ученици съгласно 

Приложение №7 към чл. 53 от Наредбата за финансиране на 

24 
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институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование: 

Забележки:  

* Паралелките с численост под минималната, съгласно Приложение №7 към чл. 53 от 

Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование, приета с ПМС №219 от 05.10.2017 г., попадат в хипотезата на 

чл. 69, ал. 1 от цитираната наредба, т.е. за тяхното формиране е необходимо 

разрешение от началника на РУО, при условие, че са осигурени допълнителни средства 

за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти 

за съответната дейност, изчислени по реда на чл. 68, ал. 4-7 при спазване на 

изискването на чл. 68, ал. 3 от Наредбата 

** Дофинансиране съгласно чл. 68, ал. 4-7 на Наредбата за финансиране на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с 

ПМС № 219 от 05.10.2017 г. 

6. ОУ „Отец Паисий” с. Писарево – 16 ученици в дневна  форма на обучение 

Клас Брой 

паралелки 

Брой ученици Норматив 

(минимум) 

Недостигащ 

брой ученици 

І клас + ІV клас 1 5 16 11 

VІІ клас 1 3 18 15 

II клас + III клас 

Слята 

1 3+2 16 11 

V клас + VІ клас 

Слята 

1 2+1 18 15 

Общо за училището недостигащ  брой ученици съгласно 

Приложение №7 към чл. 53 от Наредбата за финансиране на 

институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование: 

52 

Забележки:  

* Паралелките с численост под минималната, съгласно Приложение №7 към чл. 53 от 

Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование, приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 г., попадат в хипотезата 

на чл. 69, ал.1 от цитираната наредба, т.е. за тяхното формиране е необходимо 

разрешение от началника на РУО, при условие, че са осигурени допълнителни средства 

за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти 

за съответната дейност, изчислени по реда на чл. 68, ал. 4-7 при спазване на 

изискването на чл. 68, ал. 3 от Наредбата 

** Дофинансиране съгласно чл. 68, ал. 4-7 на Наредбата за финансиране на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с 

ПМС №219 от 05.10.2017 г. 
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7. СУ „Вичо Грънчаров” гр. Горна Оряховица – 444 ученици в дневна форма на 

обучение и 9 деца в ПГ 

Клас Брой 

паралелки 

Брой 

ученици 

Норматив 

(минимум) 

Недостигащ 

брой ученици 

ПГ 1 9 12 3 

II б  клас 1 14 16 2 

III а клас 1 14 16 2 

III б клас 1  15 16 1 

IV б клас 1 12 16 4 

VIII  клас профил 

Музика 

1 6 9 3 

Общо за училището недостигащ  брой ученици съгласно 

Приложение №7 към чл. 53 от Наредбата за финансиране на 

институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование: 

 

15 

 

8. ОУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Горна Оряховица – 260 ученици в 

дневна форма на обучение и 11 деца в ПГ 

клас Брой 

паралелки 

Брой ученици Норматив 

(минимум) 

Недостигащ 

брой ученици 

I a клас 1 15 16 1 

I б клас 1 15 16 1 

VII a клас 1 16 18 2 

VII б клас 1 12 18 6 

Общо за училището недостигащ  брой ученици съгласно 

Приложение №7 към чл. 53 от Наредбата за финансиране на 

институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование: 

 

8 

   

9. ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Горна Оряховица – 174 ученици в 

дневна форма на обучение и 18 деца в ПГ 

Клас 

 

Брой 

паралелки 

Брой 

Ученици 

 

Норматив 

(минимум) 

Недостигащи 

ученици 

I a клас 1 11 16 5 

I б клас 1 11 16 5 

II a клас 1 13 16 3 

IV a клас 1 13 16 3 
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IV б клас 1 15 16 1 

Общо за училището недостигащ  брой ученици съгласно 

Приложение №7 към чл. 53 от Наредбата за финансиране на 

институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование: 

         

17 

 

10. ПГХТ „д-р Асен Златарев“, гр. Горна Оряховица – 229 ученици в дневна 

форма на обучение 

Клас 

 

Брой 

паралелки 

Брой 

Ученици 

 

Норматив 

(минимум) 

Недостигащи 

ученици 

X б клас 1 17 18 1 

 

II. Променя бюджета на Община Горна Оряховица за 2021 г., както следва: 

Във връзка с изпълнението на чл. 68, ал. 4-7 на Наредбата за финансиране на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с 

ПМС № 219 от 05.10.2017 г. и на основание чл.21, ал.1, т.6 и  ал.2 от ЗМСМА и чл.124 

ал.2 и ал.4 от Закона за публичните финанси се извършват следните промени: 

1. Увеличава  

 

Приходната част на бюджета на Община Горна Оряховица за местни дейности с 

51806 лв., като изменя §76-00 -Временни безлихвени заеми между бюджети и  сметки 

за средства от Европейския съюз (нето) –(+) 51806 лв. с възстановения временен 

безлихвен заем от проект  № ROBG-419 „Иновативен подход за популяризиране на 

културното и природно наследство в трансграничния регион“ 

    Увеличава разходната част на бюджета с 51806 лв., като предоставя дофинансиране 

на делегирани от държавата дейности 

Функция ІІІ – Образование 

Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” - 

    

Посоченото дофинансиране е за: 

 ОУ „Елин Пелин” с. Първомайци, където към 30.08.2021 г. са записани общо 

64 ученика – 7 903 лв.        

 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Поликраище, където към 30.08.2021 г. са 

записани общо 53 ученика – 15 220 лв. 
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 ОУ „Отец Паисий” с. Писарево, където към 30.08.2021 г. са записани общо 

16  ученика – 20 635 лв.         

 ОУ „Васил Левски” с. Върбица, където към 30.08.2021 г. са записани общо 

42  ученика – 5 707 лв.  

 ОУ „Св. Климент Охридски“ с. Драганово, където към 30.08.2021 г. са 

записани общо 68  ученика – 2 341 лв.  

Общо дофинансиране за периода от началото на учебната 2021/2022 г. до 31.12.2021 

г. – 51 806 лв.         

2. Намалява: 

 

Приходната и разходната част на сметките за средства от Европейския съюз 

(извънбюджетната сметка –код 7443) както следва: 

За ТГС: 

-За проект № ROBG-419 „Иновативен подход за популяризиране на културното и 

природно наследство в трансграничния регион“ 

       §76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и  сметки за средства от 

Европейския съюз (нето) –(-) 51806 лв. 

       Дейност 758 Международни програми и споразумения, дарения и помощи от 

чужбина, §10-00 Издръжка (-) 51806 лв. от които по . §§10-15материали (-) 20000 

лв.м§§10-16 Вода, горива и енергия (-) 20000 лв.м§§ 10-20 Разходи за външни услуги с 

11806 лв. 

III. Упълномощава Кмета на Община Горна Оряховица да отправи мотивирано искане 

до началника на Регионално управление на образованието за сформиране на 

паралелки с под 10 ученика, както следва:  

 

3.1. ОУ „Елин Пелин” с. Първомайци:  

 ІI клас  -   7 ученици, 

 V клас -  7 ученици, 

 VІ клас  -                     5 ученици. 

 

3.2.  ОУ „Св. св. Кирил и Методий”,  с. Поликраище: 

 IV клас -                    8 ученици; 

 V- VI клас -               8 ученици; 

 VII клас -                   4 ученици; 

 

      3.3. ОУ „Васил Левски” с. Върбица: 

 VII клас -             7 ученици; 
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   3.4.  ОУ „Отец Паисий” с. Писарево: 

 І клас + IV клас  -    5 ученици, 

 ІІ клас +III клас  -   5 ученици, 

 V клас + VІ клас  -       3 ученици, 

 VII клас -                      3 ученици. 

 

3.5. ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр. Долна Оряховица: 

 ІI клас  -     9 ученици 

 

3.6. СУ „Вичо Грънчаров“ , гр. Горна Оряховица: 

 VІII клас проф. Музика  6 ученици; 

 ПГ -                                          9 ученици. 

 

             „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 588 

По т.2 от дневния ред – Даване на съгласие за подаване на проектно предложение 

„Създаване на Общностен комплекс (хъб) за ранно детско развитие и родителска подкрепа 

„Божур” в гр. Горна Оряховица, с. Върбица и с. Драганово” по Оперативна програма 

„Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи”, 

Приоритетна ос: „Подобрено социално включване на децата и младите”, Процедура 

„Образование и грижи в ранна детска възраст” BGLD-2.003 

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

местната администрация, във връзка с чл. 59 от ЗМСМА и в изпълнение на Насоки за 

кандидатстване по покана за подбор на проектни предложения „Образование и грижи в 

ранна детска възраст” по Оперативна програма „Местно развитие, намаляване на 

бедността и подобрено включване на уязвимите групи”, Приоритетна ос: Подобрено 

социално включване на децата и младите”, Процедура „Образование и грижи в ранна 

детска възраст” BGLD-2.003, Общински съвет  Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

1.Дава съгласие за кандидатстване за финансиране по настоящата процедура и 

ангажимент за осигуряване на устойчивост в съответствие с приложимите изисквания, 

чрез подаване на проектно предложение „Създаване на Общностен комплекс (хъб) за 

ранно детско развитие и родителска подкрепа „Божур” в гр. Горна Оряховица, с. Върбица 

и с. Драганово” по Оперативна програма „Местно развитие, намаляване на бедността и 

подобрено включване на уязвимите групи”, Приоритетна ос: „Подобрено социално 

включване на децата и младите”, Процедура „Образование и грижи в ранна детска 

възраст” BGLD-2.003 в партньорство със Сдружение „АЛФА КЛУБ” Горна Оряховица и 

Сдружение „Родна реч” Норвегия. 
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2.Дава съгласие за сключване на Споразумение за партньорство между Община 

Горна Оряховица и Сдружение „АЛФА КЛУБ” Горна Оряховица и Сдружение „Родна 

реч” Норвегия. 

             „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 589 

По т.3 от дневния ред – Искане от съдружника Община Горна Оряховица, 

притежаващ повече от 1/10 от капитала на дружеството „Водоснабдяване и 

канализация Йовковци” ООД гр. Велико Търново до управителя му за свикване на 

Общо събрание на съдружниците. 

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

местната администрация, чл. 138, ал. 2 от Търговския закон, чл.17, ал.1 от Дружествения 

договор на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Велико Търново и чл.9 от Наредбата 

за управлението на търговски дружества с общинско имущество и общински предприятия,  

Общински съвет  Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

Община Горна Оряховица, притежаваща 20 % от капитала на „Водоснабдяване и 

канализация” ООД, гр. Велико Търново прави искане до управителя на дружеството да 

свика Общо събрание на съдружниците при същия дневен ред, посочен в покана изх. № 

1-819/20.01.2021година на управителя на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. 

Велико Търново, а именно: 

1. Вземане на решение за приемане на нов съдружник в дружеството „Български 

ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София и предоставяне на съгласие за прехвърляне правото на 

собственост на държавата чрез министъра на регионалното развитие и 

благоустройството върху 31 690 броя дружествени дяла с номинална стойност 10 лева 

всеки един, представляващи 51% от капитала на „Водоснабдяване и канализация 

Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София, 

чрез внасянето им като непарична вноска в капитала на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, 

гр. София, при стойност на непаричната вноска, определена от три независими вещи 

лица, назначени от Агенцията по вписванията в размер на 6 056 000 лв., съгласно 

постъпило в МРРБ уведомително писмо № 20200930142554/23.12.2020 г. на Агенцията 

по вписванията с приложен Доклад на експертите по Акт за назначаване на вещи лица 

№ 20200930142554/25.11.2020 г. 

Срещу непаричната вноска с предмет право на собственост на държавата, чрез 

министъра на регионалното развитие и благоустройството върху 31 690 дяла от 

капитала на „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново държавата ще запише и 

придобие 6056 броя акции с номинална стойност 1000 лева всяка една от капитала на 

„Български ВиК холдинг“ ЕАД и обща номинална стойност от 6 056 000 лева. 

 

          Проект на решение: Общото събрание на съдружниците на „ВиК 

Йовковци” ООД приема нов съдружник в дружеството „Български ВиК холдинг“ 
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ЕАД, гр. София и предоставя съгласие за прехвърляне правото на собственост на 

държавата чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството върху 

31 690 броя дружествени дяла с номинална стойност 10 лева всеки един, 

представляващи 51% от капитала на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ 

ООД, гр. Велико Търново, на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София, чрез 

внасянето им като непарична вноска в капитала на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, 

гр. София, при стойност на непаричната вноска, определена от три независими 

вещи лица, назначени от Агенцията по вписванията в размер на 6 056 000 лв., 

съгласно постъпило в МРРБ уведомително писмо № 20200930142554/23.12.2020 г. на 

Агенцията по вписванията с приложен Доклад на експертите по Акт за 

назначаване на вещи лица № 20200930142554/25.11.2020 г. 

Срещу непаричната вноска с предмет право на собственост на държавата, 

чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството върху 31690 дяла 

от капитала на „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново държавата ще запише и 

придобие 6056 броя акции с номинална стойност 1000 лева всяка една от капитала 

на „Български ВиК холдинг“ ЕАД и обща номинална стойност от 6056000 лева. 

2. Вземане на решение за промени в дружествения договор на „ВиК Йовковци“ 

ООД - гр. Велико Търново, както следва: 

2.1. В чл.5 текста „Държавата - представлявана от определено от 

Министъра на регионалното развитие и благоустройството лице“ се заменя с 

„Български ВиК Холдинг“ ЕАД, гр. София. 

2.2. В чл. 11, ал.2 думата „Държавата“ се заменя с „Български 

ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София“ 

 

  Проект на решение: 

Общото събрание на съдружниците на 

„ВиК Йовковци” ООД променя дружествения договор на „ВиК Йовковци“ 

ООД  

 гр. Велико Търново, както следва: 

В чл. 5 текста „Държавата - представлявана от определено от Министъра 

на регионалното развитие и благоустройството лице“ се заменя с „Български ВиК 

Холдинг“ ЕАД, гр. София. 

В чл. 11, ал.2 думата „Държавата“ се заменя с „Български ВиК 

холдинг“ЕАД, гр. София“. 

 

             „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 590 

По т.4 от дневния ред – Извънредно общо събрание на съдружниците на „ ВиК 

Йовковци” ООД гр. Велико Търново. 

На основание  чл.21, ал.1, т.9 във връзка с т.23 и ал.2 от Закон за местното 

самоуправление и местната администрация и Покана, с регистрационен индекс №2600 - 
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645/09.08.2021 г. на община Горна Оряховица от Управителя на „ВиК Йовковци ООД - 

гр. Велико Търново, Общински съвет  Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

 1. Определя Даниел Георгиев Костадинов - Председател на Общински съвет 

Горна Оряховица да представлява Общината в извънредно общо събрание на 

съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД гр. Велико Търново, 

което ще се проведе на 16.09.2021 г. от 11.00 часа в седалището на дружеството: гр. 

Велико Търново, ул.“П.К.Яворов“ №30, заседателна зала №401. 

 2. При невъзможност за участие на Председателя на общински съвет Горна 

Оряховица на заседанието на Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация 

Йовковци“ ООД гр. Велико Търново, определя Николай Стефанов Георгиев - заместник 

кмет на община Горна Оряховица, да представлява Община Горна Оряховица в 

извънредното общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация 

Йовковци“ ООД гр. Велико Търново. 

 3. Оправомощава представителя на Община Горна Оряховица при провеждане 

на извънредното общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация 

Йовковци“ ООД гр. Велико Търново на 16.09.2021 г. от 11.00 часа да гласува по 

предложения дневен ред по следния начин: „за“, „против“ или „въздържал се“, 

съобразно вътрешните си убеждения и интересите на Община Горна Оряховица. 

 4. Оправомощава представителя на Община Горна Оряховица да подписва и 

получава всякакви документи свързани с извънредното общо събрание на 

съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД гр. Велико Търново. 

 

             „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 591 

 По т.5 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 извънредно неприсъствено заседание на 

Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД – гр. Велико Търново. 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 15 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 10в, ал. 1, т. 7 и 

чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите и чл. 5, ал. 6 и ал. 7 от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, 

Общински съвет  Горна Оряховица 

Р е ш и: 

 

1. Определя инж. Добромир Стойков Добрев – Кмет на община Горна 

Оряховица да представлява Общината в извънредно неприсъствено заседание на 

Общото събрание на Асоциацията по ВиК, което ще се проведе на 09.09.2021 г. от 

11:00 часа, а при липса на кворум на 29.09.2021 г. от 11:00 часа. 

2. При невъзможност за участие на Кмета на Община Горна Оряховица в 

заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД – гр. Велико Търново 
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определя Николай Стефанов Георгиев – Заместник – кмет на община Горна 

Оряховица, да представлява Община Горна Оряховица в извънредното неприсъствено 

заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК. 

3. Оправомощава представителя на Община Горна Оряховица при провеждане 

на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” 

ООД – гр. Велико Търново, да гласува по предложения дневен ред по следния начин: 

     3.1. По точка 1 от дневния ред – Приемане на решение за 

препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по 

ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико 

Търново за 2022 г. в размер на 27 000 /двадесет и седем хиляди/ лева, на основание чл. 

20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация -  да гласува „ЗА”. 

     3.2. По точка 2 от дневния ред – Други – да гласува „за”, „против” или 

„въздържал се”, съобразно вътрешните си убеждения и интересите на Община 

Горна Оряховица. 

4. Оправомощава представителя на Община Горна Оряховица да подписва и 

получава всякакви документи свързани с Общото събрание на Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” 

ООД, гр. Велико Търново. 

             „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 592 

По т.6 от дневния ред – Определяне на делегат на Общински съвет Горна 

Оряховица в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република 

България. 

На основание  чл. 27, ал. 1 от Устава на Националното сдружение на общините в 

Република България,  Общински съвет  Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

1. Определя за делегат в Общото събрание Даниел Георгиев Костадинов – 

Председател на Общински съвет Горна Оряховица. 

             „                                 „                                  „ 

 

                                                   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                 /ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ/ 
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