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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от Протокол № 36/27.01.2022 г. 

от редовно заседание на  

Общински съвет – Горна Оряховица 

 

  

 По т.1 от дневния ред – Полагане на клетва от общински съветник. 

Д.Костадинов – Общинският съветник Севдалин Георгиев Кръстев е избран с Решение 

№209-МИ/11.01.2022г. на ОИК Горна Оряховица. 

Председателят на Общински съвет Горна Оряховица покани новоизбрания общински 

съветник Севдалин Кръстев да положи клетва и да се подпише върху клетвения лист. 

          „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 673 

  

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. Севдалин Георгиев Кръстев влиза в състава на ПК „Общинска собственост“, 

ПК „Местно самоуправление, нормативна уредба и транспорт“ и ПК 

„Конфликт на интереси“. 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 674   

 

По т.3 от дневния ред – Отчет за работата на Общински съвет Горна Оряховица 

и неговите комисии за второто полугодие на 2021 г. 

На основание чл.27, ал.6 и ал.21, ал.1, т.23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 
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1.Приема отчета за дейността на Общински съвет Горна Оряховица и неговите 

комисии за второто полугодие на 2021 г. 

„                                 „                                  „ 

 

По т.4 от дневния ред – Питания и отговор на питания 

 

           „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 675 

 

По т.5 от дневния ред – Удължаване на срок за погасяване на общински дълг, 

поет за мостово финансиране на изпълнението на проект № BG16RFOP001-1.027-0007-

C01 „Създаване на Кризисен център гр. Горна Оряховица“. 

На основание чл. 21, ал.1, т.10 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.4, т.1, чл.17, ал.1, във връзка чл.15а от Закона за 

общинския дълг, чл. 60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински 

съвет Горна Оряховица 

Р е ш и: 

 

1. Изменя т.1 от Решение № 463 от Протокол № 23 от проведено заседание на 

Общински съвет Горна Оряховица на 29.04.2021 г., както следва: 

1.1. текстът „Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински 

заем“ става „Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем; 

1.2. текстът „Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на 

подписване на договор за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или 

на части, без такса за предсрочно погасяване“ се изменя „Срок на погасяване – до 

25.02.2023 г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за 

предсрочно погасяване“. 

2. В останалата част Решение № 463 от Протокол № 23/29.04.2021 г. от 

проведено заседание на Общински съвет Горна Оряховица остава непроменено. 

3. Възлага и делегира права на Кмета на Община Горна Оряховица да извърши 

всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на 

решението по т. 1. 

4. На основание чл. 60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на 

настоящето решение с оглед осигуряване на финансов ресурс за своевременното 

финансиране на изпълнението на проекта. 
 „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 676 

По т.6 от дневния ред – Избиране на одитор /специализирано одиторско 

предприятие/, който да завери годишния финансов отчет за 2021 г. на дружеството. 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.146, ал.3 от Търговския закон,  Общински съвет  Горна 

Оряховица 

Р е ш и: 
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1. Избира специализирано одиторско предприятие – „РТД ОДИТ“ ООД със 

седалище и адрес на управление гр. Горна Оряховица, ул. „Ангел Кънчев“ 

№56, представлявано от Донка Димитрова Йотова, което да извърши заверка 

на финансовия отчет на МБАЛ „Свети Иван Рилски Горна Оряховица“ 

ЕООД за 2021 г. 

2. Възлага на Управителя на МБАЛ „Свети Иван Рилски Горна Оряховица“ 

ЕООД да подпише договор за възлагане на професионална услуга – заверка 

на ГФО за 2021 година. 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 677 

 

По т.7 от дневния ред – Одобряване разходите за командировки през четвъртото 

тримесечие на 2021 год. на кмета на общината. 

 На основание  чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, Общински 

съвет  Горна Оряховица 

Р е ш и: 

 

1. Одобрява разхода в размер на 30.00 лв. /тридесет лева/ за служебни 

командировки за четвъртото тримесечие на 2021 г. на кмета на общината. 

„                                 „                                  „ 

Р Е Ш Е Н И Е    № 678 

 

 По т.8 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: 

 

 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. Продажба на поземлен имот с идентификатор 16359.66.865, местност „Бабенец” с 

площ 561,00 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно 

ползване: нива, категория на земята: 5, съгласно АОС № 6707/15.11.2021г. 

    2. Одобряване на пазарна оценка на недвижим имот, частна общинска собственост, а 

именно: Урегулиран поземлен имот XI – за магазин, кв. 25 по плана на гр. Долна 

Оряховица, община Горна Оряховица с площ от 710,00 кв.м., съгласно АОС № 

6710/06.01.2022г. 

     3. Одобряване на пазарна оценка на недвижим имот, частна общинска собственост, а 

именно: Урегулиран поземлен имот XIХ – 440, кв. 108А по плана на гр. Долна 

Оряховица, община Горна Оряховица с площ от 600,00 кв.м., съгласно АОС № 

6701/26.10.2021г. – в имота има сграда с отстъпено право на строеж. 
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    4. Oтдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 23100.41.38 – язовир, по 

плана с. Драганово, общ. Горна Оряховица, с площ от 59944,00 кв.м. или 59,944 дка, 

публична общинска собственост, съгласно А.П.О.С. № 5193/13.09.2018г., за срок от 10 

/десет/ години. 

   5. Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, а имено: 

помещение, кабинет № 104 с площ от 16,82 кв.м., находящо се в сграда с 

идентификатор 16359.514.1558.1 с предназначение: Здравно заведение - разположена в 

поземлен имот с идентификатор 16359.514.1558 по кадастралната карта на гр. Горна 

Оряховица, с предназначение: Здравно заведение, съгласно АОС № 5236/13.11.2018г., 

за срок от 10 /десет/ години. 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 679 

 

 По т.9 от дневния ред – Продажба на имот, частна общинска собственост, 

представляващ поземлен  имот с идентификатор 16359.66.865 – нива, местност 

„Бабенец”, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с площ 561,00 кв.м. 

/петстотин шестдесет и един кв.м./, предназначение на територията: Земеделска, 

категория на земята: 5, съгласно АОС № 6707/15.11.2021г. 

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 16359.66.865 – нива, местност „Бабенец”, по 

кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с площ 561,00 кв.м. /петстотин шестдесет 

и един кв.м./, предназначение на територията: Земеделска, категория на земята: 5, 

съгласно АОС № 6707/15.11.2021г., частна общинска собственост и първоначална 

тръжна цена, определена от лицензиран оценител, в размер на 2 833,05лв. /Словом: две 

хиляди осемстотин тридесет и три лева и пет стотинки/, 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    № 680 

 По т.10 от дневния ред – Одобряване на пазарна оценка на недвижим имот, 

частна общинска собственост, а именно: УПИ XI – за магазин, кв. 25 по плана на гр. 

Долна Оряховица, общ. Горна Оряховица цялото с площ от 710,00 кв.м., съгласно АОС 

№ 6710/06.01.2022г. 

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

за общинската собственост,  във връзка с  чл. 64, ал. 2  от Наредбата  за    реда  за  
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придобиване,  управление  и   разпореждане  с  общинско   имущество, Общински съвет  

Горна Оряховица 

Р е ш и: 

 

1.Одобрява пазарната оценка, направена от лицензиран оценител в размер на 8 

910,50 лв. /Словом: осем хиляди деветстотин и десет лева и петдесет стотинки/ без ДДС 

или 10 692,60 лв. /Словом: десет хиляди шестстотин деветдесет и два лева и шестдесет 

стотинки/ с ДДС, която е по-висока от данъчната оценка за имот, частна общинска 

собственост , а именно: УПИ XI – за магазин, кв. 25 по плана на гр. Долна Оряховица, 

общ. Горна Оряховица цялото с площ от 710,00 кв.м., съгласно АОС № 

6710/06.01.2022г., в който имот има законно построен магазин с пивница на основание 

отстъпено право на строеж, собственост на Стоян Йорданов Стоянов, съгласно 

Нотариален акт № 389, том II, рег. № 4118 дело № 201/2021г. 

„                                 „                                  „ 

 

  Р Е Ш Е Н И Е    № 681 

 По т.11 от дневния ред – Одобряване на пазарна оценка на недвижим имот, 

частна общинска собственост, а именно: УПИ XIX - 440, кв. 108А по плана на гр. 

Долна Оряховица, общ. Горна Оряховица цялото с площ от 600,00 кв.м., съгласно АОС 

№ 6701/26.10.2021г. 

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

за общинската собственост,  във връзка с  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.Одобрява пазарната оценка, направена от лицензиран оценител в размер на 7 

446,00 лв. /Словом: седем хиляди четиристотин четиридесет и шест лева/ без ДДС или 

8 935,20 лв. /Словом: осем хиляди деветстотин тридесет и пет лева и двадесет 

стотинки/ с ДДС, която е по-висока от данъчната оценка за имот, частна общинска 

собственост , а именно: УПИ XIX - 440, кв. 108А по плана на гр. Долна Оряховица, 

общ. Горна Оряховица цялото с площ от 600,00 кв.м., съгласно АОС № 

6701/26.10.2021г., в който имот има законно построени сгради на основание отстъпено 

право на строеж, собственост на Николай Костов Дългичев, съгласно Нотариален акт 

№ 332, том II, рег. № 3567дело № 300/2021г. 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 682 

 

 По т.12 от дневния ред – Отдаване под наем на недвижим имот – публична 

общинска собственост, а имено: помещение, кабинет № 104 с площ от 16,82 кв.м., 

находящо се в сграда с идентификатор 16359.514.1558.1 с предназначение: Здравно 

заведение - разположена в поземлен имот с идентификатор 16359.514.1558 по 
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кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с предназначение: Здравно заведение, 

съгласно АОС № 5236/13.11.2018г., 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, чл.14 ал. 7 и ал. 2 от Закона за общинската собственост във 

връзка с чл. 13, ал. 1 и ал. 2 и чл. 84, ал. 1, т. 5 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 недвижим имот – публична общинска собственост, а имено: 

помещение, кабинет № 104 с площ от 16,82 кв.м., находящо се в сграда с 

идентификатор 16359.514.1558.1. с предназначение: Здравно заведение - разположена в 

поземлен имот с идентификатор 16359.514.1558 по кадастралната карта на гр. Горна 

Оряховица, съгласно АОС № 5236/13.11.2018г., за срок от 10 /десет/ години и 

първоначална месечна наемна цена в размер на 75,69 лв. /Словом: седемдесет и пет 

лева и шестдесет и девет стотинки/ без ДДС или 90,83 лв. /Словом: деветдесет лева и 

осемдесет и три 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    № 683 

 

 По т.13 от дневния ред – Включва в Годишния план за работа по приватизация 

на общинска собственост – 2021г. и в списък на общински нежилищни имоти, 

невключени в имуществото на общински търговски дружества, обект: Сграда – 

масивно строителство попадаща в Урегулиран поземлен имот I – градина – паметник, 

кв.48а по плана на с. Крушето, община Горна Оряховица с графично измерена площ 

27,00 кв.м., съгласно АОС № 6709/04.01.2021г. 

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

администрация,  във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 от Закона за приватизация и 

следприватизационен контрол, чл. 3, ал. 6 от Наредбата за анализите на правното 

състояние и приватизационните оценки, чл. 5, ал. 3, т. 7 от Наредбата за възлагане 

извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със 

следприватизационния контрол, включително процесуално представителство или на 

дейности, свързани с функциите по Закона за публичните предприятия, Общински 

съвет  Горна Оряховица 

Р е ш и: 
 

   1. Включва в Годишния план за работа по приватизация на общинска собственост – 

2021г. общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински 

търговски дружества: Сграда – масивно строителство попадаща в Урегулиран поземлен 
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имот I – градина – паметник, кв.48а по плана на с. Крушето, община Горна Оряховица с 

графично измерена площ 27,00 кв.м., съгласно АОС № 6709/04.01.2021г. 
   2. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в 

имуществото на общински търговски дружества: Сграда – масивно строителство 

попадаща в Урегулиран поземлен имот I – градина – паметник, кв.48а по плана на с. 

Крушето, община Горна Оряховица с графично измерена площ 27,00 кв.м., съгласно 

АОС № 6709/04.01.2021г. 

   3. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с дълготрайните активи, 

сключването на договори за придобиване на дялово участие, за наем, съвместна 

дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания, както и поемане на менителнични 

задължения, освен с разрешение на Общински съвет Горна Оряховица. 

   4. Възлага на Кмета на Общината да проведе процедура по изготвяне на правен 

анализ, информационен меморандум и приватизационна оценка за обект: Сграда – 

масивно строителство попадаща в Урегулиран поземлен имот I – градина – паметник, 

кв.48а по плана на с. Крушето, община Горна Оряховица с графично измерена площ 

27,00 кв.м., съгласно АОС № 6709/04.01.2021г., чрез пряко договаряне в съответствие с 

Наредбата за възлагането на дейности свързани с подготовката за приватизация или 

следприватизационен контрол, включително процесуално представителство. 

   5. Кметът на Общината да удостовери верността на информацията, съдържаща се в 

анализа на правното състояние. 

 „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 684 

 

 По т.14 от дневния ред – Oтдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 

23100.41.38 – язовир, по плана с. Драганово, общ. Горна Оряховица, с площ от 59944,00 

кв.м. или 59,944 дка, публична общинска собственост, съгласно А.П.О.С. № 

5193/13.09.2018г., 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 23100.41.38 – язовир, по плана с. 

Драганово, общ. Горна Оряховица, с площ от 59944,00 кв.м. или 59,944 дка, публична 

общинска собственост, съгласно А.П.О.С. № 5193/13.09.2018г. за срок от 10 /десет/ 

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

59,944 дка месечна наемна цена в размер на 179,83 лв. /Словом: сто седемдесет и девет 

лева и осемдесет и три стотинки/ без ДДС или 215,80 лв. /Словом: двеста и петнадесет 

лева и осемдесет 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. 



 

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 36 от 27 януари 2022 г. от 

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

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 685 

 

 По т.15 от дневния ред – Приемане на „Регионална Програма за управление на 

отпадъците -регион Велико Търново с модул за Община Горна Оряховица  2021-2028 г.  

 

Общинският съвет не прие предложението поради липса на необходимия брой 

гласували „за“ предложението общински съветници. 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 686 

 По т.16 от дневния ред – Даване на съгласие за учредяване право на прокарване 

на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за 

изграждане на подземна кабелна линия  за присъединяване към електропреносната 

мрежа на проектен ФЕЦ в кв.1 по плана на с. Янтра, общ. Горна Оряховица през имоти 

–  публична общинска собственост, попадащи в урбанизираната територия и 

неурбанизираната територия на с. Янтра. 

 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.89 от Наредба за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет  

Горна Оряховица 

Р е ш и: 

 

 1.В качеството си на собственик, дава съгласие да се учреди на „СЪН 

ЕНЕРДЖИ ПАРК” ООД  с ЕИК  200504365, със седалище и адрес на управление 

- гр. Елена, общ. Елена, ул. “Крайбрежна“ №3, п.к.5070  право на прокарване на 

отклонение на общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за 

изграждане на : 

 подземна  кабелна линия с напрежение 20 kV- 3 бр.кабели, тип 

NA2XS/F/2Y-1x185mm2//25mm2/  с дължина 4,55 метра, преминаваща 

през имот, публична общинска собственост – улица  с о.т. 1-2  по 

плана на с.Янтра, общ.Горна Оряховица на цена – 6,83 лв. /словом: 

шест лева осемдесет и три ст./ без ДДС. 

 

 подземна  кабелна линия с напрежение 20 kV- 3 бр.кабели, тип 

NA2XS/F/2Y-1x185mm2//25mm2/  с дължина 45,95 метра, 

преминаваща през имот, публична общинска собственост, 

представляващ ПИ  с идентификатор 87453.90.23 по КККР на с.Янтра, 

общ.Горна Оряховица с НТП пасище на цена – 68,93 лв. /словом: 

шестдесет и осем лв. деветдесет и три ст./ без ДДС. 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 687 
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 По т.17 от дневния ред – Приемане на Moниторингов доклад за изпълнение на 

План за действие на Община Горна Оряховица в изпълнение на областна стратегия за 

приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо 

социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за периода 2021 година. 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет  Горна 

Оряховица 

Р е ш и: 

 

1. Приема Moниторингов доклад за изпълнение на План за действие на 

Община Горна Оряховица в изпълнение на областна стратегия за приобщаване на 

българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално 

положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за периода 2021 година. 

2. В 7-дневен срок от влизане на настоящото решение в сила доклада по т. 1 да 

се изпрати на Областен управител на област Велико Търново. 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 688 

По т.18 от дневния ред – Приемане на решение за промяна на мястото на 

предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, считано от 01.02.2022 г. 

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

местната администрация, чл. 87 от Правилника за прилагане на Закона за социалните 

услуги и чл. 60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, в съответствие със 

заповед № РД01-2286/05.11.2021 г. на изпълнителния директор на Агенцията за 

социално подпомагане за даване на предварително съгласие за промяна на мястото на 

предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, Общински съвет  Горна 

Оряховица 

Р е ш и: 

1. Променя мястото на предоставяне на специализираната социална услуга 

„Асистентска подкрепа“, делегирана от държавата дейност в община Горна 

Оряховица,  

от адрес: гр. Горна Оряховица, пл. „Георги Измирлиев“ № 5, обл. Велико 

Търново, общ. Горна Оряховица  

на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Вичо Грънчаров“ № 9А, ет. 3, обект 3-1, 

обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, считано от 01.02.2022 г. 

Броят на потребителите и броят на длъжностите на служителите, 

извършващи дейността по предоставянето на социалната услуга, остават 

непроменени и в съответствие с Решение № 392 от Протокол №  

19/28.01.2021 г. от редовно заседание на Общински съвет – Горна Оряховица 

и на заповед № РД01-0039/06.01.2021 г. на изпълнителния директор на 

Агенцията за социално подпомагане.  

Услугата се управлява от Сдружение „Алфа клуб“, на основание договор за 

възлагане на предоставянето на социална услуга от 25.08.2021 г., сключен 

между Община Горна Оряховица и Сдружение „Алфа клуб“. 

Материалната база е оборудвана и обзаведена и се ползва от Сдружение 

„Алфа клуб“, на основание договор за наем на недвижим имот № 490 от 

04.11.2020 г., сключен между Община Горна Оряховица и Сдружение „Алфа 
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клуб“ и във връзка с Акт № 6581/10.06.2020 г. за частна общинска 

собственост. 

Параметрите на услугата са финансово обезпечени с чл. 4 на Постановление 

№ 481 на Министерски съвет на Република България от 30 декември 2021 г. 

за уреждане на бюджетни отношения през 2022 година (ДВ бр. 1 от 

04.01.2022 г.) . 

2. Възлага на кмета на Община Горна Оряховица да предостави настоящето 

решение на Агенцията за социално подпомагане и на Агенцията за 

качеството на социалните услуги по реда и в сроковете, регламентирани в чл. 

87, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги. 

3. На основание чл. 60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, 

разпорежда предварително изпълнение на настоящето решение, поради 

следните мотиви: недопускането на предварително изпълнение на решението 

би обструктирало изпълнението му и обратно, допускане на предварително 

изпълнение в настоящия случай би гарантирало своевременно изпълнение на 

административния акт и защита на обществения интерес.  

„                                 „                                  „ 

Р Е Ш Е Н И Е    № 689 

 

По т.19 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 февруари 2022 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: 

 

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

провеждане на публично оповестените конкурси за месец февруари общинските 

съветници – Антон Русинов Паричев, Севдалин Георгиев Кръстев, Митко Станчев 

Станев, Йордан Стефанов Михтиев, като резервен член Йорданка Петрова Кушева. 

 

„                                 „                                  „ 

 

 

 

                                                   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                 /ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ/ 
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