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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от Протокол № 42/19.05.2022 г. 

от редовно заседание на  

Общински съвет – Горна Оряховица 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 799 

  

По т.1 от дневния ред – Изменение на Правилник за организацията и дейността 

на Общински съвет Горна Оряховица, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинска администрация, мандат 2019-2023 г. 

На основание чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8 и чл. 11, ал. 

3 от Закона за нормативните актове, във вр. с чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2, и 3 от ЗМСМА, 

Общински съвет Горна Оряховица 

Р е ш и: 

  

И з м е н я Правилник за организацията и дейността на общински съвет Горна 

Оряховица, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, мандат 2019 

- 2023 г, както следва: 

§1. Изменя чл.18, ал.2 по следния начин: „Председателският съвет е 

съвещателен орган.“ 

§2. Разпоредбите на чл.18, ал. 3 и 4 се отменят. 

§3. Чл.22, ал.2 се изменя по следния начин: вместо „...не може да бъде...“ става 

„...може да не бъде...“. 

§4. Разпоредбата на чл.22, ал.3, става ал.2. 

§5. Отменя се чл.22, ал.3. 

§6 В чл.35, ал.1 „Председателския съвет“ се заменя с „Председателя на 

Общинския съвет“. 

§7. Чл.38, ал.2 се отменя. 

§8. Чл.52, ал.4 се отменя. 

§9. Номерацията на чл.52, ал.5 се променя и става ал.4. 

§10. В чл.64, ал.2 се отменя „...в седмодневен срок...“ и вместо това се добавя 

„...съгласно разпоредбите на ЗНА...“ 

§11. В чл.65а, ал.6 се отменя „...в седмодневен срок...“ и вместо това се добавя 

„...съгласно разпоредбите на ЗНА...“ 

 

          „                                 „                                  „ 

 

По т.2 от дневния ред – Информация за изпълнение на мерките, заложени в 

Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на 

община Горна Оряховица за 2021 година. 

Докл: Председателят на ПК “Екология, селско и горско стопанство“ 

 

Е.Григорова – Мерките в програмата бяха приети в комисията. 

 

Общинските съветници се запознаха с информацията. 

Изказвания не се направиха. 



 

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 42 от 19 май 2022 г. от 

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

„                                 „                                  „ 

 

По т.3 от дневния ред – Информация за състоянието на частната и публична 

общинска собственост при община Горна Оряховица за 2021 г. и първото тримесечие 

на 2022 г. 

Докл: Председателят на ПК “Общинска собственост“ 

 

К.Кирилов – Комисията се запозна с информацията. 

 

Общинските съветници се запознаха с информацията. 

Изказвания не се направиха. 

 

„                                 „                                  „ 

 

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

 

           „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 800 

 

По т.5 от дневния ред – Промени в приходната част на бюджета и в Сметките за 

средства от Европейския съюз. 

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

местната администрация чл.104,ал.1, т.5, ал.4,  чл.124, ал.2 ,  и ал.4 от Закона за 

публичните финанси  и във връзка с т.20 от ДДС 07 от 04.04.2008 г. на Министерство 

на финансите,  Общински съвет  Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

1. Променя плана на бюджета на Община Горна Оряховица за 2022 година за  

местни дейности , както следва: 

1.1. По приходната част 

      

     1.1.1.Извършва компенсирани промени в  § 76 00-Временни безлихвени заеми 

между бюджети и  сметки за средства от Европейския съюз /нето/   в размер на 2000 

лв., както следва : 

           -намалява с 2000 лв. предоставения временен безлихвен заем за проект 

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Община Горна Оряховица  

Компонент“+” ; 

           -увеличава с 2000 лв. предоставения временен безлихвен заем за изпълнение на 

проект №BG16M1OP002-2.009-0045 „Община Горна Оряховица  работи за общество с 

„нулеви отпадъци“” 

 

2.Предоставeният по сметки за средства от Европейския съюз  ( извънбюджетна сметка 

/код 7443/ ) временен безлихвен заем да се отрази както следва : 

 

2.1.По приходната част: 
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За Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“: 

              

           -намалява с (-) 2000 лв. получения временен безлихвен заем в § 76 00 Временни 

безлихвени заеми между бюджети и   сметки за средства от Европейския съюз (нето)  за  

проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Община Горна 

Оряховица Компонент „+“ “. 

 

           За Оперативна програма „Околна среда“: 

           

          -увеличава с (+) 2000 лв. получения временен безлихвен заем в § 76 00 Временни 

безлихвени заеми между бюджети и   сметки за средства от Европейския съюз (нето)  за 

проект „Община Горна Оряховица  работи за общество с „нулеви отпадъци“”. 

 

2.2.По  разходната част: 

 

За Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“: 

        -намалява с 2000 лв. разходната част на проект „Патронажна грижа за възрастни 

хора и лица с увреждания-Община Горна Оряховица Компонент „+“ “. 

 

         За Оперативна програма „Околна среда“: 

         

         -увеличава  с 2000 лв. разходната част на проект „Община Горна Оряховица  

работи за общество с „нулеви отпадъци“”. 

 

       Разходите се разпределят съгласно ЕБК и в съответствие с бюджета и реализацията  

на  проектите.  

 

3. Заемът се погасяват след приключване на проекта и възстановяване на средствата от  

оперативната програма. В случай, че не могат да се възстановят  (поради не признаване 

на някои разходи), заемите се трансформират в трансфер между бюджети и сметки за 

средства от Европейския съюз (т. 20 от ДДС 07/04.04.2008г. на Министерство на 

финансите). 

 „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 801 

 

По т.6 от дневния ред – Актуализиране на Програмата за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г. 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 2022г. на Община Горна Оряховица 

със следните имоти:  
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        1. Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, а 

имено: помещение, кабинет № 106 с площ от 16,19 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. 

        2. Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен  

имот с идентификатор 16359.71.1867 – изоставена орна земя, местност „Ловна хижа”, 

по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с площ 632,00 кв.м. /шестстотин 

тридесет и два кв.м./, предназначение на територията: Земеделска, категория на земята: 

5, съгласно АОС № 6720/01.03.2022г. 

        3. Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен  

имот с идентификатор 16359.64.1101 – Друг вид трайно насаждение, местност 

„Бабенец”, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с площ 2331,00 кв.м. /две 

хиляди триста тридесет и един квадратни метра/, предназначение на територията: 

Земеделска, категория на земята: 5, съгласно АОС № 6807/29.04.2022г. 

        4. Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен  

имот с идентификатор 16359.64.792 - Лозе, местност „Бабенец”, по кадастралната карта 

на гр. Горна Оряховица, с площ 510,00 кв.м. /петстотин и десет кв.м./, предназначение 

на територията: Земеделска, категория на земята: 5, съгласно АОС № 6806/29.04.2022г. 

        5. Отдаване под наем на терен, публична общинска собственост, попадащ 

частично в улична регулация с о.т. 203 – 204а – 204 с административен адрес гр. Долна 

Оряховица, ул. „Георги Измирлиев” № 2 и частично в УПИ I – „Бронз ТМ АД” в кв. 

113 по плана на гр. Долна Оряховица за поставяне на преместваемо съоръжение – 

павилион с площ 80,00 кв.м., от които 30,00 кв.м. в публична общинска собственост за 

срок от 10 /десет/ години 

       6. Отстъпване право на строеж  с площ от 4,50 кв.м. за изграждане на междинна 

компактна разпределителна уредба /МКРУ/ 20 кV в поземлен имот с идентификатор 

87453.90.23 – пасище, III категория по плана на с. Янтра с площ 114 998,00 кв.м., 

общинска собственост съгласно АОС № 5451/04.12.2018г. с цел реализиране на външно 

ел. захранване на фотоволтаична електрическа централа. 

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 802 

 

По т.7 от дневния ред – Учредяване на безвъзмездно вещно право на ползване на 

част от имот, частна общинска собственост, представляващ помещение с площ 34,40 

кв.м. находящо в сградата на  кметство с. Стрелец, попадаща в УПИ IX – за съвет, кв. 

24, съгласно АОС № 396/16.08.1999г., 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.39, ал. 2 и ал.4 и чл. 12, ал. 1 от Закон за общинска 

собственост и чл. 62, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество и чл. 16 от Наредба за организацията и дейността 
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на пенсионерските клубове на Община Горна Оряховица, Общински съвет Горна 

Оряховица 

Р е ш и: 

 

        1. Учредява в полза на Пенсионерски клуб ”Нов век”, с. Стрелец, с председател 

Йордан Иванов Дянков в качеството на председател на Пенсионерски клуб ”Нов век”, 

с. Стрелец, с адрес с. Стрелец, ул. “Св. Кирил и Методий“, безвъзмездно вещно право 

на ползване на част от имот, частна общинска собственост, представляващ помещение 

с площ 34,40 кв.м., находящо в сградата на  кметство с. Стрелец, попадаща в УПИ IX – 

за съвет, кв. 24, съгласно АОС № 396/16.08.1999г., за срок от 10 /десет/ години. На 

основание чл.6, ал.3 от Наредба за организацията и дейността на пенсионерските 

клубове на Община Горна Оряховица, разходите по поддръжката на клубовете – наеми, 

осветление, отопление, вода и ремонти са за сметка на общинския бюджет, съобразно 

утвърдени от Кмета на общината лимити за всеки клуб. 

2.Възлага на кмета на Община Горна Оряховица да сключи договор за 

учредяване на безвъзмездно право на ползване. 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 803 

 

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

собственост, попадащ частично в улична регулация с о.т. 203 – 204а – 204 с 

административен адрес гр. Долна Оряховица, ул. „Георги Измирлиев” № 2 и частично в 

УПИ I – „Бронз ТМ АД” в кв. 113 по плана на гр. Долна Оряховица за поставяне на 

преместваемо съоръжение – павилион с площ 80,00 кв.м., от които 30,00 кв.м. в 

публична общинска собственост 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 

Реши: 

 

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

отдаване под наем на терен, публична общинска собственост, попадащ частично в 

улична регулация с о.т. 203 – 204а – 204 с административен адрес гр. Долна Оряховица, 

ул. „Георги Измирлиев” № 2 и частично в УПИ I – „Бронз ТМ АД” в кв. 113 по плана 

на гр. Долна Оряховица за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион целия с 

площ от 80,00 кв.м. от които 30,00 кв.м. в публична общинска собственост, за срок от 

10 /десет/ години на основание чл. 56, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от ЗУТ и първоначална месечна 

наемна цена в размер на 69,00 лв. /Словом: шестдесет и девет лева/ без ДДС или 82,80 

лв./Словом: осемдесет и два лева и осемдесет стотинки/ с ДДС, определена съгласно 

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

имущество. 

            „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 804 

 

 По т.9 от дневния ред – Отдаване под наем на недвижим имот – публична 

общинска собственост, а имено: помещение, кабинет № 106 с площ от 16,19 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 начин на трайно ползване: средно 

застрояване, 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: 

 

Дава съгласие да бъде организиран публичен търг с тайно наддаване за отдаване 

под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, а имено: помещение, 

кабинет № 106 с площ от 16,19 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 

начин на трайно ползване: средно застрояване,  съгласно АОС № 5236/13.11.2018г., за 

срок от 10 /десет/ години и първоначална месечна наемна цена в размер на 72,86 лв. 

/Словом: седемдесет и два лева и осемдесет и шест стотинки/ без ДДС или 87,43 лв. 

/Словом: осемдесет и седем лева и четиридесет 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    № 805 

 

По т.10 от дневния ред – Продажба на имот, частна общинска собственост, 

представляващ поземлен  имот с идентификатор 16359.71.1867 – изоставена орна земя, 

местност „Ловна хижа”, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с площ 632,00 

кв.м. /шестстотин тридесет и два кв.м./, предназначение на територията: Земеделска, 

категория на земята: 5, съгласно АОС № 6720/01.03.2022г. 

 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  
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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 16359.71.1867 – изоставена орна земя, местност 

„Ловна хижа”, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с площ 632,00 кв.м. 

/шестстотин тридесет и два кв.м./, предназначение на територията: Земеделска, 

категория на земята: 5, съгласно АОС № 6720/01.03.2022г., частна общинска 

собственост и първоначална тръжна цена, определена от лицензиран оценител, в 

размер на 3191,60лв. /Словом: три хиляди сто деветдесет и един лева и шестдесет 

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    № 806 

 

 По т.11 от дневния ред – Продажба на имот, частна общинска собственост, 

представляващ поземлен  имот с идентификатор 16359.64.1101 – Друг вид трайно 

насаждение, местност „Бабенец”, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с 

площ 2331,00 кв.м. /две хиляди триста тридесет и един квадратни метра/, 

предназначение на територията: Земеделска, категория на земята: 5, съгласно АОС № 

6807/29.04.2022г. 

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 16359.64.1101 – Друг вид трайно насаждение, 

местност „Бабенец”, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с площ 2331,00 

кв.м. /две хиляди триста тридесет и един квадратни метра/, предназначение на 

територията: Земеделска, категория на земята: 5, съгласно АОС № 6807/29.04.2022г., 

частна общинска собственост и първоначална тръжна цена, определена от лицензиран 

оценител, в размер на 11 771,55 лв. /Словом: единадесет хиляди седемстотин 

седемдесет и един лева и петдесет 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. 

 

„                                 „                                  „ 



 

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 42 от 19 май 2022 г. от 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 807 

 

 По т.12 от дневния ред – Продажба на имот, частна общинска собственост, 

представляващ поземлен  имот с идентификатор 16359.64.792 - Лозе, местност 

„Бабенец”, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с площ 510,00 кв.м. 

/петстотин и десет кв.м./, предназначение на територията: Земеделска, категория на 

земята: 5, съгласно АОС № 6806/29.04.2022г. 

 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 16359.64.792 - Лозе, местност „Бабенец”, по 

кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с площ 510,00 кв.м. /петстотин и десет 

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

АОС № 6806/29.04.2022г. частна общинска собственост и първоначална тръжна цена, 

определена от лицензиран оценител, в размер на 2 575,50 лв. /Словом: две хиляди 

петстотин седемдесет и пет лева и петдесет 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    № 808 

 

 По т.13 от дневния ред – Промяна на характера на собствеността от публична в 

частна общинска на недвижим имот – 12 бр. второстепенни улици. 

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

местната администрация, чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост във връзка с 

чл.4, ал. 2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, Общински съвет  Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

Дава съгласие за промяна на характера на собствеността от публична в частна 

общинска собственост на следните недвижими имоти: 

 

1. Поземлен имот 16359.517.249 по КККР на гр. Горна Оряховица, вид собств. 

Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП: за второстепенна улица, площ 

20 812 кв.м., представляваща улица с о.т.226 – о.т.227 – о.т.228 – о.т.229 – о.т.230 – о.т. 

237 – о.т. 238 - о.т. 239 по регулационния план на ИПЗ на гр. Горна Оряховица. 
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2. Поземлен имот 16359.517.250 по КККР на гр. Горна Оряховица, вид собств. 

Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП: за второстепенна улица, площ 

2691 кв.м., представляваща улица с о.т.223 – о.т.229  по регулационния план на ИПЗ на 

гр. Горна Оряховица. 

 

3. Поземлен имот 16359.517.251 по КККР на гр. Горна Оряховица,  вид собств. 

Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП: за второстепенна улица, площ 

2655 кв.м., представляваща улица с о.т.231 – о.т.230  по регулационния план на ИПЗ на 

гр. Горна Оряховица. 

 

4. Поземлен имот 16359.517.252 по КККР на гр. Горна Оряховица, вид собств. 

Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП: за второстепенна улица, площ 

2133 кв.м., представляваща улица с о.т.236 – о.т.237 по регулационния план на ИПЗ на 

гр. Горна Оряховица. 

 

5. Поземлен имот 16359.517.253 по КККР на гр. Горна Оряховица, вид собств. 

Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП: за второстепенна улица, площ 

2553 кв.м., представляваща улица с о.т.214 – о.т.238 по регулационния план на ИПЗ на 

гр. Горна Оряховица. 

 

6. Поземлен имот 16359.517.254 по КККР на гр. Горна Оряховица, вид собств. 

Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП: за второстепенна улица, площ 

6417 кв.м., представляваща улица с о.т.234 – о.т.235 – о.т 214 – о.т 213 – о.т.212 – 

о.т.211 – о.т. 210  по регулационния план на ИПЗ на гр. Горна Оряховица. 

 

7. Поземлен имот 16359.517.255 по КККР на гр. Горна Оряховица, вид собств. 

Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП: за второстепенна улица, площ 

8468 кв.м., представляваща улица с о.т.202 – о.т.203 – о.т 204 – о.т 205  по 

регулационния план на ИПЗ на гр. Горна Оряховица. 

 

8.Поземлен имот 16359.517.256 по КККР на гр. Горна Оряховица, вид собств. 

Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП: за второстепенна улица, площ 

6027 кв.м., представляваща улица с о.т.220 – о.т.219 – о.т.218-о.т.217-о.т. 216-о.т. 215 – 

о.т. 214  по регулационния план на ИПЗ на гр. Горна Оряховица. 

 

9.Поземлен имот 16359.517.257 по КККР на гр. Горна Оряховица, вид собств. 

Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП: за второстепенна улица, площ 

2693 кв.м., представляваща улица с о.т. 219 – о.т. 233  по регулационния план на ИПЗ 

на гр. Горна Оряховица. 

 

10.Поземлен имот 16359.517.258  по КККР на гр. Горна Оряховица, гр. Горна 

Оряховица, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП: за 
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второстепенна улица, площ 6730 кв.м., представляваща улица с о.т. 201 – о.т. 220 – о.т 

221  по регулационния план на ИПЗ на гр. Горна Оряховица. 

 

11.Поземлен имот 16359.517.259 по КККР на гр. Горна Оряховица, вид собств. 

Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП: за второстепенна улица, площ 

9487 кв.м., представляваща улица с о.т. 226 – о.т. 225 – о.т 224 – о.т. 222 – о.т. 231 – о.т. 

 232  по регулационния план на ИПЗ на гр. Горна Оряховица. 

 

12.Поземлен имот 16359.517.260 по КККР на гр. Горна Оряховица, вид собств. 

Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП: кръстовище, площ 2810 

кв.м., представляващо кръстовище с о.т. 232 – о.т. 233 – о.т 234 – о.т. 236 по 

регулационния план на ИПЗ на гр. Горна Оряховица. 

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 809 

 

 По т.14 от дневния ред – Даване на съгласие и одобряване на пазарна оценка за 

ЧИ на ПУП План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ за УПИ XIV – 51, УПИ 

II – 44, УПИ I – за ЖС и УПИ III – за ЖС в кв.142 по регулационния план на ЦГЧ, гр. 

Горна Оряховица (ПИ с идентификатори 16359.514.51, 16359.514.44, 16359.514.3522 и 

16359.514.3521 по КККР на гр. Горна Оряховица). 

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

местната администрация, чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6  от ЗУТ във връзка с чл. 131, ал. 1 

от ЗУТ, Общински съвет  Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

 1.Дава съгласие за започване на процедура по частично изменение на Подробен 

устройствен план – План за регулация /ПРЗ/ -  в обхват УПИ XIV – 51 (ПИ с 

идентификатор 16359.514.51 по КККР на гр.Горна Оряховица),  УПИ I – за ЖС (ПИ с 

идентификатор 16359.514.3521 по КККР на гр.Горна Оряховица) общинска частна 

собственост, съгласно АЧОС № 6730 от 14.03.2022г., УПИ II – 44 (ПИ с идентификатор 

16359.514.44 по КККР на гр.Горна Оряховица), УПИ III – за ЖС (ПИ с идентификатор 

16359.514.3522 по КККР на гр.Горна Оряховица) общинска частна собственост, 

съгласно АЧОС № 6718 от 01.03.2022г. в кв.142 по регулационния план на ЦГЧ, 

гр.Горна Оряховица. 

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

местната администрация, чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ във връзка с чл.56, ал.1 и ал.2 от 

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

възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да сключи предварителен договор за 

прехвърляне на правото на собственост в полза на Иван Стоянов Петров на 9 кв.м., 

представляващи част от УПИ III – за ЖС в кв.142 по регулационния план на ЦГЧ, 

гр.Горна Оряховица представляващ ПИ с идентификатор 16359.514.3522 по КККР на 
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гр.Горна Оряховица, общинска частна собственост, съгласно АЧОС № 

6718/01.03.2022г. вписан в СВ с вх. рег.№ 1089/ 21.03.2022 г., акт № 165, том III и 6 

кв.м., представляващи част от УПИ I – за ЖС в кв.142 по регулационния план на ЦГЧ, 

гр.Горна Оряховица представляващ ПИ с идентификатор 16359.514.3521 по КККР на 

гр.Горна Оряховица, общинска частна собственост, съгласно АЧОС № 

6730/14.03.2022г., вписан в СВ с вх. рег.№ 1044/ 17.03.2022 г., акт № 130, том III. 

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

местната администрация и чл.41, ал.2 от Закон 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 одобрява обща пазарна 

оценка, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 988,50 лв. /словом: деветстотин 

осемдесет и осем лева и петдесет стотинки/  без ДДС или 1 186,20 лв./ словом: хиляда 

стоосемдесет и шест лева и двадесет стотинки/ с ДДС, от които:  

 за 9 кв.м., част от УПИ III – за ЖС в кв.142 (П.И. с идентификатор 

16359.514.3522 по КККР на гр. Горна Оряховица), общинска частна собственост, 

по регулационния план на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, на цена в размер на 593,10 

лв. / словом: петстотин деветдесет и три лева и десет стотинки/ без ДДС или 

711,72 лв. / словом: седемстотин и единадесет лева и седемдесет и две стотинки/ 

с ДДС 

  за 6 кв.м., част от УПИ I – за ЖС в кв.142 (П.И. с идентификатор 

16359.514.3521 по КККР на гр. Горна Оряховица), общинска частна собственост, 

по регулационния план на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица в размер на 395,40 лв. / 

словом: триста деветдесет и пет лева и четиридесет стотинки/ без ДДС или 474, 

48 лв. / словом: четиристотин седемдесет и четири лева и четиридесет и осем 

стотинки/ с ДДС 

 

 4.За сметка на Иван Стоянов Петров са всички разноски по сключване на 

предварителния договор за прехвърляне на правото на собственост върху 9 кв.м., 

представляващи част от УПИ III – за ЖС в кв.142 по регулационния план на ЦГЧ, 

гр.Горна Оряховица, представляващ ПИ с идентификатор 16359.514.3522 по КККР на 

гр.Горна Оряховица и 6 кв.м., представляващи част от УПИ I – за ЖС в кв.142 

регулационния план на ЦГЧ, гр.Горна Оряховица, представляващ ПИ с идентификатор 

16359.514.3521 по КККР на гр.Горна Оряховица, придаващи се към новообразувания 

УПИ XIV – 51 в кв.142 по регулационния план на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, 

представляващ ПИ с идентификатор 16359.514.51 по КККР на гр.Горна Оряховица. 

 5.Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица, след влизане в сила на 

Заповедта за изменение на ПУП /ПРЗ/, да сключи окончателен договор за прехвърляне 

на правото на собственост върху 6 кв.м., представляващи част от УПИ I – за ЖС в 

кв.142 регулационния план на ЦГЧ, гр.Горна Оряховица, представляващ ПИ с 

идентификатор 16359.514.3521 по КККР на гр.Горна Оряховица, придаващи се към 

новообразувания УПИ XIV – 51 в кв.142 по регулационния план на ЦГЧ, гр. Горна 

Оряховица, представляващ ПИ с идентификатор 16359.514.51 по КККР на гр.Горна 

Оряховица. 

„                                 „                                  „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 810 

 

 По т.15 от дневния ред – Отстъпване право на строеж  с площ от 4,50 кв.м. за 

изграждане на междинна компактна разпределителна уредба /МКРУ/ 20 кV в поземлен 

имот с идентификатор 87453.90.23 – пасище, III категория по плана на с. Янтра с площ 

114 998,00 кв.м., общинска собственост съгласно АОС № 5451/04.12.2018г. с цел 

реализиране на външно ел. захранване на фотоволтаична електрическа централа. 

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

местната администрация, чл.37 ал.4, т.4 и чл. 41, ал. 2 във връзка с чл.7, ал. 2 от Закон 

за общинската собственост, чл.17а, ал. 2 от Закона за опазване на земеделските земи, 

чл.19, ал. 1 и чл. 21, ал. 3, т. 1 от Наредба № 6 от 24.02.2014г. за присъединяване на 

производители и потребители на електрическа енергия към преносната или към 

разпределителните електрически мрежи във връзка с чл.59, ал.4, т.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: 

 

Дава съгласие за отстъпване на възмездно право на строеж на „Сън Енерджи 

парк” ООД, ЕИК 200504365 със седалище и  адрес на управление гр. Елена, ул. 

„Крайбрежна” № 3 с управители Сава Стоянов Шопов и Северин Светлинов Чолаков  с 

площ от 4,50 кв.м. за изграждане на междинна компактна разпределителна уредба 

/МКРУ/ 20 кV в поземлен имот с идентификатор 87453.90.23 – пасище, III категория по 

плана на с. Янтра с площ 114 998,00 кв.м., общинска собственост съгласно АОС № 

5451/04.12.2018г. с цел реализиране на външно ел. захранване на фотоволтаична 

електрическа централа, разположена в ПИ кв.1 по плана на с. Янтра, общ. Горна 

Оряховица, собственост на „Сън Енерджи парк” ООД,  Междинна компактна 

разпределителна уредба следва да се изгради в сервитута на съществуващ или 

новоизграден СРС 20 kV. 

Определя се цена, въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран 

оценител, за 4,50 кв.м. за изграждане на междинна компактна разпределителна уредба 

/МКРУ/ 20 кV.  в размер на 13,50 лв.  /Словом: тринадесет лева и петдесет стотинки/ 

без ДДС или 16,20 лв. /Словом: шестнадесет лева и двадесет стотинки/ с ДДС, която 

цена е по-висока от данъчната оценка. 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 811 

 

По т.16 от дневния ред – Съгласие за започване на процедура по частично 

изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване с обхват 

поземлен имот с идентификатор 17124.200.104, местност „Копря“ по кадастралната 

карта на землище на с. Горски долен Тръмбеш, общ. Горна Оряховица 

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

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

от ЗУТ и чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, Общински съвет  Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 
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1.Разрешава изработването на Проект  за ЧИ на ПУП План за регулация и План 

за застрояване /ПРЗ/ на ПИ с идентификатор 17124.200.104, меснот „Копря“ по 

кадастралната карта на землище на с. Горски долен Тръмбеш, общ. Горна Оряховица, с 

цел образуване на нови урегулирани поземлени имоти с променено предназначение, а 

именно: УПИ I и УПИ II по плана на с. Горски долен Тръмбеш, общ. Горна Оряховица. 

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

местната администрация, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 125, ал. 1 и ал. 2  от ЗУТ, 

одобрява Задание за изработване на Проект  за ЧИ на ПУП План за регулация и План 

за застрояване /ПРЗ/ на на ПИ с идентификатор 17124.200.104, месност „Копря“ по 

кадастралната карта на землище на с. Горски долен Тръмбеш, общ. Горна Оряховица, с 

цел образуване на нови урегулирани поземлени имоти с променено предназначение, а 

именно: УПИ I и УПИ II по плана на с. Горски долен Тръмбеш, общ. Горна Оряховица, 

които да се включат в регулационните граници на гр. Горна Оряховица. 

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 812 

 

По т.17 от дневния ред – Съгласие за започване на процедура по частично 

изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване с обхват 

ПИ с идентификатор 16359.81.1 по КККР на гр. Горна Оряховица. 

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

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

от ЗУТ и чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, Общински съвет  Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

1.Разрешава изработването на Проект  за ЧИ на ПУП План за регулация и 

План за застрояване /ПРЗ/ на ИПЗ на гр. Горна Оряховица, с цел образуване на 

нов урегулиран поземлен имот с променено предназначение, а именно: УПИ II – за 

ПТСО в кв. 261 по плана на ИПЗ, гр. Горна Оряховица, който да се включи в 

регулационните граници на гр. Горна Оряховица. 

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

местната администрация, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 125, ал. 1 и ал. 2  от ЗУТ, 

одобрява Задание за изработване на Проект  за ЧИ на ПУП План за регулация и План 

за застрояване /ПРЗ/ на ИПЗ на гр. Горна Оряховица, с цел образуване на нови 

урегулирани поземлени имоти с променено предназначение, а именно: УПИ II – за 

ПТСО в кв. 261 по плана на ИПЗ, гр. Горна Оряховица, който да се включи в 

регулационните граници на гр. Горна Оряховица. 

„                                 „                                  „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 813 

 

По т.18 от дневния ред – Съгласие за започване на процедура по частично 

изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване с обхват 

УПИ I – за Болница в кв. 806 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица. 

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

местната администрация, чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от Закон за устройство на 

територията във връзка с чл.131, ал.1 от същия закон, Общински съвет Горна 

Оряховица  

Р е ш и: 

 

 В качеството си на собственик, дава съгласие за започване на процедура по 

частично изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване с 

обхват с обхват УПИ I – за Болница в кв. 806 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица и 

улица с о.т. 422 – о.т. 423 – о.т. 606 – о.т. 606а по регулационния план на гр. Горна 

Оряховица. 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 814 

 

По т.19 от дневния ред – 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 № 6709/04.01.2022г. 

На основание  чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл.1, ал.2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2 от 

Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 5, ал.3 и чл. 12, ал.2 от 

Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и чл.2, 

ал.1, т.6, чл.3, ал.1, т.1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, 

Общински съвет Горна Оряховица  

Р е ш и: 

 

       1. Приема правния анализ, приватизационна оценка и информационен меморандум 

на 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 № 6709/04.01.2022г. 

       2. Продажбата на общинския нежилищен имот по т.1 да се извърши чрез публичен 

търг с явно наддаване. 

3. Търгът ще се проведе при следните условия:  

           3.1. Начална тръжна цена в размер на 2 205,90 лв. /Словом: две хиляди двеста и 

пет лева и деветдесет стотинки/ - за  „не нова сграда”, която е освободена от ДДС. 

          3.2. Стъпка за наддаване – 5% от началната тръжна цена в размер на 110,30 лв. 

/Словом: сто и десет лева и тридесет стотинки/. 
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          3.3. Депозитът за участие 20 % от първоначалната тръжна цена в размер на 441,18 

лв. /Словом: четиристотин четиридесет и един лева и осемнадесет стотинки/ и се 

превежда по банкова сметка на общината IBAN BG04FINV91503316803795, BIC код на 

„Първа Инвестиционна Банка” FINVBGSF, до 17,00ч. на 14-ия  ден считано от датата 

на обнародване на решението в „Държавен вестник”. В случай, че 14 – я ден е 

неработен /почивен или официален празник/ депозита за участие в търга с явно 

наддаване ще се внася на следващия работен ден. 

         3.4. Тръжната документация се получава в Община Горна Оряховица, пл.”Георги 

Измирлиев” № 5, стая 213, цената на тръжната документация е 150,00 лв. без ДДС или 

180,00 лв. с ДДС и се заплаща в касата на Общината /стая 108/, преди получаване на 

документацията; лицето, закупуващо тръжна документация, следва да представи 

документ за самоличност, а в случаите на представителство – документ, удостоверяващ 

представителната му власт; 

         3.5. Срок за закупуване на тръжна документация – до 17,00 ч. на 10 – ия  ден 

считано от датата на обнародване  на решението в „Държавен вестник”. В случай, че 10 

– я ден е неработен /почивен или официален празник/ документите ще се закупуват на 

следващия работен ден. 

         3.6. Срок за подаване на предложенията за участие в търга – 17.00 часа на 15 – ия 

ден, считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник”. В случай, 

че 15 – я ден е неработен /почивен или официален празник/ предложенията за участие в 

търга ще се подават на следващия работен ден. 

         3.7. Посещения и огледи на обекта могат да се извършат всеки работен ден от 

08.00 до 17.00 часа, но не по- късно от деня, предхождащ търга, в работно време след 

закупуване на документация. 

         3.8. Търгът ще се проведе на 16 – ия ден считано от датата на обнародване на 

решението в „Държавен вестник” в 14,00 часа в стая 205 на Община Горна Оряховица. 

В случай, че 16 – я ден е неработен /почивен или официален празник/ търга с явно 

наддаване ще се проведе на следващия работен ден. 

         3.9. Достигнатата тръжна цена на продадения по т.1 общински нежилищен имот 

да се заплати еднократно или разсрочено в левове; при разсрочено плащане началната 

вноска не трябва да е по - малка от 50 % от определената цена; разсрочването на 

дължимата част - до 6 месеца след датата на подписване на договора; лихвата върху 

останалата  дължима част е в размер на ОЛП плюс 10 пункта надбавка – от деня на 

сключването на договора за продажба до окончателното изплащане на обекта. 

       4. Утвърждава тръжна документация и проект на договор за продажба на имота по 

т. 1. 

       5. Възлага на Кмета на Общината да подготви търга и да назначи тръжна комисия 

за провеждането му. 

      6. Упълномощава Кмета на Община Горна Оряховица да одобри протокола от 

проведения търг, да определи спечелилия участник със Решение и да сключи договор 

за покупко - продажба. 

„                                 „                                  „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 815 

 

По т.20 от дневния ред – Учредяване на ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО 

ДРУЖЕСТВО  „ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК – РЯХОВЕЦ“, ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА. 

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

62, ал. 2, чл. 159, ал. 2 и чл. 163 от Търговския закон, във връзка с чл.8, ал. 2 от Закон за 

индустриалните паркове и чл.8, ал. 1 и чл.20, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда 

за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански 

дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Горна 

Оряховица, Общински съвет Горна Оряховица  

 

Р е ш и: 

 

1. Учредява ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО с наименование 

„ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК – РЯХОВЕЦ“ /на латиница: „INDUSTRIALEN PARK – 

RYAHOVETS”/ и със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, общ. 

Горна Оряховица, обл. Велико Търново, пл. „Георги Измирлиев“ №5 за неограничен 

период от време. 

2. Капиталът на дружеството е 100 000 (сто хиляди) лева, разпределени в 1000 

(хиляда) броя обикновени налични поименни акции с право на глас с номинална 

стойност 100 (сто) лева всяка.  

3. Определя предмет на дейност на едноличното акционерно дружество 

„ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК – РЯХОВЕЦ“, както следва: създаване и управление на 

индустриални паркове, покупко – продажба на недвижими имоти, управление и 

развитие на недвижими имоти, консултации в областта на проектирането, 

строителството и управлението на недвижими имоти, търговски сделки със стоки, внос 

и износ на стоки, проектиране, строителство, развитие и предоставяне на услуги, 

свързани с дейността на индустриалните паркове, осъществяване на връзки между 

предприятия и фирми, осъществяващи дейност в индустриалните паркове, както и 

всяка друга търговска дейност, която не е забранена от българския закон. 

4. Като едноличен собственик на капитала на основание чл. 159, ал. 2 от 

Търговския закон приема и утвърждава устав на едноличното акционерно дружество. 

5. Възлага на Председателя на Общински съвет Горна Оряховица и на избрания 

съвет на директорите да подпишат приетия учредителен акт - устав. 
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 6. Избира за срок от 3 (три) години Съвет на директорите, в състав: 

  6.1. инж. Клавдия Георгиева Григорова - Ганчева, ЕГН 7005124178 

  6.2.  Цветелина Василева Цанкова, ЕГН 7708291472 

  6.3.  Радослав Радоев Радев, ЕГН 7405241501 

            7. Задължава избраният Съвет на директорите в двуседмичен срок да проведе 

първото си заседание за избиране на Председател и Зам. председател на Съвета на 

директорите и Изпълнителен директор. 

8. Определянето на възнаграждението на членовете на съвета на директорите да 

се извърши по правилата на Глава Пета, Раздел Пети от Правилника за прилагане на 

закона за публичните предприятия. 

 

Мотиви: С учредяването на търговското дружество ще може да се реализират 

обекти, необходими за трайно задоволяване на обществени потребности от местно 

значение. Търговското дружество ще има по-голяма оперативност при извършване 

проектиране, строеж и рехабилитация на техническата инфраструктура, както и на 

търговска дейност с цел привличане на инвеститори и създаване на благоприятна 

бизнес среда в общината. С настоящото решение се цели създаване на материални 

условия за бъдещо успешно социално и икономическо развитие на гр. Горна Оряховица 

и региона. 

 „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 816 

 

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

в областна комисия за изработване на областна здравна карта по реда на чл.29, ал.3 и 

ал.4 от Закона за лечебните заведения. 

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

местната администрация и чл.29, ал.3 и ал.4 от Закона за лечебните заведения, 

Общински съвет Горна Оряховица  

Р е ш и: 

 

1. Определя Григор Илиев Минков – заместник-кмет „Хуманитарни дейности“ 

за представител на Община Горна Оряховица, който да участва в областна комисия за 

изработване на областна здравна карта по чл.29, ал.3 от Закона за лечебните заведения. 
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2. При невъзможност за участие на заместник-кмета Григор Илиев Минков, 

определя Николай Стефанов Георгиев – заместник-кмет да участва в областна комисия 

за изработване на областна здравна карта по чл.29, ал.3 от Закона за лечебните 

заведения. 

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

настоящето решение със следните мотиви: определеният срок за изпращане на препис 

от настоящето решение за определяне на представител в областната комисия за 

изработване на областна здравна карта е 20.05.2022 г. Допускане на предварително 

изпълнение в настоящия случай би гарантирало своевременно изпълнение на 

административния акт и защита на обществения интерес. Неизпълнение на 

задължението в срок би поставило нормалното организиране на процесът по 

формиране на областната комисия за изработване на областна здравна карта в условие 

на несигурност, което би довело до засягане на обществения интерес. 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    № 817 

 

По т.22 от дневния ред – Определяне представител на Община Горна Оряховица 

в областна комисия за изработване на областна аптечна карта по реда на чл.227б, ал.2 и 

ал.3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. 

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

местната администрация и чл. 227б, ал.2 и ал.3 от Закона за лекарствените продукти в 

хуманната медицина, Общински съвет Горна Оряховица  

 

Р е ш и: 

 

1.Определя Григор Илиев Минков – заместник-кмет „Хуманитарни дейности“ за 

представител на Община Горна Оряховица, който да участва в областна комисия за 

изработване на областна аптечна карта по чл.227б, ал.2 от Закона за лекарствените 

продукти в хуманната медицина. 

2.При невъзможност за участие на заместник-кмета Григор Илиев Минков, 

определя Николай Стефанов Георгиев – заместник-кмет да участва в областна комисия 

за изработване на областна аптечна карта по чл.227б, ал.2 от Закона за лекарствените 

продукти в хуманната медицина. 

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

настоящето решение със следните мотиви: срокът за изпращане на препис от 

настоящето решение за определяне на представител в областната комисия за 

изработване на областна аптечна карта е 31.05.2022 г. Допускане на предварително 

изпълнение в настоящия случай би гарантирало своевременно изпълнение на 

административния акт и защита на обществения интерес. Неизпълнение на 

задължението в срок би поставило нормалното организиране на процесът по 

формиране на областната комисия за изработване на областна аптечна карта в условие 

на несигурност, което би довело до засягане на обществения интерес. Допускане на 
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предварително изпълнение в настоящия случай би гарантирало своевременно 

изпълнение на административния акт и защита на обществения интерес. 

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 818 

 

По т.23 от дневния ред – Промени в разходната част на бюджета и разчета 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.1, ал.2 и ал.4,  от Закона за публичните финанси, 

Общински съвет Горна Оряховица  

Р е ш и: 

 

1. Променя плана на бюджета на Община Горна Оряховица за 2022 година за  

държавни дейности, както следва: 

 

1.1.По разходната част за държавни дейности    

 

1.1.1 Извършва компенсирани промени в разходната част на бюджета на Детска ясла 

„Зорница“ и Детска ясла „Еделвайс“ в размер на 2720 лв. Функция ІV Здравеопазване, 

дейност 431“Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детски градини“ като 

намалява §10-00 Издръжка, §§10-15-материали с 2720 лв. и  увеличава с 2720 лв. §52-00 

Придобиване на дълготрайни материални активи, съответно §§52-03-придобиване на 

друго оборудване, машини и съоръжения за обект “Доставка на два броя климатици за 

детска ясла „Еделвайс“ , гр.Горна Оряховица“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

параграфи и подпараграфи по ЕБК. 

 „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 819 

 

По т.24 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 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 юни общинските съветници – 

Деница Цветанова, Георги Рачев, Елена Григорова, Веско Ирибаджаков, като резервен 

член Борислав Генчев. 

„                                 „                                  „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 820 

 

По т.25 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: 

 

Взема решение заседанието на Общинския съвет да продължи като закрито. 

 

 „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 821 

 

По т.26 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:  

 

 Блажо Георгиев Блажев 

 Емилия Иванова Косева 

 Валентина Йорданова Маринова 

 

за принос в развитието в сферата на културата: 

 

 Милко Илиев Марков  

 

за принос в развитието в сферата на здравеопазването: 

 

 д-р Евелина Георгиева Василева  

 

за принос в развитието в сферата на спорта: 

 

 Йордан Христов Димитров 
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за принос в развитието в сферата на икономиката: 

 

 Стефан Рашев Шоселов 

 

за принос в развитието в сферата на социалните дейности: 

 

 Петър Христов Благинов 

 „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 822 

 

По т.27 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 АКАД. 

ПРОФ. Д. ИСТ. Н. ВАСИЛ НИКОЛОВ. 

 

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

ЙОРДАН ДИМИТРОВ ТОДОРОВ. 

 

3. Присъжда званието „Почетен гражданин на община Горна Оряховица” на АРХ. 

ЙОРДАН ТОДОРОВ КАРАСТОЯНОВ. 

 

 „                                 „                                  „ 

 

 

 

 

                                                   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                 /ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ/ 
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