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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от Протокол № 48/02.09.2022 г. 

от извънредно заседание на  

Общински съвет – Горна Оряховица 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 874 

  

По т.1 от дневния ред – Утвърждаване и дофинансиране на маломерни и слети 

паралелки в общинските училища за учебната 2022/2023 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, т. 3 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 05.10.2017 г. на Министерски съвет, Общински 

съвет Горна Оряховица 

Р е ш и: 

 

I. Дава съгласие за формиране на маломерни и слети паралелки в училищата на 

територията на община Горна Оряховица за учебната 2022/2023 година, както следва: 
 

1. ОУ „Елин Пелин” с. Първомайци – 60 ученици в дневна форма на обучение 

Масови паралелки 

клас Брой 

паралелки 

Брой ученици Норматив 

(минимум) 

Недостигащ 

брой ученици  

I клас 1 7 16 9 

II клас 1 13 16 3 

ІІI клас 1 7 16 9 

ІV клас 1 11 16 5 

V клас 1 10 18 8 

VІ клас +VІІ 

клас 

 

1 9+3 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: 

40 

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. 
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** 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 – 51 ученици в дневна форма 

на обучение 

клас Брой 

паралел

ки 

Брой ученици Норматив 

(минимум) 

Недостигащ 

брой ученици 

II клас 1 10 16 6 

IV клас 1 11 16 5 

V клас 1 9 18 9 

I клас + III клас 

слята 

1 6+9 18 3 

VI клас + VII клас 

слята 

1 2+4 18 12 

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: 

35 

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 – 101 ученици в дневна 

форма на обучение 

клас Брой 

паралелки 

Брой ученици Норматив 

(минимум) 

Недостигащ 

брой ученици 

       І клас 1 13 16 3 

      II клас 1 10 16 6 

      III клас 1 9 16 7 

ІV клас 1 12 16 4 

      V клас 1 17 18 1 

     VI клас 1 15 18 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: 

24 

Забележки:  
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* 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 „ Климент Охридски” с. Драганово – 49 ученици в дневна форма на 

обучение  

 

Клас Брой 

паралелки 

Брой ученици Норматив 

(минимум) 

Недостигащ 

брой ученици 

VII клас 1 7 18 11 

I клас +IV клас 

слята 

1 3+11 16 2 

II клас + III клас 

слята 

1 4+10 16 2 

V клас +VI клас 

слята 

1 4+10 18 4 

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: 

19 

     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. 

 

5. ОУ „Васил Левски” с. Върбица – 30 ученици в дневна форма на обучение 

 

Клас Брой 

паралелки 

Брой ученици Норматив 

(минимум) 

Недостигащ 

брой ученици 

VII клас 1 3 18 15 

I клас + II клас  

слята 

1 2+6 16 8 

III клас +IV клас 

слята 

1 3+6 16 7 

V+VІ клас 1 5+5 18 8 
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слята 
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: 

38 

 

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 – 17 ученици в дневна  форма на обучение 

 

Клас Брой 

паралелки 

Брой ученици Норматив 

(минимум) 

Недостигащ 

брой ученици 

V клас   1 5 18 13 

І клас + II клас 1 4+1 16 11 

 III клас + IV клас 

слята 

1 3+2 16 11 

VІ клас + VІІ клас 

слята 

1 1+1 18 16 

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: 

51 

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. 

 

7. СУ „Вичо Грънчаров” гр. Горна Оряховица – 454 ученици в дневна форма 

на обучение  

клас Брой 

паралелки 

Брой 

ученици 

Норматив 

(минимум) 

Недостигащ 

брой ученици 

II б  клас 1 13 16 3 
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VIII  клас профил 

Музика 

1 5 9 4 

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: 

 

7 

 

8. ОУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Горна Оряховица – 276 ученици в дневна 

форма на обучение  

клас Брой 

паралелки 

Брой ученици Норматив 

(минимум) 

Недостигащ 

брой ученици 

III 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: 

 

1 

   

9. ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Горна Оряховица – 162 ученици в 

дневна форма на обучение  

Клас 

 

Брой 

паралелки 

Брой 

Ученици 

 

Норматив 

(минимум) 

Недостигащи 

ученици 

III клас 1 13 16 3 

VII б клас 1 16 18 2 

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: 

         

5 

 

10. ПГХТ „д-р Асен Златаров“, гр. Горна Оряховица – 227 ученици в дневна 

форма на обучение 

 

Клас 

 

Брой 

паралелки 

Брой 

Ученици 

 

Норматив 

(минимум) 

Недостигащи 

ученици 

VIII б клас 1 16 18 2 

XI б клас 1 16 18 2 

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: 

4 

  
 

II. Дофинансира маломерните и слети паралелки от населените места в община 

Горна Оряховица, отговарящи на условията по чл. 68 от Наредба за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование, а именно: 
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 ОУ „Елин Пелин”, с. Първомайци - 60 ученици  – 7 988 лв.  

 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Поликраище - 51 ученици  – 8 682 лв. 

 ОУ „Отец Паисий”, с. Писарево – 17 ученици  - 24 310 лв.  

 ОУ „Васил Левски”, с. Върбица – 30 ученици - 17 191 лв.  

 ОУ „Климент Охридски“, с. Драганово – 49 ученици – 4 688 лв.  

 

Общо дофинансиране за периода от началото на учебната 2022/2023 г. до 

31.12.2022 г. – 62 859 лв. 

 

III. Променя бюджета на Община Горна Оряховица за 2022 г., както следва:  

- Увеличава разходната част на бюджета с 62 859 лв., като предоставя 

дофинансиране на делегирани от държавата дейности, Функция ІІІ – Образование 

Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” 

- Намалява разходната част на бюджета за местни дейности с 62 859 лв., 

Функция І – Общи държавни служби, Дейност 122 „Общинска администрация”, § 10-00 

Издръжка, § § 10-16 вода, горива и енергия.  

 

IV. За маломерните и слети паралелки в училищата на територията на община 

Горна Оряховица, в които общият брой на учениците надвишава 80, дофинансирането е 

за сметка на бюджета на съответното учебно заведение. 

 

V. Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да отправи мотивирано искане 

до началника на Регионално управление на образованието – Велико Търново за 

сформиране на паралелки с под 10 ученици, както следва:  

 

3.1. ОУ „Елин Пелин”, с. Първомайци:  

 І клас  -   7 ученици, 

 ІII клас -                     7 ученици, 

 

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

 V клас -                     9 ученици; 

 VI клас + VII клас –  6 ученици; 

 

3.3. ОУ „Климент Охридски”, с. Драганово:  

 VІI клас  -                  7 ученици. 

 

      3.4. ОУ „Васил Левски”, с. Върбица: 

 I клас + II клас - 8 ученици, 

 III клас +IV клас -  9 ученици, 

 VІI клас -   3 ученици 

 

 

   3.5.  ОУ „Отец Паисий”, с. Писарево: 

 I клас + II клас - 5 ученици, 

 III клас +IV клас -  5 ученици, 

 V клас  -   5 ученици, 

 VI+VІI клас -  2 ученици 

 

3.6. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Долна Оряховица: 
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 ІІI клас -                       9 ученици 

 

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

 VІII клас проф. Музика  -  5 ученици; 

 

          „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 875 

  

По т.2 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 Общо събрание на съдружниците на 

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

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

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т.5 и ал.7 от Търговския 

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

имущество и общински предприятия, Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

1. Определя  инж. Добромир Стойков Добрев – кмет на Община Горна 

Оряховица, да представлява Общината на Общо събрание на съдружниците 

на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Велико Търново, което ще се 

проведе на 19.09.2022г. от 11,30 часа. 

 

2. При невъзможност за участие на инж. Добромир Стойков Добрев – кмет на 

Община Горна Оряховица в заседание на Общото събрание на 

съдружниците на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Велико 

Търново  определя инж. Деница Иванова Коева – Заместник – кмет на 

Община Горна Оряховица, да представлява Община Горна Оряховица в 

заседание на Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и 

канализация” ООД, гр. Велико Търново . 

 

3. Оправомощава представителя на Община Горна Оряховица при провеждане 

на Общо събрание на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Велико 

Търново  да гласува по предложения дневен ред по следния начин: 
3.1. По точка едно от дневния ред – Общото събрание на съдружниците 

освобождава управителя на „ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико 

Търново – да гласува „ЗА“; 

 
3.2. По точка две от дневния ред – Общото събрание на съдружниците 

приема Решение за избор на нов управител на „ВиК Йовковци” ООД, 

гр. Велико Търново за срок до провеждане на конкурс и избора на 

управител от общото събрание на съдружниците на дружеството и за 

определяне на възнаграждението на новоизбрания управител - да 

гласува „за“, „против“ или „въздържал се“. При вземане на 

решението си за гласуване по тази точка представителят на 

общината да подкрепи предложението на държавата. 



 

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 48 от 2 септември 2022 г. от 

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

 

3.3. По точка три от дневния ред – Общото събрание на съдружниците 

приема Решение за упълномощаване на органа, упражняващ правата на 

държавата в дружеството, да сключи договор за възлагане на управлението на 

„ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново с новоизбрания управител, във 

връзка с решението по т.2. - да гласува „ЗА“; 

 

4.  Оправомощава представителя на Община Горна Оряховица да подписва и 

получава всякакви документи свързани с Общото събрание на съдружниците 

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

 

 „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 876 

 

По т.3 от дневния ред – Одобряване на Проект за частично изменение на 

Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване с обхват площта 

на квартали 61, 62, 63 (част), 64, 65, 66, 67, 68, 69 и 70 по плана на гр. Горна Оряховица 

с цел обособяването им в един нов кв. 61 с УПИ I за индустриален парк по плана на гр. 

Горна Оряховица. 

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

местната администрация, чл.129, ал.1 и чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, Общински съвет Горна 

Оряховица 

Р е ш и: 

1. Одобрява Проект за ЧИ на ПУП – План за регулация и План за застрояване 

/ПРЗ/ с обхват квартали 61, 62, 63 (част), 64, 65, 66, 67, 68, 69 и 70 по плана на гр. Горна 

Оряховица с цел обособяването им в един нов кв. 61 с УПИ I за индустриален парк по 

плана на гр. Горна Оряховица. 

„                                 „                                  „ 

 

 

 

                                                   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                 /ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ/ 
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