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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от Протокол № 49/29.09.2022 г. 

от редовно заседание на  

Общински съвет – Горна Оряховица 

 

  

По т.1 от дневния ред – Информация за състоянието на пожарната безопасност на 

територията на община Горна Оряховица. 

Докл.: Председателят на ПК ”Местно самоуправление, нормативна уредба и 

транспорт” 

 

Г. Рачев – Комисията се запозна с информацията. 

 

Общинските съветници се запознаха с информацията. 

Изказвания не се направиха. 

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 877 

 

По т.2 от дневния ред – Отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от 

Европейския съюз на Община Горна Оряховица към 31.12.2021 година. 

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

администрация, чл.140 ал.5 от Закона за публичните финанси, Общински съвет Горна 

Оряховица 

Р е ш и: 

 

1. Приема отчета за изпълнението на бюджета към 31.12.2021 г. по приходна и 

разходна част, по функции, дейности, параграфи и подпараграфи, които са неразделна част 

от настоящото решение както следва:  

1.  По  приходите    

 § 

      Бюджет                       

2021 г. 

Отчет                        

31.12.21 г. 

1.1.Взаимоотношения с РБ  30 388 763 30 358 635 

1.1.1.Обща субсидия за държавни дейности 31 11 25 263 607 25 263 607 

1.1.2.Обща изравнителна субсидия 31 12 2 710 100 2 710 100 

1.1.3.Целева субсидия за КВ 31 13 667 720 667 720 

1.1.4.Получени от общини целеви трансфери от ЦБ 31 18 1 416 543 1 413 497 

1.1.5.Други целеви трансфери от ЦБ 31 28 398 403 398 403 

1.1.6.Възстановени трансфери за ЦБ (-) 31 20 -68 210 -95 292 

1.2.Собствени приходи  10 137 624 10 296 439 

1.2.1.Имуществени данъци, патентен данък и върху 

таксиметров превоз на пътници  4 040 403 4 257 554  

1.2.2.Неданъчни приходи  6 097 221 6 038 885 

1.3.Трансфери  1 785 930 1 817 713 

1.4.Временни безлихвени заеми  -2 586 488 -1 166 510 
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1.5.Операции с финансови активи  8 027 917 2 241 912  

Всичко приходи:  47 753 746 43 548 189 

2.  По разходите   

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 
Уточнен план                 ОТЧЕТ                                     

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения 
18 399 751 18 072 789 

Други възнаграждения и плащания за персонала 3 661 698 3 393 431 

Задължителни осигурителни вноски от работодатели 4 665 342 4 447 842 

Издръжка 14 259 216 11 823 120 

Платени данъци, такси и административни санкции 98 907 94 904 

Разходи за лихви по заеми от страната 20 579 15 792 

Стипендии 107 095 98 320 

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 208 612 194 379 

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 

предприятия 
131 301 99 646 

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 

нестопанска цел 
1 151 418 1 150 724 

Разходи за членски внос и участие в нетърговски 

организации и дейности 
49 343 46 036 

Основен ремонт на дълготрайни материални активи 2 946 527 2 607 577 

Придобиване на дълготрайни материални активи 2 011 586 1 489 258 

Придобиване на нематериални дълготрайни активи 42 371 14 371 

ВСИЧКО РАЗХОДИ 47 753 746 43 548 189 

3. Общински съвет приема отчета за капиталовите разходи на общината към 31.12.2021 г., 

отразени в поименния списък за капитални вложения.  

4. Общински съвет приема отчета на общинските сметки за средства от Европейския съюз за 

2021 г. 

5. Общински съвет приема отчета за състоянието на общинския дълг. 

6. Общински съвет приема информацията за изпълнението на фискалните цели, както и за 

изпълнението на прогнозите по чл. 82, ал. 3 от ЗПФ. 

7. Общината няма сключвани за отчетния период съществени сделки и операции както и на 

разпоредителите с бюджет по бюджета на общината, които нямат пряк касов ефект върху 

бюджета на общината. 

8. Общински съвет приема отчета на показателите по чл. 14 от Закона за публичните 

финанси за контролираните от общината лица, които попадат в подсектор "Местно 

управление" и не са разпоредители с бюджет по бюджета на общината, както и на 

динамиката и текущото състояние на техния дълг – МБАЛ „Св.Иван Рилски“. 

 

„                                 „                                  „ 

 

По т.3 от дневния ред – Информация относно финансовото състояние на търговските 

дружества в община Горна Оряховица. 

Докл.: Председателят на ПК ”Бюджет, финанси и евроинтеграция ” 

            Председателят на ПК ”Икономика и приватизация” 

 

С. Ганчев – Комисията се запозна с информацията. 

Т. Димитров – Комисията се запозна с информацията. 

 



 

 

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 49 от 29 септември 2022 г. от 

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

 
 
Общинските съветници се запознаха с информацията. 

Изказвания не се направиха. 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 878 

 

По т.4 от дневния ред – Приемане на Наредба за поддържане на обществения ред на 

територията на община Горна Оряховица на второ четене. 

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

администрация,  Общински съвет  Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

             1.Приема Наредба за поддържане на обществения ред на територията на община 

Горна Оряховица на второ четене. 

 

           „                                 „                                  „ 

 

По т.5 от дневния ред – Питания и отговор на питания. 

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 879 

 

По т.6 от дневния ред – Подготовка и представяне на проектобюджета на Община 

Горна Оряховица за 2023 г. и актуализиране на бюджетната прогноза за периода 2024 – 2025 

г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.12, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.82 ал.3 и чл.83 ал.2 от Закона за публичните финанси, 

Общински съвет  Горна Оряховица 

Р е ш и: 

 

1. Одобрява бюджетната прогноза за периода 2023-2025 г. на постъпленията от местни 

приходи и на разходите за местни дейности на Община Горна Оряховица. 

2. Одобрява приходите, разходите и останалите показатели по чл. 14 за контролираните от 

общината лица, които попадат в подсектор "Местно управление" и чиито операции и 

средства не са включени в общинския бюджет. 

3. Одобрява общинските сметки за средствата от Европейския съюз - по основни 

показатели; 

4. Одобрява динамиката и състоянието на общинския дълг и на дълга, гарантиран от 

общината; 

5. Одобрява финансите на контролираните от общината дружества и други лица, 

включително информация за прогнозните приходи, разходи и инвестиции, очакваната 

динамика и състоянието на техния дълг, финансови резултати, очакван размер на 

дивидента за общината, прогнозни стойности за субсидии, капиталови трансфери и 

други предоставяни от общината средства, изпълнение на проекти по програми на 

Европейския съюз; 

6. Одобрява очаквания ефект върху показателите на общинските финанси, включително за 

лицата по т. 2 и 5 от публично-частни партньорства и концесии за срока на прогнозата и 

до края на действието на съответните договори, както и от други съществени, извършени 
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или планирани сделки и операции на общината и нейните подведомствени 

разпоредители, които нямат пряк касов ефект върху бюджета на общината за периода на 

прогнозата. 

 „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 880 

 

По т.7 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, ал.3 и ал.4,  от Закона за публичните финанси и 

във връзка с писмо на Министерство на финансите ФО 46 от 11.08.2022 г., 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 разходната част за местни дейности    

 

1.1.1 Извършва промени в разходната част на бюджета на Община Горна Оряховица като 

намалява с 368400 лв. Функция VII Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело, 

дейност 714“Спортни бази за спорт за всички“, §00-98 Резерв за непредвидени и неотложни 

разходи и съответно увеличава с 800 лв. Функция VI Жилищно строителство, 

благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда , дейност 606 

Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа,  § 51-00 Основен ремонт на 

дълготрайни материални активи за обект„Проектиране, основен ремонт на улици в гр.Горна 

Оряховица“  , увеличава  с 362040 лв. Функция VII Култура, спорт, почивни дейности и 

религиозно дело, дейност 738Читалища, §51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални 

активи  за обект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност, вкобзавеждане и оборудване на сградата на НЧ „Братя Грънчарови 2002“, 

увеличава с 5560 лв. Функция VIII Икономически дейности и услуги, дейност 832Служби и 

дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата   § 51-00 Основен ремонт на 

дълготрайни материални активи  за обект „Проектиране основен ремонт на общински 

пътища на територията на Община 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    № 881 

 

По т.8 от дневния ред – Промени в разходната част  на бюджета и лимита за разходи 

за културен календар. 

 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 

Реши: 
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1.Променя т. 10. от решение №711, протокол №38/31.3.2022 г. на общински съвет 

Горна Оряховица, като увеличава средствата за културни прояви от местно, национално и 

международно значение, включени в културния календар за 2022 г. на 160 000 лв.  

2.Променя разходната част на плана на бюджета на Община Горна Оряховица за 2022 

година, за местни дейности, както следва: 

Функция VІІ. Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело, дейност 714 “ Спортни 

бази за спорт за всички“, в т.ч. ОП МДСИП, като намалява: 

§ 02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала, §§ 02-01 за нещатен персонал нает 

по трудови правоотношения с 6 000 лв. 

§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели, §§ 05-51 осигурителни вноски 

от работодатели за Държавното обществено осигуряване - с 5 000 лв. 

§10-00 Издръжка, §§10-15-материали с 20 000 лв., §§10-20 - разходи за външни услуги с 

5 000 лв., §§ 10-51 - командировки в страната - с 4 000 лв. 

и съответно увеличава Функция VІІ. Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело, 

дейност 759 Други дейности по културата, §10-00 Издръжка, с 40 000 лв., §§ 10-15 - 

материали - 5 000 лв., §§10-20 - разходи за външни услуги - 20 000 лв., §§ 10-98 - други 

разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи, §§ 45-00 Субсидии и други 

текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел - 5 000 лв. 

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

параграфи и подпараграфи по ЕБК и в разчета за финансиране на капиталовите разходи. 

 

            „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 882 

 

 По т.9 от дневния ред – Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с 

имоти общинска собственост за 2022г. 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:  

        1. Отстъпване право на строеж  на гаражна клетка  № 1 с площ 21,00 кв.м. в поземлен 

имот с идентификатор 16359.514.3500 с площ 1308,00 кв.м., трайно предназначение на 

територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за паркинг, номер по преходен план: 

3500, 3501,35, квартал 240,  парцел II/, съгласно АОС № 6721/01.03.2022г. 

        2. Отстъпване право на строеж  на гаражна клетка  № 4 с площ 21,00 кв.м. в поземлен 

имот с идентификатор 16359.514.3500 с площ 1308,00 кв.м., трайно предназначение на 

територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за паркинг, номер по преходен план: 

3500, 3501,35, квартал 240,  парцел II/, съгласно АОС № 6721/01.03.2022г. 

        3. Отстъпване право на строеж  на гаражна клетка  № 5 с площ 21,00 кв.м. в поземлен 

имот с идентификатор 16359.514.3500 с площ 1308,00 кв.м., трайно предназначение на 

територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за паркинг, номер по преходен план: 

3500, 3501,35, квартал 240,  парцел II/, съгласно АОС № 6721/01.03.2022г. 

        4. Одобряване на пазарна оценка за учредяване на възмездно право на пристрояване с 

цел разширение с площ от 194,37 кв.м., съгласно Виза за проектиране от 13.09.2022г. на 

Главен архитект на Община Горна Оряховица на съществуващо заведение с идентификатор 

16359.514.395.1.11, разположено в поземлен имот с идентификатор 16359.514.395, с площ 

1729,00 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно 
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ползване: за друг обществен обект, комплекс, предишен идентификатор 16359.514.1569, 

16359.514.393, 16359.514.392, номер по предходен план: 1569, квартал 794, парцел IV, с 

административен адрес гр. Горна Оряховица, пл. „Георги Измирлиев” № 4, съгласно АОС № 

6847/15.09.2022г.   

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

с идентификатор 22232.206.252, местност „Над село”, трайно предназначение на 

територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, по КККР на гр. Долна Оряховица, 

община Горна Оряховица, III категория с площ от 559,00 кв.м. или 0,559 дка, за срок от 10 

/десет/ стопански години. 

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

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

Оряховица за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион с площ от 12,00 кв.м., 

съгласно АОС № 5151/09.07.2018г. за срок от 3 /три/ години. 

        7. Отстъпване на възмездно право на строеж  за построяване на магазин за хранителни 

стоки с площ 83,00 кв.м. в поземлен имот с идентификатор 16359.514.3499 с площ 2946,00 

кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за 

комплексно застрояване /номер по преходен план: квартал 240,  парцел III/, съгласно АОС № 

6846/15.09.2022г. 

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

идентификатор 16359.65.1129, местност „Бабенец” с площ 675,00 кв.м. /шестстотин 

седемдесет и пет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: земеделска, 

начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята: 4 /номер по 

предходен план: няма/, съгласно АОС № 6845/15.09.2022г. 
 

 „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 883 

 

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

собственост, а именно поземлен имот с идентификатор 23100.501.2009 по КККР на с.  

Драганово, община Горна Оряховица за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион 

с площ от 12,00 кв.м., съгласно АОС № 5151/09.07.2018г. за срок от 3 /три/ години. 

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

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

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

разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Горна Оряховица, 

 

Р е ш и:   

 

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

наем на общински терен, публична общинска собственост, а именно поземлен имот с 

идентификатор 23100.501.2009 по КККР на с. Драганово, община Горна Оряховица, съгласно 

АОС № 5151/09.07.2018г., за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион с площ 

12,00 кв.м. за срок от 3 /три/ години и първоначална месечна наемна цена в размер на 36,00 

лв. /Словом: тридесет и шест лева/ без ДДС или 43,20 лв. /Словом: четиридесет и три лева и 

двадесет стотинки/ с ДДС. 

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

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

Наредбата за реда за придобиване и разпореждане с общинско имущество. 

 

„                                 „                                  „ 
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  Р Е Ш Е Н И Е    № 884 

 

По т.11 от дневния ред – Одобряване на пазарна оценка за учредяване на възмездно 

право на пристрояване с цел разширение с площ от 194,37 кв.м., съгласно Виза за 

проектиране от 13.09.2022г. на Главен архитект на Община Горна Оряховица на 

съществуващо заведение с идентификатор 16359.514.395.1.11, разположено в поземлен имот 

с идентификатор 16359.514.395, с площ 1729,00 кв.м., трайно предназначение на 

територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, 

предишен идентификатор 16359.514.1569, 16359.514.393, 16359.514.392, номер по предходен 

план: 1569, квартал 794, парцел IV, с административен адрес гр. Горна Оряховица, пл. 

„Георги Измирлиев” № 4, съгласно АОС № 6847/15.09.2022г.   

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  

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 

19 631,37 лв. /Словом: деветнадесет хиляди шестстотин тридесет и един лева и тридесет и 

седем стотинки/ без ДДС или 23 557,64 лв. /Словом: двадесет и три хиляди петстотин 

петдесет и седем лева и шестдесет и четири стотинки/ с ДДС, която е по-висока от данъчната 

оценка, за отстъпване на възмездно право на пристрояване с цел разширение с площ от 

194,37 кв.м. съгласно Виза за проектиране от 13.09.2022г. на Главен архитект на Община 

Горна Оряховица на сграда с идентификатор 16359.514.395.1.11, собственост на ЕТ "Даница 

– Димитър Стоев", представлявано от Димитър Василев Стоев, построена с отстъпено право 

на строеж в имот частна общинска собственост, а именно поземлен имот с идентификатор 

16359.514.395, с площ 1729,00 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, 

начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, предишен идентификатор 

16359.514.1569, 16359.514.393, 16359.514.392, номер по предходен план: 1569, квартал 794, 

парцел IV, с административен адрес гр. Горна Оряховица, пл. „Георги Измирлиев” № 4, 

съгласно АОС № 6847/15.09.2022г.   

 

 „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 885 

 

По т.12 от дневния ред – Отстъпване на възмездно право на строеж  за построяване на 

магазин за хранителни стоки с площ 83,00 кв.м. в поземлен имот с идентификатор 

16359.514.3499 с площ 2946,00 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, 

начин на трайно ползване: за комплексно застрояване /номер по преходен план: квартал 240,  

парцел III/, съгласно АОС № 6846/15.09.2022г. 

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

администрация, чл.37 ал.1 и чл. 41, ал. 2 от Закон за общинската собственост и чл.59, 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: 
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Дава съгласие да бъде  проведен публичен търг с тайно наддаване за отстъпване на 

възмездно право на строеж  за построяване на магазин за хранителни стоки с площ 83,00 

кв.м. в поземлен имот с идентификатор 16359.514.3499 с площ 2946,00 кв.м., трайно 

предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за комплексно 

застрояване /номер по преходен план: квартал 240,  парцел III/, съгласно АОС № 

6846/15.09.2022г. 

 

Определя първоначална тръжна цена, въз основа на пазарна оценка, изготвена от 

лицензиран оценител, за построяване на магазин за хранителни стоки с площ 83,00 кв.м. в 

размер на 5 826,60 лв.  /Словом: пет хиляди осемстотин двадесет и шест лева и шестдесет 

стотинки/ без ДДС или 6 991,92 лв. /Словом: шест хиляди деветстотин деветдесет и един 

лева и деветдесет и две стотинки/ с ДДС, която цена е по-висока от данъчната оценка. 

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 886 

 

 По т.13 от дневния ред – Отстъпване право на строеж  на гаражна клетка  № 1 с площ 

21,00 кв.м. в поземлен имот с идентификатор 16359.514.3500 с площ 1308,00 кв.м., трайно 

предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за паркинг, номер 

по преходен план: 3500, 3501,35, квартал 240,  парцел II/, съгласно АОС № 6721/01.03.2022г. 

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

администрация, чл.37 ал.1 и чл. 41, ал. 2 от Закон за общинската собственост и чл.59, 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: 

 

Дава съгласие да бъде  проведен публичен търг с тайно наддаване за отстъпване на 

възмездно право на строеж  за  гаражна клетка  № 1 с площ 21,00 кв.м. в поземлен имот с 

идентификатор 16359.514.3500 с площ 1308,00 кв.м., трайно предназначение на територията: 

урбанизирана, начин на трайно ползване: за паркинг, номер по преходен план: 3500, 3501,35, 

квартал 240,  парцел II/, съгласно АОС № 6721/01.03.2022г. 

 

Определя първоначална тръжна цена, въз основа на пазарна оценка, изготвена от 

лицензиран оценител, за 1 /един/ брой гаражна клетка с площ  21,00 кв.м.  в размер на 1 

628,55 лв.  /Словом: хиляда шестстотин двадесет и осем лева и петдесет и пет стотинки/ без 

ДДС или 1 954,26лв. /Словом: хиляда деветстотин петдесет и четири лева и двадесет и шест 

стотинки/ с ДДС, която цена е по-висока от данъчната оценка. 

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 887 

 

 По т.14 от дневния ред – Отстъпване право на строеж  на гаражна клетка  № 4 с площ 

21,00 кв.м. в поземлен имот с идентификатор 16359.514.3500 с площ 1308,00 кв.м., трайно 

предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за паркинг, номер 

по преходен план: 3500, 3501,35, квартал 240,  парцел II/, съгласно АОС № 6721/01.03.2022г. 
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На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.37 ал.1 и чл. 41, ал. 2 от Закон за общинската собственост и чл.59, 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: 

 

Дава съгласие да бъде  проведен публичен търг с тайно наддаване за отстъпване на 

възмездно право на строеж  за  гаражна клетка  № 4 с площ 21,00 кв.м. в поземлен имот с 

идентификатор 16359.514.3500 с площ 1308,00 кв.м., трайно предназначение на територията: 

урбанизирана, начин на трайно ползване: за паркинг, номер по преходен план: 3500, 3501,35, 

квартал 240,  парцел II/, съгласно АОС № 6721/01.03.2022г. 

 

Определя първоначална тръжна цена, въз основа на пазарна оценка, изготвена от 

лицензиран оценител, за 1 /един/ брой гаражна клетка с площ  21,00 кв.м.  в размер на 1 

628,55 лв.  /Словом: хиляда шестстотин двадесет и осем лева и петдесет и пет стотинки/ без 

ДДС или 1 954,26лв. /Словом: хиляда деветстотин петдесет и четири лева и двадесет и шест 

стотинки/ с ДДС, която цена е по-висока от данъчната оценка. 

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 888 

 

 По т.15 от дневния ред – Отстъпване право на строеж  на гаражна клетка  № 5 с площ 

21,00 кв.м. в поземлен имот с идентификатор 16359.514.3500 с площ 1308,00 кв.м., трайно 

предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за паркинг, номер 

по преходен план: 3500, 3501,35, квартал 240,  парцел II/, съгласно АОС № 6721/01.03.2022г. 

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

администрация, чл.37 ал.1 и чл. 41, ал. 2 от Закон за общинската собственост и чл.59, 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: 

 

Дава съгласие да бъде  проведен публичен търг с тайно наддаване за отстъпване на 

възмездно право на строеж  за  гаражна клетка  № 5 с площ 21,00 кв.м. в поземлен имот с 

идентификатор 16359.514.3500 с площ 1308,00 кв.м., трайно предназначение на територията: 

урбанизирана, начин на трайно ползване: за паркинг, номер по преходен план: 3500, 3501,35, 

квартал 240,  парцел II/, съгласно АОС № 6721/01.03.2022г. 

 

Определя първоначална тръжна цена, въз основа на пазарна оценка, изготвена от 

лицензиран оценител, за 1 /един/ брой гаражна клетка с площ  21,00 кв.м.  в размер на 

1 628,55 лв.  /Словом: хиляда шестстотин двадесет и осем лева и петдесет и пет стотинки/ 

без ДДС или 1 954,26лв. /Словом: хиляда деветстотин петдесет и четири лева и двадесет и 

шест стотинки/ с ДДС, която цена е по-висока от данъчната оценка. 

 

„                                 „                                  „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 889 

 

По т.16 от дневния ред – Разрешаване за изготвяне на проект за  изготвяне на 

инвестиционен проект за ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата 

инфраструктура, извън границите на урбанизираните  територии за обект: „Северен обходен 

път“ на гр. Горна Оряховица”. 

Ha основание чл. 21, ал.1, т.8, 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 и 

чл.25, ал.З, т.1 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи във връзка с 

чл.131 ал.1 от Закон за устройство на територията, Общински съвет  Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

1. В качеството си на собственик, дава предварително съгласие със срок от 5 години, с цел 

започване на процедурата за промяна на предназначението на части от имоти с начин на 

трайно ползване „пасище” с цел изграждане на елементи на техническата инфраструктура, 

извън границите на урбанизираните територии за обект: „Северен обходен път“ на гр. Горна 

Оряховица. Обхващат се части от следните имоти - пасища, публична общинска собственост, 

а именно: 

- Част от ПИ 22232.104.11 по КК и КР на гр. Долна Оряховица (стар номер - 000266) 
засегната площ 0,051 дка. 
Част от ПИ 22232.104.15 по КК и КР на гр. Долна Оряховица (стар номер - 000387) 
засегната площ 0,100 дка. 
Част от ПИ 22232.104.17 по КК и КР на гр. Долна Оряховица (стар номер - 000399) 
засегната площ 3,280 дка. 
Част от ПИ 22232.106.28 по КК и КР на гр. Долна Оряховица (стар номер - 106018) 
засегната площ 0,086 дка. 
Част от ПИ 22232.218.160 по КК и КР на гр. Долна Оряховица (стар номер - 000393) 
засегната площ 4,450 дка 
 

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

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

Общински съвет Горна Оряховица РАЗРЕШАВА изготвяне на проект за ПУП - 

Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на 

урбанизираните територии за обект: „Северен обходен път“ на гр. Горна Оряховица”. 

Трасето на обходния път цялостно е в извън селищна територия и преминава през землища с. 

Поликраище, с. Янтра, с. Първомайци, с. Правда и гр. Долна Оряховица. 

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

администрация и чл.124б, ал.1 вр. с чл.125, ал.1 от ЗУТ ОДОБРЯВА задание за изработване 

на проект за ПУП - Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън 

границите на урбанизираните територии за обект: „Северен обходен път“ на гр. Горна 

Оряховица
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„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 890 

 

По т.17 от дневния ред – Даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно 

вещно право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на 

техническата инфраструктура за изграждане на подземна кабелна линия ниско 

напрежение през имоти общинска собственост, попадащи в урбанизираната територия 

на гр. Горна Оряховица. 

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

4 и ал. 6 от Закон за устройство на територията, във връзка с чл. 67, ал. 2 и ал. 3 от 

Закона за енергетиката,  Общински съвет  Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

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

„Електроразпределение Север” АД с ЕИК 104518621, със седалище и адрес на 

управление - гр. Варна, район Владислав Варненчик, Варна Тауърс Е, бул. 

„Владислав Варненчик” № 258 безвъзмездно право на прокарване на отклонение 

на общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за изграждане 

на : 

 

- Силнотокова подземна кабелна линия 1kV (НН) с дължина 52,99 метра, 

преминаваща през публична общинска собственост – улица с о.т. 237 - 

249 и  представляваща имот с идентификатор 16359.515.1069 по КККР 

на гр. Горна Оряховица;  

- Силнотокова подземна кабелна линия 1kV (НН) с дължина 7,95 метра, 

преминаваща през публична общинска собственост – улица с о.т. 236– 

237 - 289 и  представляваща имот с идентификатор 16359.515.1067 по 

КККР на гр. Горна Оряховица; 

- Силнотокова подземна кабелна линия 1kV (НН) с дължина 64,20 метра, 

преминаваща през публична общинска собственост – улица с о.т. 226– 

237 и  представляваща имот с идентификатор 16359.515.1068 по КККР 

на гр. Горна Оряховица; 

- Силнотокова подземна кабелна линия 1kV (НН) с дължина 5,24 метра 

(ново трасе) и 9,26 метра (в съществуваща тръбна мрежа), преминаваща 

през публична общинска собственост – улица с о.т. 225-226 – 227 и  

представляваща имот с идентификатор 16359.515.1064 по КККР на гр. 

Горна Оряховица. 

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 891 

 

По т.18 от дневния ред – Продажба на имот, частна общинска собственост, 

представляващ поземлен  имот с идентификатор 16359.65.1129, местност „Бабенец” с 

площ 675,00 кв.м. /шестстотин седемдесет и пет квадратни метра/, трайно 
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предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна 

земя, категория на земята: 4 /номер по предходен план: няма/, съгласно АОС № 

6845/15.09.2022г. 

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 имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен  имот с 

идентификатор 16359.65.1129, местност „Бабенец” с площ 675,00 кв.м. /шестстотин 

седемдесет и пет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: 

земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята: 4 

/номер по предходен план: няма/, съгласно АОС № 6845/15.09.2022г. и първоначална 

тръжна цена, определена от лицензиран оценител, в размер на 3 395,25 лв. /Словом: 

три хиляди триста деветдесет и пет лева и двадесет 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    № 892 

 

По т.19 от дневния ред – Отдаване под наем на имот, частна общинска 

собственост, а именно – поземлен имот с идентификатор 22232.206.252, местност „Над 

село”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: 

нива, по КККР на гр. Долна Оряховица, община Горна Оряховица, III категория с площ 

от 559,00 кв.м. или 0,559 дка, за срок от 10 /десет/ стопански години. 

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

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

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

собственост , чл.16 ал.1 и ал. 2, чл.28, ал.2 и чл. 29, ал.9, т. 2 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 частна общинска собственост, а именно – поземлен имот с 

идентификатор 22232.206.252, местност „Над село”, трайно предназначение на 

територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, по КККР на гр. Долна 

Оряховица, община Горна Оряховица, III категория с площ от 559,00 кв.м. или 0,559 

дка, за срок от 10 /десет/ стопански години. С годишна наемна цена в размер на 36,00 
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лв./дка или за 0,559 дка първоначална тръжна годишна наемна цена в размер на 20,12 

лв. /Словом: двадесет лева и дванадесет стотинки/. 

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

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

общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско  имущество. 

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 893 

 

По т.20 от дневния ред – Приватизация на общински нежилищен имот, 

невключен в имуществото на общински търговски дружества: Поземлен имот с 

идентификатор 16359.507.77, с площ 1535,00 кв.м. /хиляда петстотин тридесет и пет 

квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизарана, начин на 

трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект /номер по предходен план: 

5129, квартал: 29, парцел VII/, заедно с сгради, които попадат върху имота:    1. Сграда 

16359.507.77.1, застроена площ 176,00 кв.м., брой етажи: 3, предназначение: 

промишлена сграда. 2. Сграда 16359.507.77.2, застроена площ 369,00 кв.м., брой етажи: 

2, предназначение: промишлена сграда, съгласно АОС № 6819/13.06.2022г. 

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: Поземлен имот с идентификатор 16359.507.77, с площ 1535,00 кв.м. /хиляда 

петстотин тридесет и пет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: 

урбанизарана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект 

/номер по предходен план: 5129, квартал: 29, парцел VII/, заедно с сгради, които 

попадат върху имота:    1. Сграда 16359.507.77.1, застроена площ 176,00 кв.м., брой 

етажи: 3, предназначение: промишлена сграда. 2. Сграда 16359.507.77.2, застроена 

площ 369,00 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: промишлена сграда, съгласно АОС 

№ 6819/13.06.2022г. 

       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 158 712,00 лв. /Словом: сто петдесет и 

осем хиляди седемстотин и дванадесет лева/ с ДДС, от който: 

           - 89 637,00 лв. /Словом: осемдесет и девет хиляди шестстотин тридесет и седем 

лева/ - за сградите с ДДС 

           - 69 075,00 лв. /Словом: шестдесет и девет хиляди и седемдесет и пет лева/ - за 

поземления имот с ДДС. 

          3.2. Стъпка за наддаване – 5% от началната тръжна цена в размер на 7 935,60 лв. 

/Словом: седем хиляди деветстотин тридесет и пет лева и шестдесет стотинки/. 
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          3.3. Депозитът за участие 20 % от първоначалната тръжна цена в размер на 

31 742,40 лв. /Словом: тридесет и една хиляди седемстотин четиридесет и два лева и 

четиридесет стотинки/ и се превежда по банкова сметка на общината IBAN 

BG04FINV91503316803795, BIC код на „Първа Инвестиционна Банка” FINVBGSF, до 

17:00 часа 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 часа 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 15:00 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 с Решение и да сключи договор за 

покупко - продажба. 

 „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 894 

 

По т.21 от дневния ред – Изменение на Решение № 874 от Протокол № 

48/02.09.2022 г. на Общински съвет - Горна Оряховица за утвърждаване и 

дофинансиране на маломерни и слети паралелки в общинските училища за учебната 

2022/2023 година. 
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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 и във връзка 

с подадено мотивирано искане и справки-прогнози от директорите на общинските 

училища за брой ученици и брой паралелки в дневна форма на обучение за учебната 

2022/2023 година, Общински съвет Горна Оряховица  

 

Р е ш и: 

 

I. Изменя т. I, т.1, 4, 5, 8 и 9 от Решение № 874 от Протокол № 48/02.09.2022 г., както 

следва: 

 

1. ОУ „Елин Пелин” с. Първомайци – 58 ученици в дневна форма на обучение 

 

клас Брой 

паралелки 

Брой ученици Норматив 

(минимум) 

Недостигащ 

брой ученици  

I клас 1 6 16 10 

II клас 1 13 16 3 

ІІI клас 1 7 16 9 

ІV клас 1 10 16 6 

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: 

42 

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. 

 

4. ОУ „Климент Охридски” с. Драганово – 59 ученици в дневна форма на 

обучение  

 

Клас Брой Брой ученици Норматив Недостигащ 
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паралелки (минимум) брой ученици 

VII клас 1 6 18 12 

V клас +VI клас 

слята 

1 8+9 18 1 

Общо за училището недостигащ  брой ученици съгласно 

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

институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование: 

13 

     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 – 32 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 3+6 16 7 

III клас +IV клас 

слята 

1 4+6 16 6 

V+VІ клас 

слята 

1 5+5 18 8 

Общо за училището недостигащ  брой ученици съгласно Приложение №7 

към чл. 53 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование: 

36 

 

Забележки:  

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

от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и 

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

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

необходимо разрешение от началника на РУО, при условие, че са осигурени 

допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по 

единни разходни стандарти за съответната дейност, изчислени по реда на чл. 68, 

ал. 4-7 при спазване на изискването на чл. 68, ал. 3 от Наредбата 

 

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

институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета 

с ПМС № 219 от 05.10.2017 г. 
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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 

VI б клас 1 17 18 1 

VII а 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 

   

9. ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Горна Оряховица – 166 ученици в 

дневна форма на обучение  

 

Клас 

 
Брой 

паралелки 

Брой 

Ученици 

 

Норматив 

(минимум) 

Недостигащи 

ученици 

III а клас 1 12 16 4 

VII а клас 1 17 18 1 

VII б 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: 

         

8 

 

II. Изменя т. II от Решение № 874 от Протокол № 48/02.09.2022 г. в частта относно ОУ 

„Елин Пелин”, с. Първомайци, ОУ „Васил Левски”, с. Върбица, ОУ „Климент 

Охридски“, с. Драганово и в частта общо дофинансиране, като: 
 

 ОУ „Елин Пелин”, с. Първомайци – 58 ученици      + 347 лв.  

 ОУ „Васил Левски”, с. Върбица – 32 ученици     - 1 042 лв.  

 ОУ „Климент Охридски“, с. Драганово – 59 ученици   - 2 257 лв.  

 

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

31.12.2022 г. се намалява с 2 952 лв. 

 

III. Изменя т. III от Решение № 874 от Протокол № 48/02.09.2022 г. в частта относно 

разходната част на бюджета на Община Горна Оряховица, като: 

- Намалява разходната част на бюджета с 2 952 лв., като предоставя 

дофинансиране на делегирани от държавата дейности, Функция ІІІ – Образование 

Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” 

- Увеличава разходната част на бюджета за местни дейности с 2 952 лв., 

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

Издръжка, § § 10-16 вода, горива и енергия.  
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IV. Изменя т. IV, т. 3.1, т. 3.3 и т. 3.4 от Решение № 874 от Протокол № 48/02.09.2022 г. 

както следва: 

 

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

 І клас  -   6 ученици, 

 ІII клас -                     7 ученици, 

 

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

 VІI клас  -                  6 ученици. 

 

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

 I клас + II клас - 9 ученици, 

 VІI клас -   3 ученици 

 

 

V. В останалата си част Решение № 874 от Протокол № 48/02.09.2022 г. остава 

непроменено. 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 895 

 

По т.22 от дневния ред – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските 

детски градини на територията на община Горна Оряховица. 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 59, ал. 1 от ЗПУО, във връзка с чл. 79 

от АПК и чл. 8, чл. 10, ал. 2, чл. 11, ал. 3 от ЗНА, Общински съвет Горна Оряховица  

 

Р е ш и: 

 

Приема Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини 

на територията на община Горна Оряховица. 

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 896 

 

По т.23 от дневния ред – Приемане на Решение за съгласие относно 

кандидатстване с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Програма за храни и основно материално 

подпомагане 2021 – 2027, „Топъл обяд“ – Процедура BG05SFPR003-1.001. 

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

местната администрация, и в изпълнение на Условия за кандидатстване по Програма за 

храни и основно материално подпомагане 2021- 2027, „Топъл обяд“, Общински съвет 

Горна Оряховица  

Р е ш и: 
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1.Дава съгласие за подаване на проектно предложение по Програма за храни и 

основно материално подпомагане 2021- 2027, „Топъл обяд“, Процедура BG05SFPR003-

1.001 

2.Дейността се реализира като местна дейност, финансирана от Програма за 

храни и основно материално подпомагане 2021- 2027, „Топъл обяд“, Процедура 

BG05SFPR003-1.001 

3.Срокът на дейността по предоставяне на топъл обяд да е в рамките на 

продължителността на процедурата до 30.09.2025 г. 

4.Възлага на кмета на Община Горна Оряховица последващи действия във 

връзка с кандидатстване и реализиране на проектното предложение при неговото 

одобрение. 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 897 

 

По т.24 от дневния ред – Възлагане на услугата „Патронажна грижа“ като услуга 

от общ икономически интерес по Проект BG05M9OP001-2.119-0033-C01 

“ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+ В ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА“. 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с Решение на ЕК 

2012/21/ЕС и Договор с регистрационен номер по ОП „РЧР” BG05M9OP001-2.119-

0033-С01 от 09.09.2022 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, сключен между Община Горна 

Оряховица и МТСП чрез ГД „Европейски фондове, международни програми и 

проекти” /Управляващ орган на ОП „РЧР” 2014-2020 г./ седалище и адрес на 

управление гр. София, 1051, бул. „Триадица” № 2, ЕИК 000695395, представляван от 

Ръководителя на УО, Общински съвет Горна Оряховица  

 

Р е ш и: 

 

1.Възлага на Кмета на община Горна Оряховица да изготви Акт за възлагане на 

услугата „Патронажна грижа”, като услуга от общ икономически интерес /УОИИ/, 

съдържащ всички необходими реквизити, съгласно чл. 4 от Решението на ЕК 

2012/21/ЕС за УОИИ.  

2.Възлага на Кмета на общината да разработи Правилник за вътрешния ред по 

предоставяне на услугата „Патронажна грижа”. 

3.Доставчикът на УОИИ в Община Горна Оряховица няма право да събира 

приходи от предоставяните УОИИ, а именно месечни такси от потребителите. 

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 898 

 

По т.25 от дневния ред – Определяне на представител на Община Горна 

Оряховица за  участие и съгласуване на мандата и позицията на представителя на 
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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.15 и т.23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 10в, ал. 1, т. 7 и чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от 

Закона за водите и чл.5, ал. 6 и ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация,  Общински съвет Горна Оряховица  

 

Р е ш и: 

 

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

Оряховица да представлява Общината в извънредно неприсъствено заседание на 

Общото събрание на Асоциацията по ВиК, което ще се проведе на 06.10.2022г. от 11:00 

часа, а при липса на кворум на 13.10.2022г. от 11:00 часа.  

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

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

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново 

определя Николай Стефанов Георгиев - Заместник - кмет на община Горна Оряховица, 

да представлява Община Горна Оряховица в извънредното неприсъствено заседание на 

Общото събрание на Асоциацията по ВиК. 

3. Оправомощава представителя на Община Горна Оряховица при 

провеждане на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ 

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

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

препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по 

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

Търново за 2023г в размер на 27 000 /двадесет и седем хиляди/ лева, на основание чл. 

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

и канализация - да гласува „ЗА“. 

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

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

Горна Оряховица. 

4. Оправомощава представителя на Община Горна Оряховица да подписва и 

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

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ 

ООД, гр. В. Търново. 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 899 

 

По т.26 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 октомври 2022 г. 
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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 октомври общинските 

съветници – Георги Бижев, Милена Димитрова, Пламен Стоянов, Кирил Кирилов, като 

резервен член Йордан Керчев. 

 

„                                 „                                  „ 

 

 

 

                                                   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                 /ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ/ 
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