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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от Протокол № 54/22.12.2022 г. 

от редовно заседание на  

Общински съвет – Горна Оряховица 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 944 

 

По т.1 от дневния ред – Приемане на план-сметката за необходимите приходи и 

разходи за 2023 година за дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ и определяне размера на 

такса битови отпадъци за 2023 г. за община Горна Оряховица. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 66, ал. 1, чл. 67 от Закона за местните данъци и такси, чл. 

31, чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците и чл. 9, чл. 10, чл. 11а и 11б от 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на 

услугите, съгласно чл. 9 от ЗМДТ в Община Горна Оряховица, Общински съвет Горна 

Оряховица 

Р е ш и: 

 

І. Одобрява план-сметка за необходимите приходи и разходи за 2023 г., както 

следва: 

1. Приходи 

1.1. Такса битови отпадъци от юридически и физически лица, в т.ч. стари 

задължения            4 492 750 лв. 

1.2. Намаление от такса битови отпадъци от юридически и физически лица, 

поради заплащане на база количество      - 827 866 лв. 

1.3. Намаление от граждани и юридически лица, декларирали че няма да ползват 

имотите си през 2023 г.                      - 50 000 лв. 

1.4 Намаление от организации с облекчен режим – училища, детски градини, 

читалища, болница, ДКЦ и др.          - 131 101 лв. 

      Всичко:                     3 483 783 лв.

  

 

2. Разходи  

2.1.  За сметосъбиране, сметоизвозване и осигуряване на съдове  

                                  1 584 000 лв. 

2.2.  За проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депа                                                                                       742 244 лв. 

2.3.  За поддържане на улици, алеи, паркове, площади и други територии 

предназначени за общо ползване                     1 157 539 лв. 

             

  Всичко:                                   3 483 383 лв. 

 

II. Определя цена на съд в годишен размер, с честота на извозване съгласно 

Заповед № 3814/31.10.2022 г., както следва: 
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Справка  

за определяне на разход за сметосъбиране и сметоизвозване  

според вида на съдовете за битови отпадъци за 2023 г. 

         

№ 
Вид  

контейнер 
Брой 

Обем  

куб. м. 

Честота 

на  

извозване 

Количество 

отпадък 

к.6=к.3 х 

к.4 х к.5 

Относително 

тегло към 

общото кол. 

отпадък  

(в %) 

Относително 

тегло към 

общите 

разходи за 

ТБО от 

2 326 244 лв. 

(в %) 

Цена на  

база 

разход на 

съд 

к.9=к.8/к.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 "Бобър" 65 1.1 365 26 097.50 9.47 220 333.40 3 389.74 

2 "Бобър" 610 1.1 182 122 122.00 44.31 1 031 039.57 1 690.23 

3 "Бобър" 890 1.1 104 101 816.00 36.95 859 602.08 965.85 

4 "Кука" 8 0.110 365 321.20 0.12 2 711.80 338.97 

5 "Кука" 317 0.110 52 1 813.24 0.66 15 308.64 48.29 

6 "Кука" 1 315 0.240 52 16 411.20 5.96 138 554.86 105.36 

7 "Кука" 20 0.240 365 1 752.00 0.64 14 791.61 739.58 

8 Контейнер 25 4.0 52 5 200.00 1.89 43 902.05 1 756.08 

  Всичко: 3 250     275 533.14 100.00 2 326 244.00 715.77 

          

ІII. Определя размера на таксата за битови отпадъци за 2023 година пропорционално на 

база промил върху данъчната оценка на имотите на гражданите и върху по-високата 

между отчетната стойност и данъчната оценка на активите на юридическите лица. 

 

ІV. На основание чл. 67 от ЗМДТ, Общински съвет – Горна Оряховица определя размер 

на промила за такса за битови отпадъци за 2023 г. на населените места от Общината, 

както следва: 

 

1. За юридически лица 

 

1.1. За гр. Г. Оряховица, гр. Д. Оряховица, с. Драганово, с. Първомайци, с. Поликраище, 

с. Правда, с. Върбица, с. Писарево, с. Крушето, с. Янтра, с. Стрелец, с. Горски Горен 

Тръмбеш, с. Горски Долен Тръмбеш и с. Паисий, за които Общината осигурява 

услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на чистотата на териториите 

за обществено ползване, обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депо за 

битови отпадъци                                                                7,8 на хиляда 

в т.ч. : 

а) за сметосъбиране и сметоизвозване                3,5 на хиляда 

 б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа   1,7 на хиляда 

 в) за поддържане териториите за обществено ползване             2,6 на хиляда 
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2. За недвижимите имоти на гражданите  

 

2.1. За недвижими имоти на граждани, за които общината осигурява услугите по 

сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на териториите за обществено ползване, 

обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депото за битови отпадъци, за 

град Горна Оряховица, град Долна Оряховица                          5,2 на хиляда 

в т.ч. : 

 а) за сметосъбиране и сметоизвозване     2,4 на хиляда 

 б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа    1,1 на хиляда 

 в) за поддържане на териториите за обществено ползване         1,7 на хиляда 

 

2.2. За недвижими имоти на граждани, за които Общината осигурява услугите по 

сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на териториите за обществено ползване, 

обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депото за битови отпадъци, с. 

Драганово, с. Първомайци, с. Поликраище, с. Писарево, с. Върбица   

                      5,6 на хиляда 

в т.ч. : 

 а) за сметосъбиране и сметоизвозване        2,5 на хиляда 

 б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа    1,2 на хиляда 

 в) за поддържане на териториите за обществено ползване         1,9 на хиляда 

 

2.3. За недвижими имоти на граждани, за които Общината осигурява услугите по 

сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на териториите за обществено ползване, 

обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депото за битови отпадъци, с. 

Правда, с. Янтра, с. Крушето   

           6,1 на хиляда 

в т.ч. :  

а) за сметосъбиране и сметоизвозване                 2,8 на хиляда 

 б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа    1,3 на хиляда 

 в) за поддържане на териториите за обществено ползване         2,0 на хиляда 

 

2.4. За недвижими имоти на граждани, за които Общината осигурява услугите по 

сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на териториите за обществено ползване, 

обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депото за битови отпадъци, 

с.Стрелец, с.Г.г.Тръмбеш, с. Г.д.Тръмбеш и с. Паисий                            6,6 на хиляда 

в т.ч. : 

 а) за сметосъбиране и сметоизвозване       3,0 на хиляда 

 б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа      1,4 на хиляда 

 в) за поддържане на териториите за обществено ползване           2,2 на хиляда 

 

 3. За недвижими имоти, собственост на граждани, ползвани за производствени, 

търговски  и други нужди                                                 7,4 на хиляда 

в т.ч. : 

 а) за сметосъбиране и сметоизвозване        3,4 на хиляда 
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 б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа      1,6 на хиляда 

 в) за поддържане на териториите за обществено ползване           2,4 на хиляда 

 

 4. За жилищни имоти на фирми промилът се определя в размерите по т. 2 

 

5. За недвижимите имоти на държавни и общински училища извън гр.Горна Оряховица 

                                     1,6 на хиляда 

в т.ч. : 

 а) за сметосъбиране и сметоизвозване          0,8 на хиляда 

 б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа         0,3 на хиляда 

 в) за поддържане на териториите за обществено ползване              0,5 на хиляда 

 

6. За недвижимите имоти на държавни и общински училища в гр. Горна Оряховица

                3,6 на хиляда 

в т.ч. : 

 а) за сметосъбиране и сметоизвозване          1,6 на хиляда 

 б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа         0,8 на хиляда 

 в) за поддържане на териториите за обществено ползване              1,2 на хиляда 

 

7. За недвижимите имоти на общински детски градини в гр. Горна Оряховица 

                           1,5 на хиляда 

в т.ч. : 

 а) за сметосъбиране и сметоизвозване          0,7 на хиляда 

 б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа         0,3 на хиляда 

 в) за поддържане на териториите за обществено ползване              0,5 на хиляда 

 

8. За недвижимите имоти на общински детски градини /извън гр. Горна Оряховица / и 

читалища                                    0,3 на хиляда 

в т.ч. : 

а) за сметосъбиране и сметоизвозване                     0,1 на хиляда 

 б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа                   0,1 на хиляда 

 в) за поддържане на териториите за обществено ползване             0,1 на хиляда 

 

9. За недвижимите имоти на МБАЛ „Св. Иван Рилски“, ДКЦ ЕООД и Фондация 

„Център Промяна“                                  1,5 на хиляда 

в т.ч. : 

 а) за сметосъбиране и сметоизвозване          0,7 на хиляда 

 б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа         0,3 на хиляда 

 в) за поддържане на териториите за обществено ползване              0,5 на хиляда 

 

„                                 „                                  „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 945 

 

По т.2 от дневния ред – План за работата на Общински съвет-Горна Оряховица 

за I- то полугодие на 2023 година. 

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

местната администрация, Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

1.Приема План за работата на Общински съвет-Горна Оряховица за I- то 

полугодие на 2023 година. 

            „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 946 

 

По т.3 от дневния ред – Приемане на Наредба за управление на отпадъците на 

територията на Община Горна Оряховица на първо четене. 

На основание чл. 21, ал.1, т.13 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.22, ал.1 

от Закона за управление на отпадъците, чл.76, ал. 3 от АПК и чл.8 от Закона за 

нормативните актове, Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

Приема Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Горна 

Оряховица на първо четене. 

 

„                                 „                                  „ 

 

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

 

 „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 947 

 

По т.5 от дневния ред – Изменение и допълнение на Наредбата за определянето 

и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна 

Оряховица, съгласно чл.9 от ЗМДТ. 

На основание чл. 21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, по силата на законовата 

делегация на чл.9 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет Горна 

Оряховица 

Р е ш и: 
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Приема Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община 

Горна Оряховица, съгласно чл.9 от ЗМДТ, както следва: 

§1. В чл.42, т 4.1. текстът „12 лв.” се заменя с „16,80 лв.”; 

§2. В чл.48, т.2 след думите „сключване на граждански брак“ се допълва текста 

„без музикален съпровод“. 

Заключителна разпоредба: 

§3. Наредбата влиза в сила от деня на публикуването й. 

„                                 „                                  „ 

Р Е Ш Е Н И Е    № 948 

 

По т.6 от дневния ред – Предаване на новоизградени активи от ВиК „Йовковци“ 

ООД на Асоциацията по ВиК.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

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

местната администрация, Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

1. Одобрява извършените от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, 

гр. Велико Търново инвестиции, предложени за приемане от тристранната комисия 

съгласно , като възлага на кмета на Общината да приеме с двустранен приемо-

предавателен протокол новоизградените активи съгласно приложен опис с балансова 

стойност 109965,76 лв. 

2. На основание чл.198ж. от Закона за водите и §9, ал.10 от Преходните и 

заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите и 

във връзка с чл.198б, т.2 от Закона за водите, Община Горна Оряховица да предаде на 

Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК „Йовковци” ООД, 

Велико Търново (АВиК) за управление новоизградените дълготрайни материални 

активи, приети с приемо-предавателен протокол. 

3.  На основание чл.198о, ал.1 и ал.4 и във връзка с чл.198п, ал.1, ал.5, т.4 и т.5 и 

ал.6 от Закона за водите, и при условията на сключения Договор между АВиК и ВиК 

„Йовковци” ООД гр. В. Търново, който е в сила от 01.06.2016 г., Община Горна 

Оряховица да предаде за стопанисване, поддържане и експлоатация на оператора ВиК 

„Йовковци” ООД активите по т.2. 

4.  Упълномощава кмета на Община Горна Оряховица да предприеме 

необходимите действия по изпълнението на т.2 и т.3 от настоящото решение като 

изпрати уведомление до председателя на Асоциацията по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от ВиК „Йовковци” ООД, гр. Велико Търново с приложени 

копия на необходимите документи. 

 

„                                 „                                  „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 949 

 

По т.7 от дневния ред – Кандидатстване с проектно предложение „Младежки 

център - Горна Оряховица“ по Стълб „Иновативна България“. Компонент 1 - 

Образование и умения, процедура „Младежки центрове“, дейност 2 :Изграждане на 

младежки центрове (в градове, които не са областни)“ от Национален план за 

възстановяване и устойчивост. 

На основание чл.21, ал.1, т.19 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация , Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

Отлага разглеждането на точката за следващо заседание. 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 950 

 

По т.8 от дневния ред – Промени в приходната и разходната част на бюджета 

сметките за средства от Европейския съюз 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.104, ал1, т.5  и ал.4, чл.124, ал.1, ал.3  и ал.4, чл.127 ал.1,от 

Закона за публичните финанси, Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

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

местни дейности, както следва: 

 

1.1. По приходната част за местни дейности    

 

-Изменя с 44876 лв. §37-00Внесен ДДС и други данъци върху продажбите, 

§§37-01-внесен ДДС(-), като намалява внесеният данък; 

          - За проект  BG05М9ОP001-2.119-0033-C01 „Патронажна грижа + в гр.Горна 

Оряховица- компонент 3“ изменя §76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и 

сметки за средства от Европейския съюз  с (-) 2000 лв.; 

           -За проект BG05М9ОP001-2.029-0010-C01 „Кризисен център- гр.Г.Оряховица“ “ 

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

Европейския съюз  с (-) 15000 лв.; 

 

    2.1 Променя разходната част на бюджета за местни дейности,  като увеличава с 27876 

лв. функция VII Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело,  дейност 714 

Спортни бази за спорт за всички , §52-00 Придобиване на дълготрайни материални 

активи ,§§52-05 –придобиване на стопански инвентар за обект „Доставка на 6 бр. 

футболни врати , гр. Г.Оряховица“  13224 лв., за обект „Доставка на трактор за 

поддържане на средно големи по площ градини“-за 8172 лв., за обект „Доставка на 

прикачен инвентар за трактор-триъгълна четка с рамо 185 см.“ за 3720 лв. и за обект 

„Доставка на прикачен инвентар за трактор-гумена мрежа „ за 2760 лв. 
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3.Кметът на общината да отрази промените по бюджета по функции, дейности, 

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

4.Изменя приходната и разходната част  на сметките за средства от Европейския съюз 

(извънбюджетна сметка/код 7443)  както следва: 

4.1.По прихода 

За ОП РЧР 

          - За проект  BG05М90P001-2.119-0033-C01 „Патронажна грижа + в гр.Горна 

Оряховица- компонент 3“ изменя §76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и 

сметки за средства от Европейския съюз  с (+) 2000 лв.; 

            

           -   За проект BG05М9ОP001-2.029-0010-C01 „Кризисен център- гр.Г.Оряховица“ 

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

Европейския съюз  с (+) 15000 лв.; 

 

4.2. По разхода   

За ОП „РЧР“ : 

            - За проект  BG05М90P001-2.119-0033-C01 „Патронажна грижа + в гр.Горна 

Оряховица- компонент 3“ увеличава с 2000 лв. разходът, който се разпределя съобразно 

бюджета на проекта. 

             - За проект BG05М9ОP001-2.029-0010-C01 „Кризисен център- гр.Г.Оряховица“ 

увеличава с 15000 лв. разходът, който се разпределя съобразно бюджета на проекта. 

 

5. Заемът се погасява 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), заемът 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    № 951 

 

По т.9 от дневния ред – Изменение на бюджета на община Горна Оряховица за 

местни дейности и дофинансиране на делегирани от държавата дейности. 

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 бюджета на община Горна Оряховица както следва: 

 1.1.увеличава бюджета за дофинансиране на държавни дейности с 12 000 лв. 

за ДГ Димитър Генков, с.Поликраище 

311 Детски градини 
 
увеличение намаление 

Издръжка 1000 12000  

храна 1011 6000  

вода, горива и енергия 1016 6000  

 

1.2.намалява бюджета за дофинансиране на държавни дейности с 12 000 лв. 
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122 Общинска администрация  увеличение намаление 

Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели 
0500  12000 

осигурителни вноски от работодатели за 

Държавното обществено осигуряване 
0551  8000 

здравноосигурителни вноски от работодатели 0560  4000 

 

2. Променя бюджета на община Горна Оряховица както следва: 

 

   2.1.Увеличава бюджета на Център за настаняване от семеен тип на младежи с 

увреждания, със сумата от 24 433 лв., дейност 530 Център за настаняване от семеен 

тип, §1016 вода, горива и енергия. 

2.2.Намалява средствата в дейност 561 Асистентска подкрепа, §1098 други 

разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи, от преходен остатък. 

 

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

дейности, параграфи и подпараграфи по ЕБК. 

 
„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 952 

 

По т.10 от дневния ред – Избиране на одитор/специализирано одиторско 

предприятие/, който да завери годишния финансов отчет за 2022 г. на МБАЛ „Свети 

Иван Рилски Горна Оряховица“ ЕООД. 

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

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

Оряховица 

Р е ш и: 

1. Избира специализирано одиторско предприятие - „РТД ОДИТ“ ООД със 

седалище и адрес на управление гр. Горна Оряховица, ул. „Ангел Кънчев“ №56, 

представлявано от Донка Димитрова Йотова, което да извърши заверка на 

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

2022 г. 

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

ЕООД да подпише договор за възлагане на професионална услуга - заверка на 

ГФО за 2022 година. 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 953 

 

По т.11 от дневния ред – Избиране на одитор/специализирано одиторско 

предприятие/, който да завери годишния финансов отчет за 2022 г. на „Диагностично-

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

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

Оряховица, 

Р е ш и: 

1. Избира – ПЕНКА ТОДОРОВА АРМЕНЧЕВА, с диплома № 0268 в регистъра 

на ИДЕС и КНФО, което да извърши заверка на финансовия отчет на 

„Диагностично-консултативен център“ ЕООД за 2022 г. 

2. Възлага на Управителя на „Диагностично-консултативен център“ ЕООД да 

подпише договор за възлагане на професионална услуга - заверка на ГФО за 

2022 година. 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 954 

 

По т.12 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. Ликвидиране на съсобственост, чрез  делба на 5/1196 идеални части от УПИ V – 

532, кв. 105 по плана на гр. Долна Оряховица и площ от 49 кв.м., представляващи част 

от имот с пл. № 532 кв. 105  по плана на гр. Долна Оряховица, попадащи в улица с о.т. 

174а – о.т. 178а. 

       2. Прекратяване на съсобственост в имот, частна общинска собственост, а именно: 

110/2190 идеални части от УПИ VI – 570, кв. 21 по плана на с. Първомайци, община 

Горна Оряховица, с обща площ от 2190,00 кв.м., съгласно АОС № 6872/05.12.2022г. 

       3. Отстъпване право на строеж на гаражна клетка  № 7 с площ 21,00 кв.м. в 

поземлен имот с идентификатор 16359.514.3500 целият 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, по плана на гр. Горна 

Оряховица. 

       4. Отдаване под наем на 1 кв.м. площ, за поставяне на 1 бр. автомат  за продажба на 

топли напитки, находящ се във фоайето на Община Горна Оряховица, а именно: сграда 

с идентификатор 16359.514.3030.1 – Административна делова сграда, попадаща в 

поземлен имот с идентификатор 16359.514.3030 – За административна сграда, комплекс 

по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица, съгласно АОС 

№ 6059/08.07.2019г. за срок от 3 /три/ години. 

       5. Одобряване на пазарна оценка на недвижим имот, частна общинска собственост, 

а именно: поземлен имот с идентификатор 16359.515.285 – За търговски обект, 

комплекс по КККР на гр. Горна Оряховица, предназначение на територията: 

Урбанизирана, Номер по преходен план: квартал 6, парцел III, с площ от 1345,00 кв.м. 

/хиляда триста четиридесет и пет кв.м./, съгласно АОС № 6869/05.12.2022г. 
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       6. Прекратяване на съсобственост в имот, частна общинска собственост, а именно: 

УПИ XIX – 1153, кв. 87 по плана на с. Първомайци, община Горна Оряховица, с обща 

площ от 670,00 кв.м., съгласно АОС № 2070/15.07.2010г.  

       7. Продажба на поземлен имот с идентификатор 16359.507.76, с площ от 1265,00 

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

за друг вид производствен, складов обект, по кадастралната карта на гр. Горна 

Оряховица., номер по преходен план: 5129, кв. 29, парцел VIII, съгласно АОС № 

6870/05.12.2022г. 

       8. Продажба на поземлен имот с идентификатор 16359.514.37, с площ от 715,00 

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

за друг вид застрояване, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица., номер по 

преходен план: кв. 65, парцел X, съгласно АОС № 6871/05.12.2022г. 

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 955 

 

По т.13 от дневния ред – Ликвидиране на съсобственост, чрез  делба на 5/1196 

идеални части от УПИ V – 532, кв. 105 по плана на гр. Долна Оряховица и площ от 49 

кв.м., представляващи част от имот с пл. № 532 кв. 105  по плана на гр. Долна 

Оряховица, попадащи в улица с о.т. 174а – о.т. 178а. 

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

местната администрация (ЗМСМА) във връзка с чл.36, ал.1, т.1 и чл.41, ал.2 от Закона 

за общинската собственост (ЗОС), във връзка с чл.58, ал.1, т.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 извършено ликвидиране на съсобствеността чрез делба 

между Община Горна Оряховица от една страна и Бонка Красимирова Кирчева от 

друга, като Бонка Красимирова Кирчева получава в дял и става собственик на 5/1196 

идеални части от УПИ V – 532, кв. 105 по плана на гр. Долна Оряховица с пазарна 

оценка на имота, изготвена от независим лицензиран оценител в размер на 57,00 лв. 

/Словом: петдесет и седем лева/ без ДДС или 68,40 лв. /Словом: шестдесет и осем лева 

и четиридесет стотинки/ с ДДС, която е по-висока от данъчната оценка на 

гореописания недвижим имот, а Община Горна Оряховица получава в дял и става 

собственик на 49,00 кв.м. от имот с планоснимачен номер № 532, кв. 105 по плана на 

гр. Долна Оряховица, попадащи в улица с о.т. 174а – о.т. 178а с пазарна цена изготвена 

от независим лицензиран оценител в размер на 558,60 лв. /Словом: петстотин петдесет 

и осем лева и шестдесет стотинки/. 

Бонка Красимирова Кирчева с адрес гр. Горна Оряховица, ул. „Ю.А.Гагарин” 

№ 43, вх. Г, ет.6, ап.16, няма претенции за изплащане на разликата в пазарните цени в 

размер на 501,60 лв. /Словом: петстотин и един лева и шестдесет стотинки/ без ДДС 

или 601,92 лв. /Словом: шестстотин и един лева и деветдесет и две стотинки/ с ДДС. 

Общински съвет Горна Оряховица упълномощава Кмета на общината да сключи 

договор за делба. Таксите по издаване и вписване на договора са за сметка на 

заявителя. 

„                                 „                                  „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 956 

 

По т.14 от дневния ред – Прекратяване на съсобственост в имот, частна 

общинска собственост, а именно: УПИ XIX -1153, кв. 87 по плана на с. Първомайци, 

община Горна Оряховица, с обща площ от 670,00 кв. м., съгласно АОС 

№2070/15.07.2010г. 

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

местната администрация, чл.36, ал.1, т.2, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската 

собственост във връзка с чл. 58, ал. 1, т. 2 и ал. 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 прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на 

Община Горна Оряховица, представляваща 170/670 идеални части от имот, частна 

общинска собственост от УПИ XIX - 1153, кв. 87 по плана на с. Първомайци, община 

Горна Оряховица, с обща площ от 670,00 кв.м., съгласно АОС № 2070/15.07.20Юг. на 

съсобственика с общината Ангелина Дамянова Димова, съгласно нотариален акт № 

1036, том VI, per. № 3114, дело № 853/2022г. Като Ангелина Дамянова Димова закупи 

частта на Общината от 170/670 идеални части от имот, частна общинска собственост от 

УПИ XIX - 1153, кв. 87 по плана на с. Първомайци, община Горна Оряховица, с обща 

площ от 670,00 кв.м., при пазарна цена, изготвена от независим лицензиран оценител в 

размер на 1 785,00 лв. /Словом: хиляда седемстотин осемдесет и пет лева/ без ДДС или 

2 142,40 лв. /Словом: две хиляди сто четиридесет и два лева и четиридесет стотинки/ с 

Д ДС, която е по - висока от данъчната оценка на имота. Общински съвет Горна 

Оряховица упълномощава кмета на Община Горна Оряховица да сключи договор за 

покупко - продажба. Таксите по издаване и вписване на договора са за сметка на 

заявителя. 

„                                 „                                  „ 
 

Р Е Ш Е Н И Е    № 957 

 

По т.15 от дневния ред – Прекратяване на съсобственост в имот, частна 

общинска собственост, а именно: 110/2190 идеални части от УПИ VI -570, кв. 21 по 

плана на с. Първомайци, община Горна Оряховица, с обща площ от 2190,00 кв. м., 

съгласно АОС №6872/05.12.2010г. 

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

местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската 

собственост във връзка с чл. 58, ал. 1, т. 2 и ал. 3 и чл. 64, ал. 2 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет 

Горна Оряховица 
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Р е ш и: 

Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на 

Община Горна Оряховица, представляваща 110/2190 идеални части от имот, частна 

общинска собственост, УПИ VI – 570, кв. 21 по плана на с. Първомайци, община Горна 

Оряховица, с обща площ от 2190,00 кв.м., съгласно АОС № 6872/05.12.2022г. на 

съсобствениците с общината Михаил Илиев Кирилов и Анелия Илиева Иванова, 

съгласно нотариален акт № 116, том III, н. дело № 975/1975г. и нотариален акт № 124, 

том II, н. дело № 2014/1996г.  Като Михаил Илиев Кирилов и Анелия Илиева Иванова 

закупят частта на Общината от 110/2190 идеални части от имот, частна общинска 

собственост, УПИ VI – 570, кв. 21 по плана на с. Първомайци, община Горна 

Оряховица, с обща площ от 2190,00 кв.м., при пазарна цена, изготвена от независим 

лицензиран оценител в размер на 1155,00 лв. /Словом: хиляда сто петдесет и пет лева/ 

без ДДС или 1386,00 лв. /Словом: хиляда триста осемдесет и шест лева/ с ДДС, която е 

по – висока от данъчната оценка на имота. Общински съвет Горна Оряховица 

упълномощава кмета на Община Горна Оряховица да сключи договор за покупко - 

продажба. Таксите по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя. 

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 958 

 

По т.16 от дневния ред – Одобряване на пазарна оценка на недвижим имот, 

частна общинска собственост, а именно: поземлен имот с идентификатор 16359.515.285 

– За търговски обект, комплекс по КККР на гр. Горна Оряховица, предназначение на 

територията: Урбанизирана, Номер по преходен план: квартал 6, парцел III, с площ от 

1345,00 кв.м. /хиляда триста четиридесет и пет кв.м./, съгласно АОС № 

6869/05.12.2022г.  

На основание чл.21, ал.1, т.19 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация , Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

Отлага разглеждането на точката за следващо заседание. 

 

„                                 „                                  „ 

Р Е Ш Е Н И Е    № 959 

 

По т.17 от дневния ред – Продажба на поземлен имот с идентификатор 

16359.514.37, с площ от 715,00 кв.м, трайно предназначение на територията: 

урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, по кадастралната 

карта на гр. Горна Оряховица., номер по преходен план: кв. 65, парцел X, съгласно 

АОС № 6871/05.12.2022г. 

На основание  чл.21  ал.1 т.8 и ал.2  от  ЗМСМА,   чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2   от    

Закона  за   общинската    собственост   във    вр.  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 16359.514.37, с площ от 715,00 кв.м, 

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

друг вид застрояване, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица., номер по 

преходен план: кв. 65, парцел X, съгласно АОС № 6871/05.12.2022г. и първоначална 

тръжна цена  определена с пазарна  оценка  от  лицензиран  оценител, в  размер на 25 

382,50 лева /Словом: двадесет и пет хиляди триста осемдесет и два лева и петдесет 

стотинки/ без ДДС или 30 459,00 лева /Словом: тридесет хиляди четиристотин 

петдесет и девет лева/ с ДДС, която е по – висока от данъчната оценка на имота.     

  

  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    № 960 

 

По т.18 от дневния ред – Продажба на поземлен имот с идентификатор 

16359.507.76, с площ от 1265,00 кв.м, трайно предназначение на територията: 

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

кадастралната карта на гр. Горна Оряховица., номер по преходен план: 5129, кв. 29, 

парцел VIII, съгласно АОС № 6870/05.12.2022г. 

На основание  чл.21  ал.1 т.8 и ал.2  от  ЗМСМА,   чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2   от    

Закона  за   общинската    собственост   във    вр.  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 16359.507.76, с площ от 1265,00 кв.м, 

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

друг вид производствен, складов обект, по кадастралната карта на гр. Горна 

Оряховица., номер по преходен план: 5129, кв. 29, парцел VIII, съгласно АОС № 

6870/05.12.2022г. и първоначална тръжна цена  определена с пазарна  оценка  от  

лицензиран  оценител, в  размер на 38 076,50 лева /Словом: тридесет и осем хиляди 

седемдесет и шест лева и петдесет стотинки/ без ДДС или 45 691,80 лева /Словом: 

четиридесет и пет хиляди шестстотин деветдесет и един лева и осемдесет стотинки/ с 

ДДС, която е по – висока от данъчната оценка на имота.     

  

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

публичен търг с тайно наддаване по реда на ЗОС и НРПУРОИ. 
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„                                 „                                  „ 

Р Е Ш Е Н И Е    № 961 

 

По т.19 от дневния ред – Отдаване под наем на 1 кв. м. площ, за поставяне на 1 

бр. автомат  за продажба на топли напитки, находящ се във фоайето на Община Горна 

Оряховица, а именно: сграда с идентификатор 16359.514.3030.1 – Административна 

делова сграда, попадаща в поземлен имот с идентификатор 16359.514.3030 – За 

административна сграда, комплекс по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, 

общ. Горна Оряховица, съгласно АОС № 6059/08.07.2019г. 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 ЗОС във връзка с чл.13, ал.1 и ал. 2 и 

чл.85, ал. 1, т. 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 1 кв.м. площ, за поставяне на 1 бр. автомат  за продажба на топли 

напитки, находящ се във фоайето на Община Горна Оряховица, а именно: сграда с 

идентификатор 16359.514.3030.1 – Административна делова сграда, попадаща в 

поземлен имот с идентификатор 16359.514.3030 – За административна сграда, комплекс 

по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица, съгласно АОС 

№ 6059/08.07.2019г. за срок от 3 /три/ години, с първоначална месечна наемна цена от 

50,00 лв./Словом: петдесет лева/ без ДДС или 60,00 лв./Словом: шестдесет лева/ 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    № 962 

 

По т.20 от дневния ред – Продажба на 4 броя поземлени имоти, частна общинска 

собственост в землището на гр. Долна Оряховица, община Горна Оряховица с обща 

площ 1 866,00 кв.м. 

На основание чл.21 ал.1 т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона 

за общинската собственост във вр. 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 поземлени имоти, частна общинска собственост в землището на гр. Долна 

Оряховица, община Горна Оряховица с обща площ 1 866,00 кв.м., а именно: 
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- Поземлен имот с идентификатор 22232.217.68, местност „Полето” с площ 

908,00 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно 

ползване: за друг вид застрояване, категория на земята: 0 /номер по предходен план: 

217068/, съгласно АОС № 6858/27.10.2022г. 

- Поземлен имот с идентификатор 22232.217.67, местност „Полето” с площ 

355,00 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно 

ползване: за друг вид застрояване, категория на земята: 0 /номер по предходен план: 

217067/, съгласно АОС № 6859/27.10.2022г. 

- Поземлен имот с идентификатор 22232.217.66, местност „Полето” с площ 

324,00 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно 

ползване: за друг вид застрояване, категория на земята: 0 /номер по предходен план: 

217066/, съгласно АОС № 6860/27.10.2022г. 

- Поземлен имот с идентификатор 22232.217.65, местност „Полето” с площ 

279,00 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно 

ползване: за друг вид застрояване, категория на земята: 0 /номер по предходен план: 

217065/, съгласно АОС № 6861/27.10.2022г. 

с първоначална тръжна цена за общо 1 866,00 кв.м., определена с пазарна оценка 

от лицензиран оценител, в размер на 5 598 лева /Словом: пет хиляди петстотин 

деведесет и осем лева/, която е по - висока от данъчните оценки на имотите. 

 

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    № 963 

 

По т.21 от дневния ред – Отстъпване право на строеж на гаражна клетка  № 7 с 

площ 21,00 кв.м. в поземлен имот с идентификатор 16359.514.3500 целият 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 по 

плана на гр.  Горна Оряховица. 

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: 

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

отстъпване на възмездно право на строеж  за  гаражна клетка № 7 с площ 21,00 кв.м. в 

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

предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за паркинг, 
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номер по преходен план: 3500, 3501, 35, квартал 240, парцел II, по плана на гр. Горна 

Оряховица, 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 

656,20 лв.  /Словом: хиляда шестстотин петдесет и шест лева и двадесет стотинки/ без 

ДДС или 1 987,44 лв. /Словом: хиляда деветстотин осемдесет и седем лева и 

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

  

„                                 „                                  „ 

Р Е Ш Е Н И Е    № 964 

 

По т.22 от дневния ред – Приватизация на общински нежилищен имот, 

невключен в имуществото на общински търговски дружества: Урегулиран поземлен 

имот II – за търговия и услуги в кв. 44 по плана на с. Първомайци с обща площ 1564,00 

кв.м. /хиляда петстотин шестдесет и четири квадратни метра/, заедно с построените в 

него: едноетажна сграда с ЗП – 24,00 кв.м., склад с ЗП – 560,00 кв.м., едноетажна 

сграда с ЗП – 37,00 кв.м., едноетажна сграда с ЗП – 83,00 кв.м., съгласно АОС № 

6853/03.10.2022г. 

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: Урегулиран поземлен имот II – за търговия и услуги в кв. 44 по плана на с. 

Първомайци с обща площ 1564,00 кв.м. /хиляда петстотин шестдесет и четири 

квадратни метра/, заедно с построените в него: едноетажна сграда с ЗП – 24,00 кв.м., 

склад с ЗП – 560,00 кв.м., едноетажна сграда с ЗП – 37,00 кв.м., едноетажна сграда с ЗП 

– 83,00 кв.м., съгласно АОС № 6853/03.10.2022г. 

       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 80 232,00 лв. /Словом: осемдесет хиляди 

двеста тридасет и два лева/ - с ДДС, от който: 

           - 60 525,60 лв. /Словом: шестдесет хиляди петстотин двадесет и пет лева и 

шестдесет стотинки/ - за сградите с ДДС 

           - 19 706,40 лв. /Словом: деветнадесет хиляди седемстотин и шест лева и 

четиридесет стотинки/ - за поземления имот с ДДС. 

          3.2. Стъпка за наддаване – 5% от началната тръжна цена в размер на 4 011,60 лв. 

/Словом: четири хиляди и единадесет лева и шестдесет стотинки/. 

          3.3. Депозитът за участие 20 % от първоначалната тръжна цена в размер на 

16 046,40 лв. /Словом: шестнадесет хиляди четиридесет и шест лева и четиридесет 

стотинки/ и се превежда по банкова сметка на общината IBAN 

BG04FINV91503316803795, BIC код на „Първа Инвестиционна Банка” FINVBGSF, до 
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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 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 с Решение и да сключи договор за 

покупко - продажба. 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 965 

 

По т.23 от дневния ред – Отмяна на Решение № 836 от Протокол № 

46/30.06.2022 г. и Решение № 938 от Протокол № 52/24.11.2022 г. на Общински съвет 

Горна Оряховица. 

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

самоуправление и местната администрация, Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 
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Отменя Решение № 836 от Протокол № 46/30.06.2022г. и Решение № 938 от 

Протокол № 52/24.11.2022г. на Общински съвет – Горна Оряховица. 

 

„                                 „                                  „ 

Р Е Ш Е Н И Е    № 966 

 

По т.24 от дневния ред – Приемане на Календарен план за публичните прояви в 

духовната сфера на община Горна Оряховица. 

На основание чл.21, ал.1, т.12, вр. чл.21, ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

1.Приема Календарен план за публичните прояви в духовната сфера на община 

Горна Оряховица. 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 967 

 

По т.25 от дневния ред – Анализ на потребностите от подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците в община Горна Оряховица за 021/2022 година. 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 196, ал. 3 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

1. Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците в Община Горна Оряховица за 2021/2022 година.  

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 968 

 

По т.26 от дневния ред – Приемане на План за младежта на Община Горна 

Оряховица за 2023 година. 

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

местната администрация, във връзка с чл.16, ал.1 от Закона за младежта, Общински 

съвет Горна Оряховица 

Р е ш и: 

Приема План за младежта на Община Горна Оряховица за 2023 година. 

 

„                                 „                                  „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 969 

 

По т.27 от дневния ред – Предприемане на спешна мярка по реда на чл.5, пар.5 

от Регламент /ЕО/1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 23 

октомври 2007 г., съгласно разпоредбите на чл.16д, ал.6 от Наредба №2/15.03.2002г. за 

условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на 

обществен превоз на пътници с автобуси. 

На основание чл.21,ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с Решение № ОА04-

12243/07.12.2022 г. на Областен Управител на област Велико Търново да предприеме 

спешна мярка по реда на чл.5, пар.5 от Регламент /ЕО/1370/2007 на Европейския 

парламент и на Съвета на Европа от 23 октомври 2007 г., съгласно разпоредбите на 

чл.16д, ал.6 от Наредба № 2/15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на 

транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси, 

Общински съвет Горна Оряховица 

Р е ш и: 

Предоставя право на Кмета на Община Горна Оряховица да извърши пряко 

възлагане по отношение изпълнението на превози на пътници, по следните автобусни 

линии от общинска и областна транспортни схеми от квотата на Община Горна 

Оряховица, по утвърдени маршрутни разписания :  

 Линия №45 - гр. Горна Оряховица - с. Първомайци - с. Поликраище - с. Янтра - 

с. Крушето - общинска транспортна схема. 

 Линия №77 - Горна Оряховица - Миндя - областна тр. схема 

 Линия №14- Велико Търново - Лясковец - Горна Оряховица - областна тр. схема 

 Линия №10 - Велико Търново - Самоводене - Горна Оряховица - областна тр. 

схема с маршрутни разписания с часове на тръгване от Горна Оряховица - 6,00; 

6,50; 8,10; 8,50; 10,10; 10,50; 12,10; 12,50; 14,10; 14,50; 16,10; 16,50; 18,10; 18,50/ 

делнични/ и 6,50; 8,50; 10,50; 12,50; 14,50; 16,50; 18,50 /празнични/ ; и часове на 

тръгване от Велико Търново - 7,10; 7,50; 9,10; 9,50; 11,10; 11,50; 13,10; 13,50; 

15,10; 15,50; 17,10; 17,50; 19,10; 20,00/ делнични/ и 7,50; 9,50; 11,50; 13,50; 15,50; 

17,50; 20,00/празнични/, 

със срок не по дълъг от две години, считано от 01.02.2023 г. до провеждане на 

процедура по възлагане на превоза по реда на Закона за обществените поръчки. 

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 970 

 

По т.28 от дневния ред – Възлагане управлението на Индустриален парк 

„Ряховец“ ЕАД на класираните от Комисията за организиране и провеждане на конкурс 

за избор на членове на СД на Индустриален парк „Ряховец“ ЕАД членове на СД. 

На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закон за местното самоуправление и местната 

администрация във връзка с чл.33, ал.2 от Наредба за условията и реда за упражняване 

правата на собственост на търговски дружества, участието в граждански дружества и 
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сключването на договори за съвместна дейност от община Горна Оряховица, Общински 

съвет Горна Оряховица 

Р е ш и: 

1.Утвърждава протокол на Комисия избрана с Решение №№887 от Протокол 

№47/28.07.2022 г. на ОбС Горна Оряховица, която да организира и проведе конкурса за 

избор на Съвет на Директорите за възлагане управлението на Индустриален парк 

„РЯХОВЕЦ“ЕАД, съдържащ класирането на кандидатите. 

 2. Възлага  управлението на Индустриален парк „РЯХОВЕЦ“ЕАД на 

класираните кандидати: 

1. Клавдия Георгиева Григорова – Ганчева, ЕГН 7005124178; 

2. Цветелина Василева Цанкова, ЕГН 7708291472; 

3. Радослав Радоев Радев, ЕГН 74052415014 за срок от 3 години. 

 3. Определените за членове на СД дават парична гаранция за своето управление 

само в това си качество. 

 4. Възлага на Председателя на ОбС Горна Оряховица да сключи договори за 

възлагане управлението с определените за членове на СД при условия и ред 

предвидени в Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия. 

 

„                                 „                                  „ 

Р Е Ш Е Н И Е    № 971 

 

По т.29 от дневния ред – Потвърждаване на Решение № 926 от Протокол № 52 

от 24.11.2022 г. на Общински съвет Горна Оряховица. 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 и чл.45, ал.7 и ал.9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация , Общински съвет Горна Оряховица  

 

Р е ш и: 

 

Потвърждава Решение № 926 от Протокол № 52 от 24.11.2022 г. на Общински 

съвет Горна Оряховица. 

„                                 „                                  „ 

Р Е Ш Е Н И Е    № 972 

 

По т.30 от дневния ред – Отмяна на Решение № 915 от Протокол № 52 от 

24.11.2022 г. на Общински съвет Горна Оряховица. 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 и чл.45, ал.7 и ал.9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация , Общински съвет Горна Оряховица  

 

Р е ш и: 

 

Отменя Решение № 915 от Протокол № 52 от 24.11.2022 г. на Общински съвет 

Горна Оряховица. 

„                                 „                                  „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 973 

 

По т.31 от дневния ред – Съгласие за извършване на разходи през 2023 г. за 

преходни обекти от разчета за капиталови разходи за 2022 г., за които са налични 

преходни остатъци от целева субсидия за капиталови разходи, целеви трансфери и 

собствени средства. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация,чл.129 ал.2 от Закона за публичните финанси, Общински 

съвет Горна Оряховица  

Р е ш и: 

 

1.Дава съгласие до приемане на общинския бюджет за 2023 г., кметът на 

общината да извършва разходи до  размера на преходните остатъци към 31.12.2022 г. от 

целева субсидия за капиталови разходи, целеви трансфери и собствени средства за 

преходните обекти от разчета за финансиране на капиталови разходи за 2022 г, като 

същите се включат в разчета за финансиране на капиталови разходи за 2023 г. 

 

„                                 „                                  „ 

Р Е Ш Е Н И Е    № 974 

 

По т.32 от дневния ред – Определяне на позицията на Община Горна Оряховица 

по дневния ред на извънредно неприсъствено 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.5 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. По точка 1 от дневния ред - Вземане на решение за одобряване на бизнес 

програмата на „ВиК Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново за периода 2022-

2026 г., във връзка с изискванията на чл.25, т.1 и чл.57, ал.6 от Правилника за 

прилагане на Закона за публичните предприятия, с проект за решение: 

Общото събрание на съдружниците одобрява разработената от „ВиК 

Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново бизнес програма за периода 2022-2026 

г. - ОДОБРЯВА бизнес програмата на „ВиК Йовковци“ ООД - гр. 

Велико Търново за периода 2022-2026 г. 

 

„                                 „                                  „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 975 

 

По т.33 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 януари 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 януари 

общинските съветници – Йорданка Кушева, Ангел Колев, Милен Маринов, 

Трифон Димитров, като резервен член  Петър  Гайдаров. 

„                                 „                                  „ 

 

                                                   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                 /ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ/ 
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