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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от Протокол № 57/16.02.2023 г. 

от извънредно заседание на  

Общински съвет – Горна Оряховица 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 998 

 

По т.1 от дневния ред – Кандидатстване с проектно предложение 

„Модернизация на образователна среда - СУ „Георги Измирлиев“ гр. Горна Оряховица, 

допустима образователна институция по Компонент 1 – Образование и умения, 

процедура BG-RRP-1.007 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА” от 

Национален план за възстановяване и устойчивост(НПВУ), както и осигуряване на 

тяхната устойчивост. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет 

Горна Оряховица 

Р е ш и: 

 

1. Общински съвет Горна Оряховица дава съгласие за кандидатстване за 

финансиране и изпълнение на инвестиция по проектно предложение 

„Модернизация на образователна среда - СУ „Георги Измирлиев, процедура BG-

RRP-1.007 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА” от Национален 

план за възстановяване и устойчивост; 

2. Общински съвет Горна Оряховица поема ангажимент за осигуряване и 

гарантиране устойчивостта на инвестициите и опазване на обекта, и гарантира, 

че съответната образователна институция ще продължи да функционира като 

такава, както и че няма да бъде закрита за период, не по-малък от 5 години след 

крайното плащане към Крайния получател - Община Горна Оряховица по 

проект „Модернизация на образователна среда - СУ „Георги Измирлиев”, 

процедура BG-RRP-1.007 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА”. 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 999 

 

По т.2 от дневния ред – Кандидатстване с проектно предложение 

„Модернизация на образователна среда - ОУ „Иван Вазов“ гр. Горна Оряховица, 

допустима образователна институция по Компонент 1 – Образование и умения, 

процедура BG-RRP-1.007 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА” от 

Национален план за възстановяване и устойчивост(НПВУ), както и осигуряване на 

тяхната устойчивост. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет 

Горна Оряховица 

Р е ш и: 
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1. Общински съвет Горна Оряховица дава съгласие за кандидатстване за 

финансиране и изпълнение на инвестиция по проектно предложение 

„Модернизация на образователна среда - ОУ „Иван Вазов“ гр. Горна Оряховица, 

процедура BG-RRP-1.007 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА” 

от Национален план за възстановяване и устойчивост; 

2. Общински съвет Горна Оряховица поема ангажимент за осигуряване и 

гарантиране устойчивостта на инвестициите и опазване на обекта, и гарантира, 

че съответната образователна институция ще продължи да функционира като 

такава, както и че няма да бъде закрита за период, не по-малък от 5 години след 

крайното плащане към Крайния получател - Община Горна Оряховица по 

проект „Модернизация на образователна среда - ОУ „Иван Вазов“ гр. Горна 

Оряховица, процедура BG-RRP-1.007 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА 

ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА”. 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 1000 

 

По т.3 от дневния ред – Кандидатстване с проектно предложение 

„Модернизация на образователна среда - ОУ „Св. Паисий Хилендарски “ гр. Горна 

Оряховица, допустима образователна институция по Компонент 1 – Образование и 

умения, процедура BG-RRP-1.007 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА 

СРЕДА” от Национален план за възстановяване и устойчивост(НПВУ), както и 

осигуряване на тяхната устойчивост. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет 

Горна Оряховица 

Р е ш и: 

 

1. Общински съвет Горна Оряховица дава съгласие за кандидатстване за 

финансиране и изпълнение на инвестиция по проектно предложение 

„Модернизация на образователна среда - ОУ „Св. Паисий Хилендарски “– гр. 

Горна Оряховица, процедура BG-RRP-1.007 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА 

ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА” от Национален план за възстановяване и 

устойчивост; 

2. Общински съвет Горна Оряховица поема ангажимент за осигуряване и 

гарантиране устойчивостта на инвестициите и опазване на обекта, и гарантира, 

че съответната образователна институция ще продължи да функционира като 

такава, както и че няма да бъде закрита за период, не по-малък от 5 години след 

крайното плащане към Крайния получател - Община Горна Оряховица по 

проект „Модернизация на образователна среда - ОУ „Св. Паисий Хилендарски 

“– гр. Горна Оряховица, процедура BG-RRP-1.007 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА 

ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА”. 

„                                 „                                  „ 

 

                                                   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                 /ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ/ 
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