Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 31 от 30 септември 2021 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2019-2023 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 31/30.09.2021 г.
от редовно заседание на
Общински съвет – Горна Оряховица

По т.1 от дневния ред – Полагане на клетва от общински съветник.
Д.Костадинов – Трифон Гавраилов Димитров избран с Решение №208-МИ/28.09.2021г.
на ОИК Горна Оряховица.
Председателят на Общински съвет Горна Оряховица покани отпред новоизбрания
общински съветник Трифон Гавраилов Димитров, който положи клетва и се подписа
върху клетвения лист.
„
„
„
РЕШЕНИЕ

№ 593

По т.2 от дневния ред – Промени в състава на постоянните комисии към
Общински съвет.
На основание на чл.21,ал.1, т.1; чл.33, ал.1, т.1; чл.48, ал.1 и 2 от ЗМСМА и
чл.14, ал.1, т.1; чл.19, ал.1,3 и 4 и чл.20, ал.1 и чл.31, ал.1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Горна Оряховица, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
Променя състава на постоянните комисии в Общински съвет, както следва:
1.Трифон Гавраилов Димитров влиза в състава на ПК “Икономика и
приватизация“ и ПК “Общинска собственост“.
2.Трифон Гавраилов Димитров е избран за председател на ПК “Икономика и
приватизация“.
„
„
„
По т.3 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.
„

„

„
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РЕШЕНИЕ

№ 594

По т.4 от дневния ред – Отчет за изпълнението на бюджета и сметките за
средства от Европейския съюз на Община Горна Оряховица към 31.12.2020 година.
На основание чл. 21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА, чл.140, ал.5 от Закона за
публичните финанси, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1. Приема Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г. по
приходна и разходна част, по функции, дейности, параграфи и подпараграфи, които са
неразделна част от настоящото решение, както следва:
1.1.Приходи:
НАИМЕНОВАНИЕ
І. Имуществени и други местни данъци

ПЛАН

ОТЧЕТ

3 595 200

3 882 516

ІІ. Неданъчни приходи
III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ

5 452 630
35 973 354

5 261 694
35 751 713

Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ

29 226 968

29 226 968

обща субсидия и други трансфери за държавни дейности

21 660 501

21 660 501

обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности

2 697 500

2 697 500

получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи

715 800

715 800

получени от общини трансфери за други целеви разходи

3 844 641

3 844 641

получени от общини трансфери за други целеви разходи

315 520

315 520

-6 994

-6 994

1 327 528

1 327 527

-13 000

-224 640

Трансфери от/за държавни предприятия и други лица

5 431 858

5 421 858

IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ
V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ

741 175
4 678 414

1 062 454
-1 688 471

50 440 773

44 269 906

възстановени трансфери за ЦБ (-)
Трансфери между бюджети
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС

ВСИЧКО ПРИХОДИ

1.2. Разходи:
НАИМЕНОВАНИЕ
Заплати и възнаграждения за персонала

ПЛАН

ОТЧЕТ

16 425 485

15 849 811

Други възнаграждения и плащания за персонала

2 637 817

2 342 526

Задължителни осигурителни вноски от работодатели

3 874 731

3 713 410

11 690 620

10 129 538

-78 806

26 555

Разходи за лихви по заеми от страната

40 400

36 713

Други разходи за лихви

27 634

26 656

Стипендии

87 232

87 232

241 366

218 112

67 306

67 037

1 061 063

1 057 922

Издръжка
Платени данъци, такси и административни санкции

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Субсидии и други трансфери за юридически лица с нестопанска цел
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Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

32 911

32 833

Основен ремонт на дълготрайни материални активи

6 572 675

3 786 514

Придобиване на дълготрайни материални активи
Придобиване на нематериални дълготрайни активи
ВСИЧКО РАЗХОДИ

7 679 435

6 822 643

80 904

72 404

50 440 773

44 269 906

2. Общински съвет приема Отчета за капиталовите разходи на общината към
31.12.2020 г., отразени в Поименния списък за капитални вложения.
3. Общински съвет приема Отчет на общинските сметки за средства от
Европейския съюз за 2020 г.
4. Общински съвет приема Отчет за състоянието на Общинския дълг към
31.12.2020 г.
5. Общински съвет приема информацията за изпълнението на фискалните
цели, както и за изпълнението на прогнозите по чл.82, ал.3 от Закона за публичните
финанси.
6. Общината няма сключвани за отчетния период съществени сделки и
операции, както и на разпоредителите с бюджет по бюджета на общината, които имат
пряк касов ефект върху бюджета на общината.
7. Общински съвет приема Отчета на показателите по чл.14 от Закона за
публичните финанси на 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 Горна
Оряховица“ ЕООД.
„
„
„
РЕШЕНИЕ

№ 595

По т.5 от дневния ред – Информация за изпълнението на бюджета и сметките за
средства от Европейския съюз на Община Горна Оряховица към 30.06.2021 година.
На основание чл. 21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА, чл.137, ал.2 от Закона за
публичните финанси, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1. Приема информация за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г.
по приходна и разходна част, по функции, дейности, параграфи и подпараграфи, които
са неразделна част от настоящото решение, както следва:
НАИМЕНОВАНИЕ
І. Имуществени и други местни данъци
ІІ. Неданъчни приходи
III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ
Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ
обща субсидия и други трансфери за държавни дейности
обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности
получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи
получени от общини трансфери за други целеви разходи

ПЛАН
3 880 100
5 775 473
29 256 705
28 277 355
24 570 647
2 710 700
802 000
22 244

ОТЧЕТ
2 474 648
3 482 747
16 371 417
15 392 108
13 804 624
1 384 500
58 713
22 244
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получени от общини трансфери за други целеви разходи
възстановени трансфери за ЦБ (-)
Трансфери между бюджети
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС
Трансфери от/за държавни предприятия и други лица
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ
V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ
ВСИЧКО ПРИХОДИ

-46 913
218 677
937 363
0
41 987
-3 238 132
8 027 917
43 702 063

-46 913
168 940
937 362
-40
41 987
313 239
-4 807 200
17 834 851

7.2. Разходи:
НАИМЕНОВАНИЕ
Заплати и възнаграждения за персонала
Други възнаграждения и плащания за персонала
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
Издръжка
Платени данъци, такси и административни санкции
Разходи за лихви по заеми от страната
Стипендии
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Субсидии и други текущи трансфери за юрид. лица с нестопанска цел
Разходи за членски внос и участие в нетърг. организации и дейности
Основен ремонт на дълготрайни материални активи
Придобиване на дълготрайни материални активи
Придобиване на нематериални дълготрайни активи
ВСИЧКО РАЗХОДИ

ПЛАН
18 337 532
2 649 839
4 433 221
11 528 417
100 218
38 000
82 175
191 671
59 315
1 149 668
58 206
3 220 717
1 692 834
160 250
43 702 063

ОТЧЕТ
7 416 151
1 395 126
1 806 893
4 578 544
84 423
9 664
62 200
94 018
20 308
635 628
41 703
1 115 210
568 034
6 946
17 834 848

2. Общински съвет приема информация за капиталовите разходи на общината
към 30.06.2021 г., отразени в Поименния списък за капитални вложения.
3. Общински съвет приема информация за сметките за средства от Европейския
съюз към 30.06.2021 г.
4. Общината няма сключвани за отчетния период съществени сделки и
операции, както и на разпоредителите с бюджет по бюджета на общината, които имат
пряк касов ефект върху бюджета на общината.
5. Общински съвет приема информация към 30.06.2021 г. на показателите по
чл.14 от Закона за публичните финанси на 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 Горна Оряховица“ ЕООД.
„

„

„

По т.6 от дневния ред – Питания и отговор на питания
„

„

„

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 31 от 30 септември 2021 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2019-2023 г.
РЕШЕНИЕ

№ 596

По т.7 от дневния ред – Промени в приходната и разходната част на бюджета,
разчета за капиталови разходи и средствата от ЕС.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.104, ал. 1, ал.4, т.5, чл.124, ал.2, ал.3 и ал.4, чл.127, ал.3 от
Закона за публичните финанси и във връзка с ДДС 07/04.04.2008г. на Министерство на
финансите, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1.
Променя плана на бюджета на Община Горна Оряховица за 2021 година за
държавни и местни дейности, както следва:
1.1.

По приходната част за местни дейности
-

-

-

-

-

-

1.2.

За проект «Техническа помощ за Община Горна Оряховица» изменя §76-00
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от
Европейския съюз с (-) 3022 лв.;
За проект BG16RFOP001-1.027-0007-C01 „Създаване на Кризисен център
гр. Горна Оряховица “ изменя §§62-02-предоставени трансфери с (-) 13636
лв., изменя §76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за
средства от Европейския съюз с (+)216877 лв. ;
За проект BG16RFOP001-1.027-0008-C01 „По-добра паркова среда в
гр.Горна Оряховица“ изменя §76-00 Временни безлихвени заеми между
бюджети и сметки за средства от Европейския съюз с
(-) 130000 лв. ;
За проект „Приеми ме 2015“ изменя §76-00 Временни безлихвени заеми
между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз с (+)16134 лв.;
За проект №ROBG-419 „Иновативен подход за популяризиране на
културното и природно наследство в трансграничния регион“ изменя
§76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от
Европейския съюз с (+) 34194 лв.;
Изменя §37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите(-),
съответно §§37-01Внесен ДДС с (-)16202 лв., §§37-02 Внесен данък върху
приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия с (-)6385 лв. ;
Увеличава §§40-22 постъпления от продажба на сгради с 12416 лв.;
Увеличава §§40-29 постъпления от продажба на други ДМА с 1706 лв.;
Увеличава §27-00 Общински такси, съответно §§27-10 за технически услуги
с 19864 лв.

По разходната част за държавни дейности

1.2.1 Функция ІV Здравеоопазване, дейност 431“Детски ясли, детски кухни и яслени
групи в детски градини“ намалява §51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални
активи с 28738 лв., увеличава §10-00 Издръжка, §§10-30 –текущ ремонт с 28738 лв.,
като съответно намалява обект ”Основен ремонт на отоплителна инсталация и
прилежащи помещения на ДЯ”Зорница”, гр.Горна Оряховица” с 13738 лв. и обект
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„Основен ремонт на кабинети и спални помещения ДЯ „Зорница”, гр.Горна Оряховица”
с 15000 лв.
1.2.2. Функция V Социално осигуряване, подпомагане и грижи: за дейност 541Домове
за възрастни хора с увреждания намалява §51-00 Основен ремонт на дълготрайни
материални активи с 40640 лв., увеличава §10-00 Издръжка, §§10-30 –текущ ремонт с
40640 лв., като съответно намалява обект „Основен ремонт на стена в
ДПЛУИ,с.Драганово“ с 11000 лв., обект „Ремонт на площадка в ДПЛУИ, с.Драганово“
с 15000 лв., обект „Основен ремонт на подове в седем броя спални помещения в
ДПЛУИ, с.Драганово с 14640 лв.; за дейност 551Дневни центрове за лица с увреждания
намалява §51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи с 53500 лв.,
увеличава §10-00 Издръжка ,§§10-30 –текущ ремонт с 53500 лв., като съответно
намалява обект „Основен ремонт покрив дневни центрове за деца и пълнолетни лица,
гр.Горна Оряховица“.
1.3.По разходната част за местни дейности
1.3.1. Извършва промени в разходната част на бюджета на Община Горна Оряховица,
Функция VIII Икономически дейности и услуги, дейност 898 Други дейности по
икономиката, като увеличава §10-00 Издръжка, §§10-30 –текущ ремонт с 10000 лв.
1.3.2. Извършва промени в разходната част на бюджета на Община Горна Оряховица,
Функция VI Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и
опазване на околната среда, дейност 619 Други дейности по жилищното строителство,
благоустройството и регионалното развитие, като увеличава §10-00 Издръжка, §§10-15материали с 22560 лв., увеличава в съответствие с чл.127, ал.3 от ЗПФ §52-00
Придобиване на дълготрайни материални активи, съответно §§52-06 –изграждане на
инфраструктурни обекти с 36000 лв. за обект „Изграждане на видеонаблюдение в парк
„Градска градина“, гр.Горна Оряховица“ и §§52-19-придобиване на други ДМА с 25000
лв. за обект „Изработване и монтаж на надпис „ Градска градина“, гр.Горна Оряховица“
.
1.3.2.Извършва промени в разходната част на бюджета на Община Горна Оряховица
,Функция VII Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело, дейност 714
Спортни бази за спорт за всички като увеличава §52-00 Придобиване на дълготрайни
материални активи, съответно §§52-06 –изграждане на инфраструктурни обекти с
38386 лв. за обект „Инженеринг-проектиране и изпълнение на СМР на обект
„Мултифункционални игрища в гр.Долна Оряховица, с.Драганово, с.Поликраище и
с.Първомайци“, като съответно актуализира приложение 7 от решение №397/25.02.2021
г. на Общински съвет Горна Оряховица.
2.Извършва компенсирани промени в разчета за капиталови разходи в частта за
финансиране с целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на
25270 лв., както следва:
било става разлика
лв.
лв.
лв.
§51-00 Основен ремонт на ДМА
Функция VІІ Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело
Дейност 714 Спортни бази за спорт за всички
-Основен ремонт на стадион гр.Долна Оряховица
36000 35976
Функция VІІІ Икономически дейности и услуги
Дейност 898 Други дейности по икономиката
-Основен ремонт на покрив УПИ XIV-664, кв.78,

10000

0

-24

-10000
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с.Поликраище
§52-01- придобиване на компютри и хардуер
Функция І Общи държавни служби
Дейност 122 Общинска администрация
-Компютърни конфигурации, гр. Горна Оряховица
0 2232
Дейност 123 Общински съвети
-Доставка на преносими компютри за ОбС,
гр. Горна Оряховица
50874 44160

+2232

-6714

§52-03- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения
Функция І Общи държавни служби
Дейност 122 Общинска администрация
-Доставка на котел за отопление за кметство
с.Драганово
8000
0
-8000
§52-05- придобиване на стопански инвентар
Функция VІІ Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело
Дейност 714 Спортни бази за спорт за всички
-Доставка на бидон на стадион Локомотив,
гр. Горна Оряховица
26000 25500

-500

§52-06-изграждане на инфраструктурни обекти
Функция VІІ Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело
Дейност 714 Спортни бази за спорт за всички
-Инженеринг-проектиране и изпълнение на СМР на
Обект“Мултифункционални игрища в гр.Долна Оряховица,
с. Драганово, с.Поликраище и с.Първомайци в
Община Горна Оряховица по ПМС0141/26.06.2020,
гр.Долна Оряховица, с. Драганово, с.Поликраище и
с.Първомайци.
0 21214 +21214
Дейност 745 Обредни домове и зали
-Изграждане на ограда гробищен парк с.Писарево
7000
6968
-32
§52-19-придобиване на други ДМА
Функция VІ Жилищно строителство, БКС и ООС
Дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и
регионалното развитие
-Подмяна на автобусна спирка с.Крушето
5000
6824 +1824
------------------------------------Всичко компенсиране : 142874
142874
0
3.Изменя приходната и разходната част на сметките за средства от Европейския съюз
(извънбюджетна сметка/код 7443) както следва:
По прихода
За ОП „РЧР“ :
-За проект „Приеми ме 2015“ §76-00(-)16134 лв.;
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За ТГС
-За проект №ROBG-419 „Иновативен подход за популяризиране на културното и
природно наследство в трансграничния регион“ изменя
§76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от
Европейския съюз с (-) 34194 лв.;
За ОП „РР”:
-За проект BG16RFOP001-1.027-0008-C01 „По-добра паркова среда в гр.Горна
Оряховица“ изменя §76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за
средства от Европейския съюз с (+) 130000 лв. ;
-За проект BG16RFOP001-1.027-0007-C01 „Създаване на Кризисен център гр.
Горна Оряховица “ изменя §§62-01-получени трансфери с (+) 13636 лв., изменя §7600 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския
съюз с (-)216877 лв. ;
-За проект «Техническа помощ за Община Горна Оряховица» изменя §76-00
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз
с (+) 3022 лв.;
По разхода
За ОП „РЧР“ :
- За проект „Приеми ме 2015“ Функция V Социално осигуряване,
подпомагане и грижи, дейност 589Други служби и дейности по социалното
осигуряване, подпомагане и заетостта намалява §§01-02 заплати и
възнаграждения
за персонал по служебни правоотношения (-)11298 лв.,
§§05-51Осигурителни вноски от работодатели за ДОО (-) 2919,§§05-60
Здравноосигурителни вноски от работодатели (-)1182 лв.,§§05-80 Вноски за
ДЗПО от работодатели (-) 735 лв.
- За ОП „РР“
-За проект BG16RFOP001-1.027-0008-C01 „По-добра паркова среда в гр.Горна
Оряховица“ , проект BG16RFOP001-1.027-0007-C01 „Създаване на Кризисен център
гр. Горна Оряховица “,«Техническа помощ за Община Горна Оряховица» разходът се
изменя, съобразно бюджетите на проектите.
Заемите се погасяват след приключване на проектите и възстановяване на
средствата от оперативната програма. В случай, че не могат да се възстановят (поради
не признаване на някои разходи), заемът се трансформира в трансфер между бюджети и
сметки за средства от Европейския съюз (т. 20 от ДДС 07/04.04.2008г. на Министерство
на финансите).
4. Кметът на общината да отрази промените по бюджета по функции, дейности,
параграфи и подпараграфи по ЕБК.
„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 597

По т.8 от дневния ред – Изменение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица,
съгласно чл. 9 от ЗМДТ.

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 31 от 30 септември 2021 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2019-2023 г.
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:
Приема Наредба за изменение 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. 54д, ал.3 текстът „18,10 лв.“ се заменя с „21,00 лв.“, текстът „20,90 лв.“
се заменя с „22,50 лв.“ и „20,19 лв.“ се заменя с „18,00 лв.“
„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 598

По т.9 от дневния ред – Кандидатстване на Община Горна Оряховица с проектно
предложение „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Горна
Оряховица чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни
форми на отопление“ по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния
въздух“ , процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ на
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и изискванията в
условията за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и
инвестиционни фондове, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1. Дава съгласие Община Горна Оряховица да кандидатства с проектно
предложение „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Горна
Оряховица, чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с
алтернативни форми на отопление“ по приоритетна ос 5 „Подобряване
качеството на атмосферния въздух“, процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на
атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“
2. Упълномощава кмета на Община Горна Оряховица да подпише всички
необходими документи, свързани с кандидатстване с проектното предложение
по процедура № BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на
атмосферния въздух“, както и да предприеме необходимите действия за
последващо изпълнение на проекта.
„

„

„
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РЕШЕНИЕ

№ 599

По т.10 от дневния ред – Продажба на урегулиран поземлен имот - частна
общинска собственост, УПИ VII - за жилищно строителство, кв. 28 по плана на с.
Първомайци, общ. Горна Оряховица с площ от 1256,00 кв.м. /хиляда двеста петдесет и
шест квадратни метра/, съгласно АОС № 4697/02.02.2018г.
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. 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 урегулиран поземлен имот - частна общинска собственост, УПИ VII – за
жилищно строителство, кв. 28 по плана на с. Първомайци, общ. Горна Оряховица с
площ от 1256,00 кв.м. /хиляда двеста петдесет и шест квадратни метра/, съгласно АОС
№ 4697/02.02.2018г. и първоначална тръжна цена определена с пазарна оценка от
лицензиран оценител, в размер на 12 811,20 лева /Словом: дванадесет хиляди
осемстотин и единадесет лева и двадесет стотинки/ без ДДС или 15 373,44 лева
/Словом: петнадесет хиляди триста седемдесет и три лева и четиридесет и четири
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.
„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 600

По т.11 от дневния ред – Даване на съгласие за безвъзмездно поставяне на
рекламно информационни елементи – знамена и билбордове на територията на община
Горна Оряховица за срок от 5 /пет/ години.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 57, ал. 3 от Закона за устройство на
територията във връзка с чл. 8, т. 4 от Наредба за разполагане на външна реклама,
фирмени надписи и информационно - указателни табели, обяви и др. на територията на
Община Горна Оряховица, Общински съвет Горна Оряховица,
Р е ш и:
1.В качеството си на собственик дава съгласие за безвъзмездно поставяне на
рекламно информационни елементи - 320 броя комбинирани знамена и
конструкции на 9 броя рекламни съоръжения тип „билборд” на ОФК
„Локомотив” гр. Горна Оряховица ЕИК 104022340, представлявано от Владимир
Русев на територията на Община Горна Оряховица за срок от 5 /пет/ години, с
местоположение подробно описано в заявление с вх. № 4600-289/21.09.2021г.
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2.Възлага на кмета на Община Горна Оряховица да сключи договор за
безвъзмездно поставяне на рекламно информационни елемента.
„

„

„

РЕШЕНИЕ

№ 601

По т.12 от дневния ред – Разрешаване за изготвяне на проект Подробен
устройствен план – План за застрояване /ПУП – ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор
16359.20.99, НТП – Гори и храсти в земеделски земи, местност „Чуруковец“ по
Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Горна Оряховица,
одобрени със заповед № РД-18-1539/31.08.2018г. на Изпълнителния директор на
АГКК.
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.3 от
същия закон, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1.РАЗРЕШАВА изготвяне на проект Подробен устройствен план – План за
застрояване за поземлен имот поземлен имот с идентификатор 16359.20.99, НТП –
Гори и храсти в земеделски земи, местност „Чуруковец“ по КККР на гр. Горна
Оряховица.
2.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 частично изменение на Подробен устройствен план - План
застрояване за поземлен имот с идентификатор 16359.20.99, НТП – Гори и храсти в
земеделски земи, местност „Чуруковец“ по КККР на гр. Горна Оряховица.
„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 602

По т.13 от дневния ред – Проект за частично изменение на Подробен
устройствен план – План за регулация и застрояване с обхват поземлен имот с
идентификатор 16359.12.6, НТП – за животновъден комплекс по Кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Горна Оряховица, одобрени със заповед № РД-181539/31.08.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК.
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.1 от
същия закон, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1. РАЗРЕШАВА изготвяне на проект за частично изменение на Подробен
устройствен план – План за регулация и застрояване с обхват поземлен имот с
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идентификатор 16359.12.6, НТП – за животновъден комплекс по Кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Горна Оряховица , с цел промяна предназначението на
имота от имот за „Животновъден комплекс“ в имот за „Производствено-складови
дейности“ и определяне на градоустройствени показатели в съответствие с новото му
предназначение.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация и чл.124б, ал.1 вр. с чл.125, ал.1 от ЗУТ Общински съвет
Горна Оряховица ОДОБРЯВА задание за изработване на проект за частично изменение
на Подробен устройствен план - План за застрояване с обхват поземлен имот с
идентификатор 16359.12.6, НТП – за животновъден комплекс по Кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Горна Оряховица , с цел промяна предназначението на
имота от имот за „Животновъден комплекс“ в имот за „Производствено-складови
дейности“ и определяне на градоустройствени показатели в съответствие с новото му
предназначение.
„
„
„
РЕШЕНИЕ

№ 603

По т.14 от дневния ред – Разрешаване за изготвяне на проект за частично
изменение на Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементи на
техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект:
„Подземен ел.кабел за външно ел.захранване” на поземлен имот с идентификатор
23100.21.14 по КККР на с.Драганово, общ. Горна Оряховица, местност „Куру дере“.
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
Р е ш и:
1. РАЗРЕШАВА изготвяне на проект за частично изменение на Подробен
устройствен план – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура,
извън границите на урбанизираните територии за обект: „Подземен ел.кабел за
външно ел.захранване” на поземлен имот с идентификатор 23100.21.14 по КККР
на с.Драганово, общ. Горна Оряховица, местност „Куру дере“.
2. 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 частично изменение на Подробен устройствен план –
Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на
урбанизираните територии за обект: „Подземен ел.кабел за външно ел.захранване”
на поземлен имот с идентификатор 23100.21.14 по КККР на с.Драганово, общ.
Горна Оряховица, местност „Куру дере“.
3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 и ал.2 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация и чл.64 от ЗУТ, Общински съвет Горна
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Оряховица ДАВА СЪГЛАСИЕ за прокарване на електропровод, преминаващ от стълб
на електроразпределителната мрежа в поземлен имот с идентификатор 23100.44.11 по
КККР на с.Драганово, общ. Горна Оряховица, местност „Кортин“ и достигащ до ПИ
23100.21.14 по КККР на с.Драганово, общ.Горна Оряховица, местност „Куру дере“,
където ще бъде разположена „Приемо-предавателна станция на „А1 България“ ЕАД –
VTR0095 „Krusheto Nova“ и съгласно приложеното проектно предложение засягащ:
Поземлен имот

Начин на трайно Землище/Местност
ползване

Собственик

23100.218.140

Селскостопански,
горски, ведомствен
път

23100.22.140

Селскостопански,
горски, ведомствен
път

с.Драганово

КККР на
с.Драганово

Община Горна
Оряховица

23100.22.126

Селскостопански,
горски, ведомствен
път

с.Драганово

КККР на
с.Драганово

Община Горна
Оряховица

23100.26.117

Местен път

с.Драганово

КККР на
с.Драганово

Община Горна
Оряховица

23100.26.164

Ливада

с.Драганово

КККР на
с.Драганово

Община Горна
Оряховица

23100.44.90

Селскостопански,
горски, ведомствен
път

с.Драганово

КККР на
с.Драганово

Община Горна
Оряховица

„

с.Драганово

План

„
РЕШЕНИЕ

КККР на
с.Драганово

Община Горна
Оряховица

„
№ 604

По т.15 от дневния ред – Даване на съгласие за учредяване на право на
прокарване на газопровод, като изграждането на новото трасе започва от съществуващо
ГЗТ /М/, монтирано на уличната регулация на поземлен имот, частна общинска
собственост – ПИ с идентификатор 16359.514.3610 по КККР на гр. Горна Оряховица,
представляващ УПИ I – 3610, кв. 72 по регулационния план на ЦГЧ, гр. Горна
Оряховица, продължава през имота и стига до имота на заявителя с идентификатор
16359.514.2907, по КККР на гр. Горна Оряховица, представляващ УПИ XIX – 2907, кв.
72 по регулационния план на ЦГЧ, 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 и във връзка с чл. 51, ал.1 и ал.2 от
Наредба № 6 от 25.11.2004г. за техническите правила и нормативи за проектиране,

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 31 от 30 септември 2021 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2019-2023 г.
изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение,
разпределение и доставка на природен газ, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1. В качеството си на собственик, дава съгласие да се учреди на Пламен
Христов Дечев с административен адрес гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Самуил “ № 5,
право на прокарване на отклонение на общите мрежи и съоръжения за изграждане на
сградна газова инсталация и на газопровод с дължина на трасето 30,71 линейни метра
и сервитут 31 кв.м, преминаващо през имот с идентификатор 16359.514.3610 по КККР
на гр. Горна Оряховица, представляващ УПИ I – 3610, кв. 72 по регулационния план на
ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, частна общинска собственост, съгласно АОС
№4026/27.03.2017г.
2. На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 23, и ал.2 от ЗМСМА, и чл. 41, ал. 2 от Закон
за общинската собственост и чл. 64, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с Общинско имущество, Общински съвет Горна Оряховица
одобрява пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 1395.00 лв.
/словом: хиляда триста деветдесет и пет лв./ без ДДС или 1674.00 лв. / словом: хиляда
шестстотин седемдесет и четири лв./ с ДДС за учредяване право на прокарване на
отклонение на общите мрежи и съоръжения за изграждане на сградна газова
инсталация и на газопровод с дължина на трасето 30,71 линейни метра и сервитут 31
кв.м, преминаващо през имот с идентификатор 16359.514.3610 по КККР на гр. Горна
Оряховица, представляващ УПИ I – 3610, кв. 72 по регулационния план на ЦГЧ, гр.
Горна Оряховица, частна общинска собственост, съгласно АОС № №45, том XII,
рег.3751/22.06.2017г.
„
„
„
РЕШЕНИЕ

№ 605

По т.16 от дневния ред – Съгласие за започване на процедура по частично
изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване с обхват
УПИ I – за павилиони и озеленяване в кв.68 по регулационния план на район Север, гр.
Горна Оряховица и представляващ имот с идентификатор 16359.515.309 по КККР на гр.
Горна Оряховица.
Общинският съвет не прие предложението поради липса на необходимия брой
гласували „за“ предложението общински съветници.
„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 606

По т.17 от дневния ред – Изменение на Решение №587 от Протокол
№30/09.09.2021 г. на Общински съвет Горна Оряховица.
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 и ал. 2, и чл.
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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 05.09.2017г., и във връзка с Мотивирано искане с вх. № 670097/03.09.2021 г. и Справка-прогноза вх. № 67-98/03.09.2021 г., Общински съвет Горна
Оряховица
Р е ш и:
§1. Изменя Решение № 587 от Протокол № 30/09.09.2021 г. за утвърждаване
промените в училищната мрежа за учебната 2021/2020 година, както следва:
1. В т. I, т. 4 се прави следното изменение:
4. ОУ „Св. Климент Охридски” с. Драганово – 63 ученици в дневна форма на
обучение
клас

Брой
паралелки
1
1

Брой ученици

Норматив
(минимум)
18
18

Недостигащ
брой ученици
9
1

VI клас
9
Vклас +VII клас
12+5
слята
Общо за училището недостигащ брой ученици съгласно
10
Приложение №7 към чл. 53 от Наредбата за финансиране на
институциите в системата на предучилищното и училищното
образование:
Забележки:
** Дофинансиране съгласно чл. 68, ал. 4-7 на Наредбата за финансиране на
институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с
ПМС №219 от 05.10.2017 г.
2. В т. I, т. 8 се прави следното изменение:
8. ОУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Горна Оряховица – 261 ученици в
дневна форма на обучение и 8 деца в ПГ
клас
Брой
Брой ученици
Норматив
Недостигащ
паралелки
(минимум)
брой ученици
ПГ
1
8
12
4
I a клас
1
15
16
1
I б клас
1
15
16
1
VII a клас
1
16
18
2
VII б клас
1
13
18
5
Общо за училището недостигащ брой ученици съгласно
Приложение №7 към чл. 53 от Наредбата за финансиране на
13
институциите в системата на предучилищното и училищното
образование:
3. В т. III се създава се нова т. 3.5 със следното съдържание:
3.5. ОУ „Климент Охридски“, с. Драганово:
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VI клас -

9 ученици

4. Досегашните точки 3.5 и 3.6 стават съответно 3.6 и 3.7
§ 2 В останалата си част Решение № 587, взето с Протокол № 30/09.09.2021 г. на
Общински съвет Горна Оряховица, остава непроменено.
„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 607

По т.18 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 2021 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 октомври общинските
съветници – Борислав Генчев Генчев, Милена Георгиева Димитрова, Елена Стилиянова
Григорова, Христо Венелинов Беремски, като резервен член Павлинка Йорданова
Николова.
„
„
„

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ/

