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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от Протокол № 13/29.09.2020 г. 

от редовно заседание на  

Общински съвет – Горна Оряховица 

 

По т.1 от дневния ред - Информация за състоянието на противопожарната 

безопасност на територията на община Горна Оряховица. 

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

транспорт” 

 

Г.Рачев – Комисията разгледа информацията. 

 

Общинските съветници се запознаха с информацията. 

Изказвания не се направиха. 

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 266 

По т.2 от дневния ред - Изменение и допълнение на Правилник за организацията 

и дейността на общински съвет – Горна Оряховица, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация. 

На основание чл.21, ал.3, във връзка с чл.28а, ал.6 от ЗМСМА,  Общински съвет 

Горна Оряховица 

Р е ш и: 

 

Изменя и допълва Правилник за организацията и дейността на общински съвет – 

Горна Оряховица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, както следва: 

 

§1. Създава се нов чл.33а, ал.1 със следния текст: 

Чл.33а, ал.1. При наличие на обстоятелствата по чл.28, ал.1 от ЗМСМА, председателят 

на общинския съвет свиква заседания на постоянните комисии от разстояние при 

спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и 

виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за 

комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между 

общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на 

изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, 

идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник. 

Ал.2 В случаите по ал.1 когато няма техническа възможност за провеждане на 

заседания на постоянните комисии от разстояние чрез видеоконференция, 

председателят на общинския съвет може да свика заседания на постоянните комисии от 

разстояние, на които да се приемат решения чрез неприсъствено гласуване по друг 
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начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и 

гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински 

съветник. 

Ал..3. За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници 

при провеждане на заседания по ал.1 и ал.2, общинските съветници подписват 

декларация за ползване на служебен имейл. 

Т.1 При провеждане на заседания на постоянните комисии, чрез видеоконференция, на 

служебния имейл ще се изпращат кодове и данни, необходими за провеждане на 

заседанието. В началото на заседанието на съответната постоянна комисия се извършва 

проверка на кворума, чрез поименно повикване на общинските съветници и 

идентификацията им чрез звук и видео. За заседанията се изготвя видеозапис върху 

електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието. Председателят на 

общинския съвет осигурява публичност и пряко излъчване на интернет страницата на 

общината, освен ако комисията реши отделно заседание или част от него да бъде 

закрито. 

Т.2 При провеждане на заседания на постоянните комисии, чрез неприсъствено 

приемане на решения, на служебния имейл общинските съветници получават образец 

ва формуляр за неприсъствено гласуване по дневния ред на съответната постоянна 

комисия. Всеки общински съветник следва да изпрати от своя служебен имейл 

попълнен формуляр в електронно писмо на електронния адрес на Общински съвет 

Горна Оряховица /изписва се имейл/, в което посочва начина /“за“, „против“, 

„Въздържал се“/, по който гласува по предложените проекти за решения по въпросите, 

включени в дневния ред на заседанието на комисията. В електронното писмо 

общинските съветници могат да излагат мотиви за начина, по който гласуват. Въз 

основа на постъпилите електронни писма от общинските съветници с изразения в тях 

начин на гласуване, се съставя протокол, в който се отразява извършеното гласуване от 

общинските съветници. Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с 

които са заявили начина, по който са гласували по проектите зарешения се прилагат 

към съставения протокол на заседанието на постоянната комисия с взети 

неприсъствени решения. Съставените протоколи за проведените заседания на 

постоянните комисии, се удостоверяват с подписа на председателите на постоянните 

комисии и протоколиста. 

Ал.4. При провеждане на заседания по ал.1 и ал.2 се спазват установените в закона и 

правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решения, включително 

за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, а 

необходимата организация се осъществява от председателя на Общински съвет. 

Ал.5 Решенията взети на заседанията по ал.1 и ал.2 се обявяват публично, чрез 

публикуване на протоколите на постоянните комисии на интернет страницата на 

общината. 

 

§2. Създава се нов чл.34а, ал.1 със следния текст: 

Чл.34а, ал.1. При наличие на обстоятелствата по чл.28, ал.1 от ЗМСМА, председателят 

на общинския съвет свиква заседание от разстояние при спазване на условията за 

кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез 

видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за 

едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, 

намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и 

информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на 

гласуване на всеки общински съветник. 
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Ал.2 В случаите по ал.1 когато няма техническа възможност за провеждане на 

заседание от разстояние чрез видеоконференция, председателят на общинския съвет 

може да свика заседание от разстояние, на което да се приемат решения чрез 

неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията за 

кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на 

гласуване на всеки общински съветник. 

Ал..3. За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници 

при провеждане на заседания по ал.1 и ал.2, общинските съветници подписват 

декларация за ползване на служебен имейл. 

Т.1 При провеждане на заседания, чрез видеоконференция, на служебния имейл ще се 

изпращат кодове и данни, необходими за провеждане на заседанието. В началото на 

заседанието се извършва проверка на кворума, чрез поименно повикване на 

общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За заседанията се 

изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от 

заседанието. Председателят на общинския съвет осигурява публичност и пряко 

излъчване на интернет страницата на общината, освен ако комисията реши отделно 

заседание или част от него да бъде закрито. 

Т.2 При провеждане на заседания, чрез неприсъствено приемане на решения, на 

служебния имейл общинските съветници получават образец на формуляр за 

неприсъствено гласуване по дневния ред. Всеки общински съветник следва да изпрати 

от своя служебен имейл попълнен формуляр в електронно писмо на електронния адрес 

на Общински съвет Горна Оряховица,в което посочва начина /“за“, „против“, 

„въздържал се“/, по който гласува по предложените проекти за решения по въпросите, 

включени в дневния ред на заседанието. В електронното писмо общинските съветници 

могат да излагат мотиви за начина, по който гласуват. Въз основа на постъпилите 

електронни писма от общинските съветници с изразения в тях начин на гласуване, се 

съставя протокол, в който се отразява извършеното гласуване от общинските 

съветници. Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с които са 

заявили начина, по който са гласували по проектите за решения се прилагат към 

съставения протокол на заседанието с взети неприсъствени решения. 

Ал.4. При провеждане на заседания по ал.1 и ал.2 се спазват установените в закона и 

правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решения, включително 

за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, а 

необходимата организация се осъществява от председателя на Общински съвет. 

Ал.5 Решенията взети на заседанията по ал.1 и ал.2 се обявяват публично. 

 

 „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 267 

По т.3 от дневния ред - Утвърждаване промените в училищната мрежа за 

учебната 2020/2021 година. 

На основание  чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 294, т. 2 

от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 68, ал.1, т.2 и ал. 2, във 

връзка с Приложение № 7 към чл. 53 от Наредбата за финансиране на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 219 от 

05.10.2017г, Общински съвет Горна Оряховица 
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Р е ш и: 

 

 Изменя Решение № 263 от Протокол № 12/10.09.2020 г. относно утвърждаване 

на паралелки под минималния брой - маломерни и слети, както следва: 

 

1. ОУ „Елин Пелин” с. Първомайци – 66 ученици в дневна форма на обучение 

Масови паралелки 

клас Брой 

паралелки 

Брой ученици Норматив 

(минимум) 

Недостигащ 

брой ученици  

I клас 1 7 16 9 

II клас 1 10 16 6 

ІІI клас 1 16 16 0 

ІV клас 1 6 16 10 

V клас 1 5 18 13 

VІ клас 1 12 18 6 

VІІ клас 

 

1 10 18 8 

Общо за училището недостигащ  брой ученици съгласно 

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

институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование: 

52 

Забележки:  

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

53 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование, приета с ПМС №219 от 05.10.2017 

г., попадат в хипотезата на чл. 69, ал.1 от цитираната наредба, т.е. за тяхното 

формиране е необходимо разрешение от началника на РУО, при условие, че са 

осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън 

определените по единни разходни стандарти за съответната дейност, изчислени 

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

Наредбата. 

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

институциите в системата на предучилищното и училищното образование, 

приета с ПМС №219 от 05.10.2017 г. 

 

2. ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Поликраище – 42 ученици в дневна 

форма на обучение 

клас Брой 

паралел

ки 

Брой ученици Норматив 

(минимум) 

Недостигащ 

брой ученици 

І клас 

 

1 10 16 6 

ІІ клас 

 

1 10 16 6 

III клас + IV клас 

слята 

1 7+2 16 7 

V клас + VІ клас 

слята 

1 5+2 18 11 
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VІІ клас 

 

1 6 18 12 

Общо за училището недостигащ  брой ученици съгласно 

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

институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование: 

42 

 

Забележки:  

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

53 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование, приета с ПМС №219 от 05.10.2017 

г., попадат в хипотезата на чл. 69, ал.1 от цитираната наредба, т.е. за тяхното 

формиране е необходимо разрешение от началника на РУО, при условие, че са 

осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън 

определените по единни разходни стандарти за съответната дейност, изчислени 

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

Наредбата. 

 

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

институциите в системата на предучилищното и училищното образование, 

приета с ПМС №219 от 05.10.2017 г. 

 

 

3. ОУ „Васил Левски” с. Върбица – 47 ученици в дневна форма на обучение 

 

Клас Брой 

паралелки 

Брой ученици Норматив 

(минимум) 

Недостигащ 

брой ученици 

І клас 

 

1 9 16 7 

ІІ клас 

 

1 10 16 6 

III клас + IV клас 

слята 

1 5+5 16 6 

V клас + VІ клас 

слята 

1 5+6 18 7 

VІІ клас 

 

1 7 18 11 

Общо за училището недостигащ  брой ученици съгласно 

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

институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование: 

37 

 

Забележки:  

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

53 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование, приета с ПМС №219 от 05.10.2017 

г., попадат в хипотезата на чл. 69, ал. 1 от цитираната наредба, т.е. за тяхното 

формиране е необходимо разрешение от началника на РУО, при условие, че са 

осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън 

определените по единни разходни стандарти за съответната дейност, изчислени 
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по реда на чл. 68, ал. 4-7 при спазване на изискването на чл. 68, ал. 3 от 

Наредбата 

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

институциите в системата на предучилищното и училищното образование, 

приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 г. 

 

4. ОУ „Отец Паисий” с. Писарево – 23 ученици в дневна  форма на обучение 

 

Клас Брой 

паралелки 

Брой ученици Норматив 

(минимум) 

Недостигащ 

брой ученици 

І клас + ІІ клас 

слята 

1 4+2 16 10 

III клас + IV клас 

слята 

1 5+3 16 8 

V клас + VІ клас 

слята 

1 2+4 18 12 

VІІ клас 

 

1 3 18 15 

Общо за училището недостигащ  брой ученици съгласно 

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

институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование: 

45 

 

Забележки:  

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

53 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 

г., попадат в хипотезата на чл. 69, ал.1 от цитираната наредба, т.е. за тяхното 

формиране е необходимо разрешение от началника на РУО, при условие, че са 

осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън 

определените по единни разходни стандарти за съответната дейност, изчислени 

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

Наредбата 

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

институциите в системата на предучилищното и училищното образование, 

приета с ПМС №219 от 05.10.2017 г. 

 

 

I. Променя бюджета на Община Горна Оряховица за 2020 г., както следва: 

Във връзка с изпълнението на 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. и на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА се 

извършват следните промени: 

 

1. Дофинансиране на делегирани от държавата дейности 

Функция ІІІ – Образование 

Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” -  

       

 ОУ „Елин Пелин” с. Първомайци увеличава с 258 лв.   
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 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Поликраище намалява с 258 лв. 

 

 ОУ „Отец Паисий” с. Писарево увеличава със 773 лв.   

       

 ОУ „Васил Левски” с. Върбица увеличава със 516 лв.  

 

Общо допълнително дофинансиране за периода от началото на учебната 2020/2021 

г. до 31.12.2020 г. – 1 289 лв.         

 

2. Намалява: 

Дофинансиране на делегирани от държавата дейности 

Функция ІІІ – Образование 

Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” от 

бюджета на община Горна Оряховица със 1 289 лева 

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 268 

По т.4 от дневния ред – Отчет за изпълнението на бюджета и СЕС на община 

Горна Оряховица към 31.12.2019 година. 

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

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

Оряховица 

Р е ш и: 

 1.Приема отчета за изпълнението на бюджета към 31.12.2019 г. по приходна и 

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

част от настоящото решение както следва:  

1.По приходите 

  
Бюджет Отчет 

 § 2019 г. 31.12.19г. 
1.1 .Взаимоотношения с РБ    

1.1.1 .Обща субсидия за държавни дейности 31 11 18 905 564 18 905 564 
1.1.2,Обща изравнителна субсидия 31 12 2 489 600 2 489 600 
1.1.3.Целева субсидия за КВ 31 13 650 100 649 835 
1.1.4 получени от общини целеви трансфери от ЦБ 31 18 4 677 339 4 677 339 
1.1.5.Други целеви трансфери от ЦБ 31 28 372 859 372 859 
1.1.6. Възстановени трансфери за ЦБ (-) 31 20 -21 113 -21 113 

1.2. Собствени приходи 
   

1.2.1 .Имуществени данъци 
 

3 870 500 3 788 764 
1.2.2.Неданъчни приходи 

 
6 484 345 5 592 819 

1.3. Трансфери  
1 195 919 578 652 

1.4.Временни безлихвени заеми  
-207 467 824 794 

1.5. Операции с финансови активи  
4 267 818 -1 143 566 

Всичко приходи:  42 685 464 36 715 547 
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2. По  разходите  

  

 

§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРА ФИТЕ Уточнен план Общо 
ОТЧЕТ 
ОБЩО 

01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения 
14 659 310 14 274 869 

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 2 209 818 2 010 532 

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 3 486 605 3 363 384 
10-00 Издръжка 10 693 349 9 270 640 

19-00 Платени данъци, такси и административни санкции 124 045 114 148 
22-00 Разходи за лихви по заеми от страната 63 534 52 070 

40-00 Стипендии 85 784 85 855 
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 238 351 224 251 

43-00 Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 

предприятия 60 442 47 666 

45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 
нестопанска цел 1 095 719 1 091 070 

46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и 
дейности 47 919 47 412 

51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 7 470 839 3 796 100 
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи 2 442 459 2 330 260 
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 7 290 7 290 

ВСИЧКО 
 

II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ 

ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ 
42 685 464 36 715 547 

 
 
 3.Общински съвет приема отчета за капиталовите разходи на общината към 
31.12.2019 г., отразени в Поименния списък за капитални вложения. 
 
 4. Общински съвет приема отчета на общинските сметки за средства от 
Европейския съюз за 2019 г. 
 
 5.Общински съвет приема отчета за състоянието на общинския дълг. 
 
 6.Общински съвет приема информацията за изпълнението на фискалните цели, 
както и за изпълнението на прогнозите по чл. 82, ал. 3 от ЗПФ. 
 
 7.Общината няма сключвани за отчетния период съществени сделки и операции 
както и на разпоредителите с бюджет по бюджета на общината, които нямат пряк 
касов ефект върху бюджета на общината. 
 

8.Общински съвет приема отчета на показателите по чл. 14 от Закона за 
публичните финанси за контролираните от общината лица, които попадат в 
подсектор "Местно управление" и не са разпоредители с бюджет по бюджета на 
общината, както и на динамиката и текущото състояние на техния дълг - МБАЛ 
„Св.Иван Рилски“. 

                          „                                 „                                  „ 
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                                                         Р Е Ш Е Н И Е    № 269 

По т.5 от дневния ред – Информация за изпълнението на бюджета и СЕС на 

община Горна Оряховица към 30.06.2020година. 

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

администрация, чл.137 ал.2 от Закона за публичните финанси, Общински съвет Горна 

Оряховица 

Р е ш и: 

1. Приема отчета за изпълнението на бюджета към 30.06.2020 г. по приходна и 

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

част от настоящото решение както следва:  

 

1.  По  приходите    

 § 

      Бюджет                       

2020 г. 

Отчет                        

30.06.20 г. 

1.1.Взаимоотношения с РБ    

1.1.1.Обща субсидия за държавни дейности 31 11 20 814 200 11 617 753 

1.1.2.Обща изравнителна субсидия 31 12 2 697 500 1 375 800 

1.1.3.Целева субсидия за КВ  31 13 715 800 226 920 

1.1.4.Получени от общини целеви трансфери от ЦБ 31 18 9 526 9 526 

1.1.5.Възстановени трансфери за ЦБ 31 20 -76 0 

1.1.6.Други целеви трансфери от ЦБ 31 28 216 608 163 116 

1.2.Собствени приходи    

1.2.1.Имуществени данъци  3 900 200 2 131 104 

1.2.2.Неданъчни приходи  5 644 070 2 790 008 

1.3.Трансфери  5 604 786 1 382 544 

1.4.Временни безлихвени заеми  -252 524 -137 001 

1.5.Операции с финансови активи  4 678 414 -3 106 030  

Всичко приходи:  44 028  504 16 453 740 

 

 

2. По  разходите   

 

§§ под-§§ 

НАИМЕНОВАНИЕ НА 

ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 

Уточнен план                

Общо 

ОТЧЕТ                                    

ОБЩО 

01-00 
Заплати и възнаграждения за персонала, нает 

по трудови и служебни правоотношения 
16 015 920 6 443 952 

02-00 
Други възнаграждения и плащания за 

персонала 
1 805 126 1 006 396 

05-00 
Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели 
3 868 609 1 502 029 

10-00 Издръжка 15 027 918 4 158 422 
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19-00 
Платени данъци, такси и административни 

санкции 
-96 898 19 544 

22-00 Разходи за лихви по заеми от страната 46 000 20 751 

29-00 Други разходи за лихви 42 634 6 628 

40-00 Стипендии 59 804 50 333 

42-00 
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за 

домакинствата 
183 082 85 152 

43-00 
Субсидии и други текущи трансфери за 

нефинансови предприятия 
48 590 42 621 

45-00 
Субсидии и други текущи трансфери за 

юридически лица с нестопанска цел 
1 094 663 553 945 

46-00 
Разходи за членски внос и участие в 

нетърговски организации и дейности 
23 246 10 954 

51-00 

Основен ремонт на дълготрайни материални 

активи 
2 864 334 1 408 182 

52-00 

Придобиване на дълготрайни материални 

активи 
2 963 416 1 144 831 

53-00 

Придобиване на нематериални дълготрайни 

активи 
82 060 0 

ВСИЧКО 
 

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО 

ПАРАГРАФИ И 

ПОДПАРАГРАФИ 

44 028 504 16 453 740 

 

    

3. Общински съвет приема отчета за капиталовите разходи на общината към 30.06.2020 

г., отразени в Поименния списък за капитални вложения.  

 

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

съюз за първото полугодие на 2020 г. 

 

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

 

6. Общински съвет приема отчета на средствата по Закона за приватизацията и 

следприватизационния контрол към 30.06.2020 г. 

 

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

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

 

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

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

върху бюджета на общината. 

 

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

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

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

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

 

 „                                 „                                  „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 270 

По т.6 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: 

Приема 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.1, ал.2, т.3 текстът се изменя, както следва: „за ползване на детски ясли, 

детски кухни, детски градини, общежития и социални услуги, финансирани от 

общинския бюджет;” 

§2. В чл.11а., ал.4 и в чл.15, ал.1, т.2 разпоредбите се допълват с ново 

изречение: „За придобитите през годината имоти, декларацията се подава в двумесечен 

срок от датата на придобиването им”; 

§3. Наименованието на Раздел ІІІ се изменя, както следва: „Такси за детски ясли, 

детски градини, общежития и социални услуги, финансирани от общинския бюджет”. 

§4. В чл.21 се вписват следните изменения: 

1. в ал.1, т.2 текстът се допълва, като след думите „- за детските градини в гр. 

Горна Оряховица – 50.00 лв.” се добавя „- за яслени групи в детски градини – 40 лв.”; 

2. в ал.2 текстът „деца, чиито родители са редовни студенти” се заменя с „деца, 

на които поне единият родител е студент – редовно обучение”; 

3. в ал.3 текстът на изречение второ се изменя, както следва: „Когато приетите 

деца са повече от две, таксата за първо дете се заплаща в пълен размер, таксата за второ 

дете се заплаща с 50 % намаление от определените по ал.1, трето и следващо деца се 

освобождават от заплащане на такса.” 

4. в ал.9 се вписва нов текст: „Заплащането на намаления размер на таксата или 

освобождаването от такса започва от началото на месеца, следващ месеца на приемане 

на декларацията по ал.6.” 

§5. В чл.23, ал.2 се правят следните изменения:  

      1. в т.4, т.9 и текстът на първо и второ тире от т.10 думите „3,84 лв.” се 

заменят с „5.00 лв.”; 

      2. в текстът на трето тире в т.10 думите „4,58 лв.” се заменят с „7,00 лв.” 

§6. В чл.34, ал.2 се правят следните изменения: 

1. В т.3 текстът „8 лв.” се заменят с „12 лв.”; 

2. В т.4.1.1 и т.4.1.2. текстовете „0,40 лв.” и „0,20 лв.” се заменят съответно с 

„0,60 лв.” и „0,40 лв.”; 

3. в т.4.2.1. и т.4.2.2. текстът „0,40 лв.” и „0,20 лв.” се заменят съответно с „0,70 

лв.” и „0,45 лв.”; 

4. В т.5.1. се правят следните промени: 

- текстът „28 лв.” се заменя с „150 лв.”; 

- текстът „20 лв.” се заменя с „45 лв.”; 

- текстът „За всички останали случаи /обстоятелства и факти/ – 30 лв.” се 

заменя с „За всички останали случаи /обстоятелства и факти/ – 60 лв.”; 

5. В т.5.2. се правят следните промени: 



Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 13 от 29 септември 2020 г. от 

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

- текстът „42 лв.” се заменя с „220 лв.”; 

- текстът „30 лв.” се заменя с „65 лв.”; 

- текстът „За всички останали случаи /обстоятелства и факти/ – 45 лв.” се 

заменя с „За всички останали случаи /обстоятелства и факти/ – 90 лв.”; 

6. Текстовете в т. 6.1 - „7 лв.”, в т. 6.2 - „10 лв.” и в т. 6.3 - „20 лв.” се заменят 

съответно с „12 лв.”, „17 лв.” и „30 лв.”; 

7. В т.7 текстът „30 лв.” се заменя с „45 лв.”; 

8. В т.8 текстът „70 лв.” се заменя с „80 лв.” и текстът „35 лв.” се заменя с „40 

лв.” 

§7. В чл.34, ал.3 се правят следните изменения и допълнения: 

1.   в т.3 и в т.3.1. „текстовете „78 лв.” и „116 лв.” се заменят съответно с „115” 

лв. и „235 лв.”; 

2. в т.4 се вписва нов текст: „За извадка от подробен устройствен план се 

заплащат такси за обикновена услуга, за формат А4 – 12 лв., за формат А3 – 20 лв.”  

3. в т.5 текстът „0,50 лв.” и текстът „не по-малко от 20 лв.” се заменят 

съответно с „0,60 лв.” „не по-малко от 60 лв.”; 

4. в т.6 се вписва нов текст: „Издаване на удостоверение по чл.197 от ЗУТ за 

съборена сграда - 35 лв.”; 

5. в т.7 текстът „8 лв.” се заменя с „15 лв.”; 

6. в т.9 се вписва нов текст: „Регистрация на Технически паспорт – 30 лв.”; 

7. в т.11 се вписва нов текст: „Удостоверение от главен архитект по чл.151 от 

ЗУТ, срок 7 дни – 20 лв.” 

8. в т.12 се вписва нов текст: „За одобряване на План за безопасност и здраве – 

50 лв.” 

9. в т.13 се вписва нов текст: „Писмено становище на главен архитект по 

въпроси, свързани със ЗУТ – 25 лв.” 

10. в т.23 и т.24 текстът „40 лв.” се заменя с „60 лв.”; 

11. в т.25 текстът „- 40 лв.” се заменя с „ както следва: І-ІІ категория – 600 лв., 

ІІІ-ІV категория – 400 лв.; V категория – 100 лв.”; 

12. в т.26.7. текстът „35 лв.” и „17,50 лв.” се заменят съответно с „40 лв.” и „20 

лв.”; 

13. в т.30 се вписва нов текст: „За одобряване по чл.154 от ЗУТ се заплаща 

такса, в размер 50 % от таксата по т.26.1.”; 

14. в т.31 се вписва нов текст: „Издаване на заповед за смяна на титуляра в 

Разрешение за строеж, в срок 7 дни по чл.148, ал.4 и чл.161, ал.1 от ЗУТ – 50 лв.”; 

§8. В чл.38, ал.1 се правят следните изменения: 

1. в т.1, т.2, т.4., т.5 и т.13 текстът „6 лв.” се заменя с „10 лв.”; 

2. в т.6.1. текстът „4,50 лв.” се заменя с „10 лв.”; 

3. в т.7, т.8 и т.9 текстовете „4 лв.” и „5 лв.” се заменят с „10 лв.”; 

4. създава се нова т.14 със следното съдържание: „14. За издаване на 

многоезично стандартно удостоверение – 10 лв.” 

§9. В чл.39 се правят следните изменения: 

1. в ал.1, т.1.4, т.1.5., т.1.7 и т.1.8 текстът „32 лв.” се заменя с „45 лв.” и в т.1.6. 

текстът „16 лв.” се заменя с „30 лв.”; 

2. в ал.3 се правят следните промени: в т.1, т.2 и т.4 текстовете „16 лв.”, „53” и 

„22 лв.” се заменят съответно с „30 лв.”, „70 лв.” и „50 лв.”; 

3. в ал.5, т.1 текстът „цена в размер - 6 лв.” се заменя с „цена на имот, както 

следва: за обикновена услуга – 12 лв., за бърза услуга – 25 лв.”; 

4. в ал.5, т.6 и т.7 текстът „цена в размер - 6 лв.” се заменя с „цена на имот, 

както следва: за обикновена услуга – 19 лв., за бърза услуга – 25 лв.”; 
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5. в ал.5, т.2 текстът „2 лв.” се заменя с „6 лв.”; 

6. в ал.5, т.3. текстът „2 лв.” се заменя с „20 лв.”; 

§10. В чл.42 се правят следните изменения: 

1. в 4. текстът „в срок от един месец” се заменя с „в срок от 14 дни”, в т.4.1. 

текстът „10 лв.” се заменя с „12 лв.”, а текстът на т.4.2. се отменя; 

2. в т.5 се правят следните промени: 

 - в т.5.1.1. текстът „60 лв./ч.” и „210 лв./ч. ” се заменят съответно с „90 лв./ч.” 

и  „210 лв./ч.”; 

  - в т.5.1.2. текстът „40 лв./ч.” и „60 лв./ч.” се заменят съответно с „60 лв./ч.” и 

„80 лв./ч.”; 

 - в т.5.2.1 текстът „170 лв./ч.”, „300 лв./ч. ” се заменят съответно с „300 

лв./ч.” и „500 лв./ч.”, в т. 5.2.2 текстът „60 лв./ч.” и „120 лв./ч.” се заменят съответно с 

„120 лв./ч.” и „200 лв./ч.”; 

 - в т.5.3. текстът „20 лв./ч.” се заменя с „35 лв./ч.”; 

      - отменя се т.5.4. 

3. в т.6 се правят следните промени: 

 - в т.6.1. текстът „220 лв.” и „280 лв.” се заменят съответно с „300 лв.” и „500 

лв.”; 

 - в т.6.2. текстът „40 лв.” се заменя с „60 лв.”; 

 - в т.6.3. текстът „10 лв.” и „0,70 лв./км” се заменят съответно с „30 лв.” и 

„1,20 лв./км”; 

§11. В чл.42а., ал.1 се правят следните изменения и допълнения: 

1. в т.1 текстът „граждани” се заменя с „физически лица” и се правят следните 

изменения: 

- в т.1.1. текстът „6 лв.”, се заменя с текстовете „12 лв.”; 

- т.1.2. и т.1.4. се отменят; 

- в т.1.3. текстът „15 лв.” се заменя с текстовете „30 лв.” 

- в т.2.1. текстът „10 лв.” се заменя с „15 лв.”; 

- т. 2.2. и т.2.4. се отменят; 

- в т.2.3. текстът „30 лв.” се заменя с „40 лв.”; 

2. в ал.3 и ал.4 текстът „5 лв.” се заменя с „9 лв.”; 

3. в ал.5 текстът „3 лв.” се заменя с „6 лв.”; 

4. Създават се нови алинеи 6, 7 и 8 със следния текст: 

„(6) Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина – 15 лв. 

(7) Административни услуги във връзка с образувани изпълнителни дела от 

съдебни изпълнители: 

1. За издаване на удостоверение за декларирани данни – 9 лв. 

2. За издаване на копие от данъчна декларация – 6 лв. 

3.  За издаване на копие от документ, приложен към данъчната декларация – 3 лв. 

(8) Изготвяне на разпечатка от задължения за данък върху недвижимите имоти, 

такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства – 3 лв.” 

§12. В чл.44, ал.1 се вписват следните изменения и допълнения: 

1. в т.1.1. текстът „25 лв.” се заменя с „50 лв.” и текстът „100 лв.” се заменя с 

„150 лв.”; 

2. в т.2.1. текстът „72 лв.” се заменя с „120 лв.” и текстът „285 лв.” се заменя с 

„500 лв.”; текстът се допълва, като се вписва ново тире: „- за ВИП зона – двойни гробни 

места – 800 лв.” 

3. в т.3.1. текстът „27 лв.” се заменя с „90 лв.”; 

§13. В чл.46д, ал.1 се отменят таксите, вписани в т.2, т.3, т.4 и ал.2. 
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            §14. В чл.47, т.6 думите „20 лв. на година” и „30 лв. на година” се заменят с „60 

лв. на година”. Вписва се нов текст в т.9 „за спирки - от едната страна - 60 лв. на 

месец.” 

§15. В чл.48 се правят следните изменения: 

1. в т.1 текстът „70 лв.” се заменя с „120 лв.”; 

2. в т.2 текстът „44 лв.” се заменя с „в работно време - безплатно, в 

останалите случаи - 44 лв.”; 

3. в т.6 текстът „70 лв.” се заменя с „140 лв.”; 

4. в т.7 текстът „96 лв.” се заменя с „150 лв.”; 

5. в т.8. текстът „160 лв.” се заменя с „200 лв.” 

§16. В чл.48а се правят следните изменения: 

1. в т.1, т.2 и т.20 текстът „95 лв.” се заменя с „150 лв.”; 

2. в т.11 текстът „130 лв.” се заменя с „200 лв.”. 

§17. В чл.49 се правят следните изменения: 

1. в т.4.1.1. текстът „30 лв.” се заменя със „50 лв.” и текстът „80 лв.” се заменя 

със „110 лв.”; 

2. текстът на т.4.1.2. се отменя; 

3. в т.4.1.3. текстът „20 лв.” и „30 лв.” се заменят съответно с „30 лв.” и „50 

лв.”; 

4. отменят се т.4.2.3., т.4.2.4. и т.4.2.5.; 

5. в т.5.1. текстът се допълва с думите „за 1 мероприятие - 2 часа”, в т. 5.1.1. 

текстът „12 лв.” се заменя със „22 лв.” и текстът „25 лв.” се заменя с „40 лв.”; 

6. в т. 5.2.1. текстът „8 лв.” се заменя с „20 лв.” и текстът „16 лв.” се заменя с 

„30 лв.”; 

7. в т.6. текстът на трето тире се отменя; 

8. в ал.5 текстът „таксата” се заменя с „цената”; 

9. в ал.7 текстът „13 лв.” се заменя с „20 лв.”, текстът „50 лв.” се заменя с „100 

лв.” и текстът „70 лв.” се заменя с „140 лв.” 

§18. В чл.50а. се вписва нов текст: „За услугите, предоставяни от Градска 

художествена галерия „Недялко Каранешев” се заплащат цени. 

(1) За организиране на общи/самостоятелни изложби: 

1. За голяма зала – за експозиция от 2 седмици – 100 лв.; за експозиция от 1 

месец – 200 лв.; 

2. За малка зала: за експозиция от 2 седмици – 30 лв.; за експозиция от 1 месец 

– 60 лв. 

 (2) За организирани събития с обща продължителност до 4 часа, за голяма зала: 

- за летен сезон (от месец май до месец септември, включително) - 50 лв.; 

- за зимен сезон (от месец октомври до месец април, включително) – 100 лв. 

(3) Ползването на залите е безплатно за дебютни самостоятелни изложби на 

горнооряховски художници, за събития и прояви на училища и детски градини от 

Община Горна Оряховица, за събития, организирани от Община Горна Оряховица. 

(4) Цените се заплащат в Община Горна Оряховица.” 

§19. В чл.51 се правят следните изменения: 

1. текстът в т.1 се изменя, като придобива следното съдържание: 

 „1. За регистриране на читател и издаване на читателска карта:  

- за деца, ученици и пенсионери – за 12 месеца – 2 лв. 

- за всички останали читатели – за 12 месеца – 5 лв.”; 

2. в т.2 текстът „0,50 лв.” се заменя с „1 лв.”; 

3. отменят се т.4 и т.6. 

§20. В чл.53 се правят следните промени: 
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1. в т.1 текстът „2,00 лв.” се заменят с „4 лв.”; 

2. в т.3. текстът „беседа - 5,00 лв.” се заменя с „беседа/историческа справка - 7 

лв.”  

§21. В чл.53а., ал.8 и ал.9 текстът „такси” и „таксите” се заменят с „цени” и 

„цените”. 

§22. В текстовете от наредбата думите „Дирекция „Местни приходи” се заменят 

с „Отдел „Местни данъци и такси”. 

§23. В Допълнителни разпоредби се правят следните промени: 

1. В т.2.2. текстът се изменя, както следва: „Сумите, които лицата, ползващи 

социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа, получават като 

възнаграждение в трудово-терапевтичен процес”; 

2. В т.2.3. текстът се изменя, както следва: „Даренията с хуманитарна цел, 

направени на лицата, ползващи социални услуги за резидентна грижа”. 

3. Отменя се т.3. 

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 271 

По т.7 от дневния ред - Промени в приходната и разходната част на бюджета и 

Поименния списък за капиталови разходи за местни дейности. 

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

местната администрация  и чл.124, ал.2 , ал.3 и ал.4, от Закона за публичните финанси, 

Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

1. Променя плана на бюджета на Община Горна Оряховица за 2020 година за  

местни дейности , както следва: 

1.1. Увеличава приходната част на бюджета с 56000 лв. като: 

-увеличава §§ 28-02-глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и 

начети с 24548 лв.; 

-увеличава §§40-40-постъпления от продажба на земя с 32157 лв.; 

-намалява с 864 лв.внесения ДДС  §§37-01внесен ДДС (-); 

-увеличава с 1569 лв.внесения данък §§37-02-внесен данък върху приходите от 

стопанска дейност на бюджетните предприятия(-). 

1.2.Увеличава разходната част на бюджета и поименния списък за капиталови разходи 

с 56000 лв. в частта на финансиране със собствени средства като: 

 

 1.2.1.Намалява бюджета на Община Горна Оряховица (кметство гр. Горна Оряховица ) 

с 10000 лв., като намалява Функция  VІ Жилищно строителство, БКС и ООС, Дейност 

606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа,§53-00 Придобиване на 

немаетериални дълготрайни активи,§§53-09- придобиване на други нематериални 

дълготрайни активи, обект  «Проектиране на обект Почистване и покриване на дере 

по бул. Македония».                   

1.2.2. Увеличава бюджета на Кметство гр.Долна Оряховица с 66000 лв.:  

- Увеличава с 6000 лв. Функция  VІ Жилищно строителство, БКС и ООС, Дейност 603 

Водоснабдяване и канализация, ,§53-00 Придобиване на немаетериални дълготрайни 
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активи, §§53-09- придобиване на други нематериални дълготрайни активи, обект „ 

Проектиране на канализация в гр. Долна Оряховица по части от улици: ул. „Патриарх 

Евтимий“, ул. „Черни връх“, ул.“Опълченска“,ул.“Тракия“, ул.“Янтра“, ул. 

„Крайбрежна“, ул. „Средец“, ул. „Стара планина“, ул. „Филип Тотю“, ул. „Бенковски“, 

ул. „Вардар“, ул.“Райко Даскалов“ ул. „Христо Козлев“, ул. „Исперих“,ул. „Трети 

март“, ул. „Кубрат“ , ул. „Васил Друмев“, ул. „Средна гора“, ул. „Даскал Димитър“ ”; 

-Увеличава с 60000 лв. Функция VІІ Култура, спорт, почивни дейности и религиозно 

дело, Дейност 714 Спортни бази за спорт за всички, §51 00 Основен ремонт на 

дълготрайни материални активи., обект «Основен ремонт на стадион  гр-Долна 

Оряховица» 

 

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

параграфи и подпараграфи по ЕБК. 

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 272 

По т.8 от дневния ред - Промени в приходната част на бюджета и в Сметките за 

средства от Европейския съюз. 

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

местната администрация чл.104,ал.1, т.5, ал.4,  чл.124, ал.2 ,  и ал.4 от Закона за 

публичните финанси  и във връзка с т.20 от ДДС 07 от 04.04.2008 г. на Министерство 

на финансите, Общински съвет  Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

  

1.Променя плана на бюджета на Община Горна Оряховица за 2020 година за  местни 

дейности , както следва: 

1.1. По приходната част 

      

     1.1.1.Извършва компенсирани промени в  § 76 00-Временни безлихвени заеми между 

бюджети и  сметки за средства от Европейския съюз /нето/   в размер на 15000 лв., 

както следва : 

           -намалява с 11000 лв. предоставения временен безлихвен заем за проект 

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Община Горна Оряховица-

договор BG05M9OP001-2.040-0056-C01“ ; 

           -намалява с 4000 лв. предоставения временен безлихвен заем за проект 

 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Община Горна Оряховица-

договор BG05M9OP001-2.040-0056-C01, допълнително споразумение за Компонент-4“; 

           -увеличава с 15000 лв. предоставения временен безлихвен заем за изпълнение на 

проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Община Горна 

Оряховица-договор BG05M9OP001-2.040-0056-C01, допълнително споразумение за 

Компонент-3”. 

 

2.Предоставeният по сметки за средства от Европейския съюз  ( извънбюджетна сметка 

/код 7443/ ) временен безлихвен заем да се отрази както следва : 

2.1.По приходната част: 
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За Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“: 

           

          Извършва компенсирани промени в размер на 15000 лв. в § 76 00 Временни 

безлихвени заеми между бюджети и   сметки за средства от Европейския съюз (нето)    

както следва:        

          -намалява с 11000 лв. получения временен безлихвен заем за проект„Патронажна 

грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Община Горна Оряховица-договор 

BG05M9OP001-2.040-0056-C01“ ; 

          -намалява с 4000 лв. получения временен безлихвен заем за проект „Патронажна 

грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Община Горна Оряховица-договор 

BG05M9OP001-2.040-0056-C01, допълнително споразумение за Компонент-4“; 

           -увеличава с 15000 лв. получения временен безлихвен заем за  проект 

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Община Горна Оряховица-

договор BG05M9OP001-2.040-0056-C01, допълнително споразумение за Компонент-3”. 

 

2.2.По  разходната част: 

 

За Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“: 

        -намалява с 11000 лв. разходната част на проект „Патронажна грижа за възрастни 

хора и лица с увреждания-Община Горна Оряховица-договор BG05M9OP001-2.040-

0056-C01“; 

        -намалява с 4000 лв. разходната част на проект „Патронажна грижа за възрастни 

хора и лица с увреждания-Община Горна Оряховица-договор BG05M9OP001-2.040-

0056-C01, допълнително споразумение за Компонент-4“; 

        -увеличава  с 15000 лв. разходната част на проект „Патронажна грижа за възрастни 

хора и лица с увреждания-Община Горна Оряховица-договор BG05M9OP001-2.040-

0056-C01, допълнително споразумение за Компонент-3”. 

 

       Разходите се разпределят съгласно ЕБК и в съответствие с бюджета и реализацията  

на  проекта.  

 

3. Заемът се погасяват 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), заемите 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    № 273 

По т.9 от дневния ред – Кандидатстване с проектно предложение „Обновяване и 

модернизация на културна инфраструктура гр. Горна Оряховица“ по Приоритетна ос 1 

на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., процедура на директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 

“Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ 

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

Горна Оряховица 
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Р е ш и: 

 

1. Общински съвет Горна Оряховица поема ангажимент за осигуряване на  

устойчивост на проектното предложение „Обновяване и модернизация на 

културна инфраструктура гр. Горна Оряховица“ и читалище „Братя 

Грънчарови – 2002“ гр. Горна Оряховица, обект на интервенция по проекта 

няма да бъде закрито за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане 

към община Горна Оряховица – бенефициент по проекта. 

2. Общински съвет Горна Оряховица поема ангажимент за осигуряване на 

съфинансиране от общинския бюджет в размер на 86 900 лв. за проект 

„Обновяване и модернизация на културна инфраструктура гр. Горна 

Оряховица“. 

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 274 

По т.10 от дневния ред - Определяне състава на Одитен комитет в община Горна 

Оряховица. 

На основание   чл.21,  ал.1,   т.23 и ал. 2 от   ЗМСМА,   във връзка с чл.18, ал.2, 

т.3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, чл.16, ал.1, т.3 от Наредбата за 

определяне състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния 

сектор, Общински съвет Горна  Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

Определя състав на Одитен комитет в Община Горна Оряховица за срок от 3 

години, както следва: 

1. Марианка Каменова – външен член; 

2. Нели Стоянова – външен член; 

3. Пламен Мадемов – вътрешен член. 

 
„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 275 

По т.11 от дневния ред - Изразяване на мотивирано мнение по искано 

опрощаване по преписка № 94-05-13(1)/27.05.2020г. от Администрация на Президента. 

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

местната администрация, чл.9, във връзка с чл.1 от Указа за опрощаване на 

несъбираеми дългове към държавата и чл.98, т.12 от Конституцията на Република 

България, Общински съвет Горна Оряховица след като обстойно се запозна с искане от 

Емил Димитров Сергев от гр.Горна Оряховица, ул.“Борима“17  за опрощаване на 

задължения му изразява мнение: Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 
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1. Дава съгласие да се опрости сумата, която лицето дължи, съгласно преписка 

№ 94-05-13(1)/27.05.2020г. 

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 276 

По т.12 от дневния ред – Финансово целево подпомагане на клуб по спортна 

акробатика “Джим Денс“ гр.Горна Оряховица. 

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

администрация във връзка с мотивационно писмо рег.инд.№388/09.09.2020 г. на ОбС 

Горна Оряховица, Общински съвет Горна Оряховица  

 

Р е ш и: 

 

Дава съгласие да се отпуснат 1000 /хиляда/ лева, представляващи финансово 

подпомагане на състезатели по спортна акробатика от Спортен клуб „Джим денс“ гр. 

Горна Оряховица, необходими за подготовката и участието им в международни 

турнири, Световно първенство и Европейско първенство през спортно - състезателната 

2020 - 2021 г. 

Отпуснатите средства да се изразходват целево съобразно изложеното в 

мотивационно писмо рег.инд.№388/09.09.2020 г. на ОбС Горна Оряховица. 

Сумата от 1000 /хиляда/ лева, представляващи финансово подпомагане на 

състезатели по спортна акробатика от Спортен клуб „Джим денс“ гр. Горна Оряховица 

ще бъдат осигурени от резерва на средствата за спортните клубове. 

 

„                                 „                                  „ 

 

По т.13 от дневния ред – Питания и отговор на питания 

 

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 277 

 По т.14 от дневния ред – Актуализиране на Програмата за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г. 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: 
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Дава съгласие да бъде актуализирана и допълнена Програмата за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г. на Община Горна Оряховица със 

следните имоти:  

  1. Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ 

общинско жилище с административен адрес: гр. Горна Оряховица, ул. ”Хан Крум” № 5, 

вх. А, ет. 6, ап. 17, самостоятелен обект с идентификатор 16359.514.2999.1.17 с площ от 

64,15 кв.м. в сграда с идентификатор 16359.514.2999.1, разположена в поземлен имот с 

идентификатор 16359.514.2999, 16359.514.7001, заедно с прилежащите части: избено 

помещение № 63 с площ от 4,14 кв.м., и ид. части от общите части, съгласно АОС № 

6122/06.02.2020г. /по стар кадастрален план на гр. Горна Оряховица, отпаднал с 

влизането на кадастралната карта за града, одобрена със Заповед № РД-18-

1539/31.08.2018г. на Изп. Директор на АГКК /апартаментът се води на етаж 5/ 

  2. Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ 

общинско жилище с административен адрес: гр. Горна Оряховица, ул. ”Раховец” № 12, 

вх. В, ет. 1, ап. 1, самостоятелен обект с идентификатор 16359.515.251.1.61, с площ от 

39,88 кв.м. в сграда с идентификатор 16359.515.251.1, разположена в поземлен имот с 

идентификатор 16359.515.251, заедно с прилежащите части: изба № 18 с площ от 2,62 

кв.м., съгласно АОС № 6603/10.09.2020г. 

  3. Oтдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 40172.540.284 – 

язовир, по плана с. Крушето, общ. Горна Оряховица, с площ от 15,561дка, публична 

общинска собственост, съгласно А.П.О.С. № 5187/03.09.2018г., за срок от 10 /десет/ 

години.  

  4. Продажба на поземлен имот с идентификатор 16359.515.1783 – за друг вид 

застрояване, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица с площ от 283,00 кв.м., с 

административен адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Кирил и Методий”, номер по 

предходен план: 1783, квартал 219, парцел IХ, съгласно АОС № 6604/10.09.2020г. 

  5. Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен  

имот с идентификатор 16359.64.743 – изоставена орна земя, местност „Бабенец”, по 

кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с площ 500,00 кв.м. /петстотин квадратни 

метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, категория на земята: 5, 

номер по преходен план: 64.743, съгласно АОС № 6600/10.09.2020г. 

  6. Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен  

имот с идентификатор 16359.64.1089 – овощна градина, местност „Бабенец”, по 

кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с площ 526,00 кв.м. /петстотин двадесет и 

шест квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, категория 

на земята: 5, номер по преходен план: 64.1089, съгласно АОС № 6601/10.09.2020г. 

  7. Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен  

имот с идентификатор 16359.71.840 – овощна градина, местност „Ловна хижа”, по 

кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с площ 391,00 кв.м. /триста деветдесет и 

един квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, категория 

на земята: 5, номер по преходен план: 71.840, съгласно АОС № 6602/10.09.2020г.  

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

имот с идентификатор 16359.71.1637 – Лозе, местност „Ловна хижа”, по кадастралната 

карта на гр. Горна Оряховица, с площ 901,00 кв.м. /деветстотин и един квадратни 

метра/, предназначение на територията: Земеделска, категория на земята: 5, номер по 

преходен план: 072637, съгласно АОС № 6578/05.06.2020г. 

 9. Продажба на урегулиран поземлен имот - частна   общинска собственост, 

УПИ I – за КОО в кв. 86 по плана на с. Писарево, общ. Горна Оряховица с площ от 

960,00 кв.м., съгласно АОС № 6595/04.08.2020г. 
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 10. Продажба на урегулиран поземлен имот - частна   общинска собственост, 

УПИ VIII в кв. 5а по плана на с. Писарево, общ. Горна Оряховица с площ от 525,00 

кв.м., съгласно АОС № 3460/13.12.2016г. 

 11. Продажба на поземлени имоти, частна общинска собственост с обща площ 

1551,00 кв.м., както следва: 

- поземлен имот идентификатор 16359.512.110 – за друг вид производствен, 

складов обект, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица с площ от 1097,00 кв.м., 

номер по предходен план: квартал 1242, парцел III, съгласно АОС № 6617/15.09.2020г. 

- поземлен имот идентификатор 16359.512.113 – за друг вид производствен, 

складов обект, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица с площ от 454,00 кв.м., 

номер по предходен план: квартал 1242, парцел III, съгласно АОС № 6618/15.09.2020г. 

  12. Продажба на 7 броя поземлени имоти - земеделски земи - ниви – частна 

общинска собственост в землището на гр. Горна Оряховица с обща площ от 10 592,00 

кв.м.  

  13. Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен  

имот с идентификатор 22232.166.1 - нива, местност „Над селото”, по кадастралната 

карта на гр. Долна Оряховица, община Горна Оряховица, с площ 1019,00 кв.м. /хиляда 

и деветнадесет квадратни метра/, категория на земята: 3, номер по преходен план: 

166001, съгласно АОС № 6087/29.07.2019г.  

  14. Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен  

имот с идентификатор 23100.172.36, местност „Стойка бунар”, по кадастралната карта 

на с. Драганово, община Горна Оряховица, с площ 3841,00 кв.м. /три хиляди 

осемстотин четиридесет и един квадратни метра/, трайно предназначение на 

територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6, номер 

по преходен план: 172001, съгласно АОС № 6606/10.09.2020г. 

  15. Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен  

имот с идентификатор 16359.20.72, местност „Чуруковец”, по кадастралната карта на 

гр. Горна Оряховица, с площ 487,00 кв.м. /четиристотин осемдесет и седем квадратни 

метра/, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: 

гори и храсти в земеделски земи, категория на земята: 4, номер по преходен план: 

020072, съгласно АОС № 6619/16.09.2020г. 

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 278 

По т.15 от дневния ред – Промяна на характера на собствеността от публична в 

частна общинска на недвижим имот - дворно място, находящ се в УПИ III – за 

училище, кв. 44, с площ от 8800,00 кв.м., с построената в него двуетажна масивна 

сграда – ОУ „Кирил и Методий”, с площ от 400,00 кв.м. състояща се от 13 стаи и два 

коридора по плана на с. Крушето, община Горна Оряховица, ул. „Мелнишка” № 5, 

съгласно АПОС № 184/10.10.1997г. 

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

местната администрация, чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост във връзка с 

чл.4, ал. 2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, Общински съвет Горна Оряховица  
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Р е ш и: 

 

1.Дава съгласие за промяна на характера на собствеността от публична в частна 

общинска собственост на недвижим имот - недвижим имот - дворно място, находящ се 

в УПИ III – за училище, кв. 44, с площ от 8800,00 кв.м., с построената в него двуетажна 

масивна сграда – ОУ „Кирил и Методий”, с площ от 400,00 кв.м. състояща се от 13 стаи 

и два коридора по плана на с. Крушето, община Горна Оряховица, ул. „Мелнишка” № 

5, съгласно АПОС № 184/10.10.1997г. 

 

 „                                 „                                  „ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 279 

 

По т.16 от дневния ред – Продажба на поземлен имот с идентификатор 

16359.515.1783 – за друг вид застрояване, по кадастралната карта на гр. Горна 

Оряховица с площ от 283,00 кв.м., с административен адрес: гр. Горна Оряховица, ул. 

„Кирил и Методий”, номер по предходен план: 1783, квартал 219, парцел IХ, съгласно 

АОС № 6604/10.09.2020г. 

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 16359.515.1783 – за друг вид 

застрояване, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица с площ от 283,00 кв.м., с 

административен адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Кирил и Методий”, номер по 

предходен план: 1783, квартал 219, парцел IХ, съгласно АОС № 6604/10.09.2020г. и 

първоначална тръжна цена   определена  с  пазарна   оценка   от    лицензиран    

оценител,  в  размер на 9905,00 лева /Словом: девет хиляди деветстотин и пет лева/ без 

ДДС или 11886,00 лева /Словом: единадесет хиляди осемстотин осемдесет и шест 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    № 280 

 

По т.17 от дневния ред – Продажба на поземлени имоти, частна общинска 

собственост с обща площ 1551,00 кв.м., както следва: 
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- поземлен имот идентификатор 16359.512.110 – за друг вид производствен, 

складов обект, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица с площ от 1097,00 кв.м., 

номер по предходен план: квартал 1242, парцел III, съгласно АОС № 6617/15.09.2020г. 

- поземлен имот идентификатор 16359.512.113 – за друг вид производствен, 

складов обект, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица с площ от 454,00 кв.м., 

номер по предходен план: квартал 1242, парцел III, съгласно АОС № 6618/15.09.2020г. 

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, както следва: 

- поземлен имот идентификатор 16359.512.110 – за друг вид производствен, 

складов обект, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица с площ от 1097,00 кв.м., 

номер по предходен план: квартал 1242, парцел III, съгласно АОС № 6617/15.09.2020г. 

- поземлен имот идентификатор 16359.512.113 – за друг вид производствен, 

складов обект, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица с площ от 454,00 кв.м., 

номер по предходен план: квартал 1242, парцел III, съгласно АОС № 6618/15.09.2020г. 

 с първоначална тръжна цена за общо 1551,00 кв.м.,  определена  с  пазарна   

оценка   от    лицензиран    оценител,  в  размер на 64 625,00 лева /Словом: шестдесет и 

четири хиляди шестстотин двадесет и пет лева/ без ДДС или 77 550,00 лева /Словом: 

седемдесет и седем хиляди петстотин и петдесет 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    № 281 

По т.18 от дневния ред – Утвърждаване на списък с общински жилища, за 

продажба на лица, настанени в тях по административен ред и продажба на недвижим 

имот, частна общинска собственост, представляващ общинско жилище с 

административен адрес: гр. Горна Оряховица, ул. ”Хан Крум” № 5, вх. А, ет. 6, ап. 17, 

самостоятелен обект с идентификатор 16359.514.2999.1.17 с площ от 64,15 кв.м. в 

сграда с идентификатор 16359.514.2999.1, разположена в поземлен имот с 

идентификатор 16359.514.2999, 16359.514.7001, заедно с прилежащите части: избено 

помещение № 63 с площ от 4,14 кв.м., и ид. части от общите части, съгласно АОС № 

6122/06.02.2020г. /по стар кадастрален план на гр. Горна Оряховица, отпаднал с 

влизането на кадастралната карта за града, одобрена със Заповед № РД-18-

1539/31.08.2018г. на Изп. Директор на АГКК /апартаментът се води на етаж 5/. 

На основание чл.21, ал.1, т.8, Общински съвет Горна Оряховица 
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  Р е ш и: 

 

Исканията на гражданите  за закупуване на общински жилища ще бъдат 

разгледани след актуализиране на наредбата за условията и реда за установяване на 

жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, но не по 

късно от 25.02.2021г. 

 

„                                 „                                  „ 
 

Р Е Ш Е Н И Е    № 282 

По т.19 от дневния ред – Утвърждаване на списък с общински жилища, за 

продажба на лица, настанени в тях по административен ред и продажба на недвижим 

имот, частна общинска собственост, представляващ общинско жилище с 

административен адрес: гр. Горна Оряховица, ул. ”Раховец” № 12, вх. В, ет. 1, ап. 1, 

самостоятелен обект с идентификатор 16359.515.251.1.61, с площ от 39,88 кв.м. в 

сграда с идентификатор 16359.515.251.1, разположена в поземлен имот с 

идентификатор 16359.515.251, заедно с прилежащите части: изба № 18 с площ от 2,62 

кв.м., съгласно АОС № 6603/10.09.2020г. 

На основание чл.21, ал.1, т.8, Общински съвет Горна Оряховица 

 

  Р е ш и: 

 

Исканията на гражданите  за закупуване на общински жилища ще бъдат 

разгледани след актуализиране на наредбата за условията и реда за установяване на 

жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, но не по 

късно от 25.02.2021г. 

 

„                                 „                                  „ 
 

Р Е Ш Е Н И Е    № 283 

По т.20 от дневния ред – Продажба на урегулиран поземлен имот - частна   

общинска собственост, УПИ I – за КОО в кв. 86 по плана на с. Писарево, общ. Горна 

Оряховица с площ от 960,00 кв.м., съгласно АОС № 6595/04.08.2020г. 

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 I – за 

КОО в кв. 86 по плана на с. Писарево, общ. Горна Оряховица с площ от 960,00 кв.м., 

съгласно АОС № 6595/04.08.2020г. и първоначална тръжна цена определена с пазарна 
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оценка от лицензиран оценител, в размер на 9600,00 лева /Словом: девет хиляди и 

шестстотин лева/ без ДДС или 11520,00 лева /Словом: единадесет хиляди и петстотин 

и двадесет 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    № 284 

По т.21 от дневния ред – Продажба на урегулиран поземлен имот - частна   

общинска собственост, УПИ VIII в кв. 5а по плана на с. Писарево, общ. Горна 

Оряховица с площ от 525,00 кв.м., съгласно АОС № 3460/13.12.2016г. 

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 VIII в 

кв. 5а по плана на с. Писарево, общ. Горна Оряховица с площ от 525,00 кв.м., съгласно 

АОС № 3460/13.12.2016г. и първоначална тръжна цена определена с пазарна оценка от 

лицензиран оценител, в размер на 5250,00 лева /Словом: пет хиляди двеста и петдесет 

лева/ без ДДС или 6300,00 лева /Словом: шест хиляди и триста 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    № 285 

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

невключен в имуществото на общински търговски дружества: Навес – западен със 

застроена площ от 983,05 кв.м., Навес – източен със застроена площ от 752,80 кв.м. 

Полумасивен склад със застроена площ от 30,80 кв.м., построени върху Държавна земя, 

а именно: УПИ I – стопански двор на ТКЗС в кв. 81 по плана на с. Стрелец, община 

Горна Оряховица, съгласно АОС № 6505/28.04.2020г. 

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. 12, ал.2 от Наредбата за 

анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда на 

лицензиране на оценители, 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 и Решение № 196 от Протокол № 9/28.05.2020г.  на 

Общински съвет Горна Оряховица, Общински съвет Горна Оряховица 
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  Р е ш и: 

 

       1. Приема правния анализ, приватизационна оценка и информационен меморандум 

на обект: Навес – западен със застроена площ от 983,05 кв.м., Навес – източен със 

застроена площ от 752,80 кв.м. Полумасивен склад със застроена площ от 30,80 кв.м., 

построени върху Държавна земя, а именно: УПИ I – стопански двор на ТКЗС в кв. 81 по 

плана на с. Стрелец, община Горна Оряховица, съгласно АОС № 6505/28.04.2020г. 

       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 36146,00 лв. /Словом: тридесет и шест 

хиляди сто четиридесет и шест лева/ с ДДС общо, от които: 

             - 20 136,00 лв. /Словом: двадесет хиляди сто тридесет и шест лева/ – за  

навес – западен с ДДС. 

             - 15 420,00 лв. /Словом: петнадесет хиляди четиристотин и двадесет лева/ - 

за навес – източен с ДДС.  

             - 590,00 лв. /Словом: петстотин и деветдесет лева/ - за  „не нова сграда”, 

която е освободена от ДДС. 

 

          3.2. Стъпка за наддаване – 5% от началната тръжна цена в размер на 1 807,30 лв. 

/Словом: хиляда осемстотин и седем лева и тридесет стотинки/. 

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

7 229,20 лв. /Словом: седем хиляди двеста двадесет и девет лева и двадесет 

стотинки/ и се превежда по банкова сметка на общината IBAN 

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

17,00ч. на 14-ия  ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен 

вестник”; 

         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 ч. на 10 – ия  ден 

считано от датата на обнародване  на решението в „Държавен вестник”; 

         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”; 

         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 16,00 часа в стая 205 на Община Горна Оряховица. 

         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. 
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       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 със Решение и да сключи договор 

за покупко - продажба. 

 

„                                 „                                  „ 
 

Р Е Ш Е Н И Е    № 286 

По т.23 от дневния ред – Приватизация на общински нежилищен имот, 

невключен в имуществото на общински търговски дружества: Урегулиран поземлен 

имот VII – за търговски обект, кв. 55 по плана на с. Поликраище, община Горна 

Оряховица с площ 640,00 кв.м., заедно с построените в него: масивна сграда /бивша 

баня/ на един етаж с тавански и избени помещения със застроена площ 159,00 кв.м. и 

масивни гаражи със застроена площ 92,40 кв.м., съгласно АОС № 1370/14.03.2003г. 

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. 12, ал.2 от Наредбата за 

анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда на 

лицензиране на оценители, 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 и Решение № 97 от Протокол № 6/27.02.2020г.  на Общински 

съвет Горна Оряховица, Общински съвет Горна Оряховица 

 

  Р е ш и: 

 

       1. Приема правния анализ, приватизационна оценка и информационен меморандум 

на обект: Урегулиран поземлен имот VII – за търговски обект, кв. 55 по плана на с. 

Поликраище, община Горна Оряховица с площ 640,00 кв.м., заедно с построените в 

него: масивна сграда /бивша баня/ на един етаж с тавански и избени помещения със 

застроена площ 159,00 кв.м. и масивни гаражи със застроена площ 92,40 кв.м., съгласно 

АОС № 1370/14.03.2003г. 

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 27 038,04 лв. /Словом: двадесет и седем 

хиляди тридесет и осем лева и четири стотинки/ с ДДС общо, от които: 

             - 19 976,00 лв. /Словом: деветнадесет хиляди деветстотин седемдесет и шест 

лева/ – за  „не нова сграда”, която е освободена от ДДС. 

             - 5 393,81 лв. /Словом: пет хиляди триста деветдесет и три лева и осемдесет 

и една стотинки/ - за „прилежащ терен” който е освободена от ДДС.  

             - 1668,23 лв. /Словом: хиляда шестстотин шестдесет и осем лева и двадесет 

и три стотинки/ - за урегулиран поземлен имот с ДДС. 
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          3.2. Стъпка за наддаване – 5% от началната тръжна цена в размер на 1 351,90 лв. 

/Словом: хиляда триста петдесет и един лева и деветдесет стотинки/. 

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

5 407,61 лв. /Словом: пет хиляди четиристотин и седем лева и шестдесет и една 

стотинки/ и се превежда по банкова сметка на общината IBAN 

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

17,00ч. на 14-ия  ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен 

вестник”; 

         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 ч. на 10 – ия  ден 

считано от датата на обнародване  на решението в „Държавен вестник”; 

         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”; 

         3.7.Посещения и огледи на обекта могат да се извършат всеки работен ден от 

08.00 до 17.00 часа, но не по- късно от деня, предхождащ търга, в работно време след 

закупуване на документация. 

         3.8.Търгът ще се проведе на 16 – ия ден считано от датата на обнародване на 

решението в „Държавен вестник” в 15,00 часа в стая 102 на Община Горна Оряховица. 

         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 със Решение и да сключи договор 

за покупко - продажба. 

 

„                                 „                                  „ 
 

Р Е Ш Е Н И Е    № 287 

По т.24 от дневния ред – Даване на съгласие и одобряване на пазарна оценка за 

учредяване право на прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения за 

изграждане на обект: „Външно ел.захранване на хотелски комплекс”, преминаващ през 

ПИ с идентификатор 16359.61.3007 по КККР на гр. Горна Оряховица с начин на трайно 

ползване – за селскостопански, горски,ведомствен път. 
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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, Общински съвет Горна Оряховица 

 

  Р е ш и: 

 

1. Дава съгласие да се учреди на Здравко Петров Димитров с административен 

адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Георги Измирлиев” № 35  право на прокарване 

на отклонение от общите мрежи и съоръжения за изграждане на обект: „Външно 

ел.захранване на хотелски комплекс” с дължина 76.66 метра и площ на сервитут 

136.00 кв.м. през имот  публична общинска собственост: ПИ 16359.61.3007 по 

КККР на гр.Горна Оряховица, с начин на трайно ползване – „за 

селскостопански, горски, ведомствен път”. 

 

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 796,60 лв. /словом: седемстотин деветдесет и шест лева и 

шестдесет стотинки/ без ДДС или 956,35 лв. /словом: деветстотин петдесет и 

шест лева и тридесет и пет стотинки/ с ДДС за учредяване право на 

прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения за изграждане на 

обект: „Външно ел.захранване на хотелски комплекс” с дължина 76,66 метра и 

площ на сервитут 136.00 кв.м. през имот  публична общинска собственост: ПИ 

16359.61.3007 по КККР на гр.Горна Оряховица, с начин на трайно ползване – „за 

селскостопански, горски, ведомствен път”. 

 

„                                 „                                  „ 
 

Р Е Ш Е Н И Е    № 288 

По т.25 от дневния ред – Промяна на Подробен устройствен план - План за 

регулация и застрояване /ПРЗ/ – с обхват УПИ IХ – за  обществено обслужване,  УПИ 

IV – за „ЯНТРА“ ООД  и УПИ III - за производствено складова  дейност в кв. 59 по 

плана на ИПЗ  на гр. Горна Оряховица. 

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

местната администрация, чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от ЗУТ, Общински съвет Горна 

Оряховица  

Р е ш и: 

 

1. Дава съгласие за започване на процедура по частично  изменение на Подробен 

устройствен план – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ -  в обхват УПИ IХ – 

за  обществено обслужване,  УПИ IV – за „ЯНТРА“ ООД  и УПИ III - за 

производствено складова  дейност в кв. 59 по плана на ИПЗ  на гр. Горна 

Оряховица , а именно: присъединяване на 1423 кв.м.  от  УПИ IХ – за  

обществено обслужване  в кв.59 по плана на ИПЗ на гр.Горна Оряховица /ПИ с 

идентификатор 16359.512.74 по КККР/, частна общинска собственост, съгласно 

АЧОС №6605/10.09.2020г.  към УПИ IV – за „ЯНТРА“ ООД  в кв. 59 /ПИ с 
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идентификатор 16359.512.53/, собственост на “ВИКТОРИЯ-05” ООД, съгласно 

нотариален акт №1369, том VIІ, рег. 5254, дело 1250/2012г., както и за промяна 

на предназначението им, съгласно предназначението на новообразувания УПИ 

IV – за производствена, складова и търговска дейност в кв. 59. 

 

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

местната администрация и чл.41, ал.2 от Закон за общинската собственост във 

връзка с  чл.64, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Горна Оряховица 

одобрява пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на общо  

59291лв. / словом: петдесет и девет хиляди двеста деветдесет и един лев / без 

ДДС или 71150лв. /словом: седемдесет и една хиляди сто и петдесет лева/ с ДДС 

за 1423 кв.м., от  УПИ IХ – за  обществено обслужване  в кв.59 по плана на ИПЗ 

на гр.Горна Оряховица /ПИ с идентификатор 16359.512.74 по КККР/, частна 

общинска собственост, съгласно АЧОС №6605/10.09.2020г., които да бъдат 

присъединени към новообразуван УПИ IV – за производствена, складова и 

търговска дейност в кв. 59 /ПИ с идентификатор 16359.512.53/. 

 

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

местната администрация, чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ във връзка с чл.56, ал.1 и ал.2 

от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да сключи 

предварителен договор за прехвърляне на правото на собственост, с който  

“ВИКТОРИЯ-05” ООД придобива правото на собственост върху 1423 кв.м., от  

УПИ IХ – за  обществено обслужване  в кв.59 по плана на ИПЗ на гр.Горна 

Оряховица /ПИ с идентификатор 16359.512.74 по КККР/, частна общинска 

собственост, които да бъдат присъединени към УПИ IV – за „ЯНТРА“ ООД  в 

кв. 59 със собственик “ВИКТОРИЯ-05” ООД, съгласно нотариален акт №1369, 

том VIІ, рег. 5254, дело 1250/2012г. и заедно да образуват нов УПИ IV – за 

производствена, складова и търговска дейност в кв. 59 /ПИ с идентификатор 

16359.512.53/, като заплати сумата в размер на 59291лв. / словом: петдесет  девет 

хиляди двеста деветдесет и един лев / без ДДС или 71150лв. /словом: седемдесет 

и една хиляди сто и петдесет лева/ с ДДС. 

 

4. Всички разноски по сключване на предварителния договор за прехвърляне на 

правото на собственост върху 1423 кв.м. от  УПИ IХ – за  обществено 

обслужване  в кв.59 по плана на ИПЗ на гр.Горна Оряховица  /ПИ с 

идентификатор 16359.512.74 по КККР/, частна общинска собственост, които да 

бъдат присъединени към УПИ IV – за „ЯНТРА“ ООД  в кв. 59 /ПИ с 

идентификатор 16359.512.53/ със собственик “ВИКТОРИЯ-05” ООД  и заедно да 

образуват нов УПИ IV – за производствена, складова и търговска дейност в кв. 

59 , да са за сметка на  “ВИКТОРИЯ-05” ООД. 

 

5. Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица, след влизане в сила на 

Заповедта за изменение на ПУП /ПРЗ/ да сключи окончателен договор за 

прехвърляне на правото на собственост върху 1423 кв.м. от  УПИ IХ – за  

обществено обслужване  в кв.59 по плана на ИПЗ на гр.Горна Оряховица  /ПИ с 

идентификатор 16359.512.74 по КККР/, частна общинска собственост, които да 

бъдат присъединени към УПИ IV – за „ЯНТРА“ ООД  в кв. 59 /ПИ с 
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идентификатор 16359.512.53/  със собственик “ВИКТОРИЯ-05” ООД  и заедно 

да образуват нов УПИ IV – за производствена, складова и търговска дейност в 

кв. 59 по плана на ИПЗ на гр.Горна Оряховица. 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 289 

По т.26 от дневния ред - Даване на съгласие за учредяване на право на 

прокарване на газопровод за изграждане на сградна инсталация за сграда на ул. „Васил 

Априлов“ № 45, находяща се в УПИ IV – за ЖС в кв. 177 по регулационния план на 

ЦГЧ гр. Горна Оряховица и представляващ П.И. с идентификатор 16359.514.3745 по 

КККР на гр. Горна Оряховица, преминаващ през имот частна общинска собственост - 

УПИ IV- за ЖС в кв. 177 по регулационния план на ЦГЧ гр. Горна Оряховица и през 

публична общинска  собственост – улица с о.т. 225 – о.т. 252 по регулационния план на 

ЦГЧ, гр. Горна Оряховица и представляващ П.И. с идентификатор 16359.514.7145 по 

КККР на гр. Горна Оряховица. 

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

4 и ал. 6 от Закон за устройство на територията 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, 

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 Емил Петков 

Симеонов   с административен адрес гр. Горна Оряховица, ул. „Васил Априлов” 

№ 45, ет.1, право на прокарване на отклонение на общите мрежи и съоръжения 

за прокарване на сградна газова инсталация и изграждане на газопровод с обща 

дължина на трасето 11.80 м.,  като  8,20м  преминават през  УПИ IV – за ЖС в 

кв. 177 по регулационния план на ЦГЧ гр. Горна Оряховица и представляващ 

П.И. с идентификатор 16359.514.3745 по КККР на гр. Горна Оряховица -  частна 

общинска собственост съгласно АЧОС № 6597 от 10.09.2020г. 

 

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 153.09 лв. /словом: сто петдесет и три лева и девет стотинки/ без ДДС 

или 183.71лв. / словом: сто осемдесет и три лева и седемдесет и една стотинки/ с 

ДДС за учредяване право на прокарване на отклонение на общите мрежи и 

съоръжения за прокарване на сградна газова инсталация и изграждане на 

газопровод с обща дължина на трасето 11.80 м.,  като  8,20м  преминават през  

УПИ IV – за ЖС в кв. 177 по регулационния план на ЦГЧ гр. Горна Оряховица и 

представляващ П.И. с идентификатор 16359.514.3745 по КККР на гр. Горна 
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Оряховица -  частна общинска собственост съгласно АЧОС № 6597 от 

10.09.2020г. 

 

3. 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 Закона за устройство на територията и чл. 89 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с Общинско имущество, Общински 

съвет Горна Оряховица, в качеството си на собственик, дава съгласие да се 

учреди на Емил Петков Симеонов   с административен адрес гр. Горна 

Оряховица, ул. „Васил Априлов”  

№ 45, ет.1, право на прокарване на отклонение на общите мрежи и съоръжения 

за прокарване на сградна газова инсталация и изграждане на газопровод с обща 

дължина на трасето 11,80 м., като 3,60 м преминават през улица с о.т. 225 – о.т. 

252 по регулационния план на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица и представляващ П.И. 

с идентификатор 16359.514.7145 по КККР на гр. Горна Оряховица - публична 

общинска собственост на цена в размер 16.20 лв. /словом: шестнадесет лева и 

двадесет стотинки/ без ДДС или  19.44 лв. /словом: деветнадесет лева и 

четиридесет и четири стотинки/ с ДДС. 

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 290 

По т.27 от дневния ред - Частично изменение на Подробен устройствен план – 

План за регулация и План за застрояване  за УПИ   I – за трафопост, с идентификатор 

16359.515.211 по КККР; УПИ II- за ЖС, с идентификатор 16359.515.212 по КККР;  

УПИ III- за гаражи,с идентификатор 16359.515.213 по КККР;  за част от улица с о.т. 167 

– 151 – 150,с  идентификатор 16359.515.1016 по КККР; за част от улица с о.т. 151 – 172 

– 171 – 172, с идентификатор 16359.515.1017по КККР в кв. 42 по плана на р-н “Север“  

на гр. Горна Оряховица. 

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

местната администрация, чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с  

чл.208 от ЗУТ, и във връзка с чл.4, 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 промяна на характера на собствеността от публична в 

частна общинска собственост, както и да се  промени предназначението на обща 

площ от 290 кв.м., представляващи част от улица с о.т. 167 – 151, с  идентификатор 

16359.515.1016 по КККР, - 258 кв.м. и 32 кв.м. придаващи се към новопредвиден  УПИ  

I -  за трафопост.   

 

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

местната администрация, чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от ЗУТ дава съгласие за започване 

на процедура по частично  изменение на Подробен устройствен план – План за 

регулация /ПРЗ/   в обхват: УПИ I – за трафопост, УПИ II – за ЖС,  УПИ III – за гаражи, 

нереализирана част от улица с о.т. 167 – 151 към уличната регулационна граница на 
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УПИ I – за трафопост и УПИ II – за ЖС, улица с о.т. 151 – 172 – 171 – 170, като същата 

се обособи по реално изградената  и заснетата на място улица. 

 

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

местната администрация, чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ във връзка с чл.56, ал.1 и ал.2 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да сключи предварителен договор за 

прехвърляне на правото на собственост, с който: 

 -- “МЕГА - МД“ ЕООД, ЕИК: 104662205, със седалище и адрес на управление: 

гр. Горна Оряховица, бул. “Македония“ № 11, представлявано от Управителя Мирослав 

Ангелов Ангелов, собственик на  УПИ II- за ЖС, кв. 42, по плана на р-н “Север“  на гр. 

Горна Оряховица на основание нотариален акт № 1249, том VII, регистър № 4752, дело 

№ 1128 от 10.10.2017 г., с идентификатор по КККР на гр. Горна Оряховица 

16359.515.212, става собственик на площ общо от 464 м2, представляваща  

нереализирана част от улица с о.т. 167 – 151 с  идентификатор 16359.515.1016 по КККР, 

към уличната регулационна граница на УПИ I – за трафопост, с идентификатор 

16359.515.211 по КККР, общинска собственост съгласно АЧОС № 6609 от 10.09.2020 

г.,  и УПИ II – за ЖС с идентификатор 16359.515.212 по КККР., които  се придават към 

новообособения УПИ II- за ЖС и магазини, кв. 42 

-- Община Горна Оряховица със седалище и адрес на управление гр. Горна 

Оряховица, пл. “Георги Измирлиев“ № 5, става собственик  общо на 196 кв.м. както 

следва: 71 кв.м. от УПИ II – за ЖС, кв. 42, с идентификатор 16359.515.212 по КККР, 

които се придават към ново предвидения УПИ I – за трафопост; 18 кв.м. от УПИ II – за 

ЖС, кв. 42, с идентификатор 16359.515.212 по КККР, които се придават към УПИ III- за 

гаражи,с идентификатор 16359.515.213 по КККР; 107 кв.м. от УПИ II – за ЖС, кв. 42, с 

идентификатор 16359.515.212 по КККР, които се придават към улица с о.т. 151 – 172 – 

171 – 172, с идентификатор 16359.515.1017 по КККР. 

 

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

местната администрация и чл.41, ал.2 от Закон за общинската собственост във връзка с  

чл.64, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, Общински съвет Горна Оряховица одобрява пазарна оценка, 

изготвена от лицензиран оценител в размер на общо 15474,40 лв. /словом: петнадесет 

хиляди четиристотин седемдесет и четири лева и четиридесет стотинки/ без ДДС, с 

ДДС 18569,28 лв. /Словом: Осемнадесет хиляди петстотин шестдесет и девет лева 

и двадесет и осем стотинки/ върху общо 464 кв.м., от които 258 кв.м., 

представляващи  част от улица с о.т. 167 – 151, придаваща се към УПИ II – за ЖС и 

площ от 206 кв.м. от УПИ I -  за трафопост към новообразуван УПИ II – за ЖС и 

магазини, собственост на “МЕГА - МД“ ЕООД, ЕИК: 104662205, със седалище и 

адрес на управление: гр. Горна Оряховица, бул. “Македония“ № 11, вх. В, ет. 3, 

представлявано от Управителя Мирослав Ангелов Ангелов.  

 

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

местната администрация и чл.41, ал.2 от Закон за общинската собственост във връзка с  

чл.64, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, Общински съвет Горна Оряховица одобрява пазарна оценка, 

изготвена от лицензиран оценител в размер на общо 6536,60 лв. /словом: шест хиляди 

петстотин тридесет и шест  лева и шестдесет стотинки/ без ДДС, с ДДС 7843,92 лв. 

/Словом: Седем хиляди осемстотин четиридесет  и три лева и деветдесет и две 

стотинки/ върху общо 196 кв.м. както следва: 71 кв.м. от УПИ II – за ЖС, кв. 42, които 
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се придават към ново предвидения УПИ I – за трафопост; 18 кв.м. от УПИ II – за ЖС, 

кв. 42, които се придават към УПИ III - за гаражи; 107 кв.м. от УПИ II – за ЖС, кв. 42, 

които се придават към улица с о.т. 151 – 172 – 171 – 172,  

 

6. За уравнение на дяловете “МЕГА - МД“ ЕООД, ЕИК: 104662205, със 

седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, бул. “Македония“ № 11, вх. В, 

ет. 3, представлявано от Управителя Мирослав Ангелов Ангелов трябва да заплати на 

Община Горна Оряховица сума в размер на 8937,80 лв. / Словом: Осем хиляди 

деветстотин тридесет и седем лева и осемдесет стотинки/ без ДДС, и с ДДС 

10725,36 лв./Словом: Десет хиляди седемстотин двадесет и пет лева и тридесет и 

шест стотинки./ 

 

7. Всички разноски по сключване на предварителния договор за прехвърляне на 

правото на собственост на горе посочените имоти да са за сметка на “МЕГА - МД“ 

ЕООД, ЕИК: 104662205, със седалище и адрес на управление: гр. Горна 

Оряховица, бул. “Македония“ № 11, представлявано от Управителя Мирослав 

Ангелов Ангелов.  

 

8. Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица, след влизане в сила на 

Заповедта за изменение на ПУП /ПРЗ/ да сключи окончателен договор за делба на 

имотите, посочени в т. 3 от настоящето.  

      

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 291 

По т.28 от дневния ред – Даване на предварително съгласие за смяна 

предназначението на част от ПИ 59094.121.1, част от ПИ 59094.120.314 и на целия ПИ 

59094.121.298 по КККР на с. Първомайци,общ. Горна Оряховица със цел изграждане на 

общински обекти от първостепенно значение: 

• „Обособяване на път и изграждане на мостово съоръжение” 

• „Консервация, реставрация и социализация на вече разкритите участъци 

от „Крепост Ряховец” и проучване на неразкритите участъци от крепостта, изграждане 

на обезопасени алеи, водещи до отделните археологически обекти и поставяне на 

информационни табели и карти на съответната местност” 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 и ал.2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от Закон за устройство на 

територията и чл.25, ал.3, т.1 и т.3 и ал.5 от Закон за собствеността и ползването на 

земеделските земи във връзка с чл.131 ал.1 от Закон за устройство на територията  , 

Общински съвет Горна Оряховица  

Р е ш и: 

 

1. В качеството си на собственик, дава предварително съгласие със срок на 

валидност до окончателното изграждане на обект: „Обособяване на път и 

изграждане на мостово съоръжение” за промяна предназначението на  622 кв.м. 

от ПИ с идентификатор 59094.121.298 по КККР на с. Първомайци, общ. Горна 
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Оряховица  от имот с начин на трайно ползване – „Пасище” в имот конкретно 

предназначение „ За път”.  

 

2. На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 и ал.2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от Закон за устройство на 

територията и чл.25, ал.3, т.1 и т.3 и ал.5 от Закон за собствеността и ползването 

на земеделските земи във връзка с чл.131 ал.1 от Закон за устройство на 

територията  Общински съвет – Горна Оряховица, в качеството си на 

собственик, дава предварително съгласие със срок на валидност до 

окончателното изграждане на обект: „Консервация, реставрация и 

социализация на вече разкритите участъци от „Крепост Ряховец” и проучване на 

неразкритите участъци от крепостта, изграждане на обезопасени алеи, водещи 

до отделните археологически обекти и поставяне на информационни табели и 

карти на съответната местност” за промяна предназначението на  15 740 кв.м. от 

ПИ с идентификатор 59094.121.298 по КККР на с. Първомайци, общ. Горна 

Оряховица  от имот с начин на трайно ползване – „Пасище” в имот  с начин на 

трайно ползване „ За археологически паметник на културата”. 

 

3. На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 и ал.2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от Закон за устройство на 

територията и чл.25, ал.3, т.1 и т.3 и ал.5 от Закон за собствеността и ползването 

на земеделските земи във връзка с чл.131 ал.1 от Закон за устройство на 

територията  Общински съвет – Горна Оряховица, в качеството си на 

собственик, дава предварително съгласие със срок на валидност до 

окончателното изграждане на обект: „Консервация, реставрация и 

социализация на вече разкритите участъци от „Крепост Ряховец” и проучване на 

неразкритите участъци от крепостта, изграждане на обезопасени алеи, водещи 

до отделните археологически обекти и поставяне на информационни табели и 

карти на съответната местност” за промяна предназначението на  14 486 кв.м. от 

ПИ с идентификатор 59094.120.314 по КККР на с. Първомайци, общ. Горна 

Оряховица  от имот с начин на трайно ползване – „Пасище” в имот  с начин на 

трайно ползване „ За археологически паметник на културата”. 

 

4. На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 и ал.2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от Закон за устройство на 

територията и чл.25, ал.3, т.1 и т.3 и ал.5 от Закон за собствеността и ползването 

на земеделските земи във връзка с чл.131 ал.1 от Закон за устройство на 

територията  Общински съвет – Горна Оряховица, в качеството си на 

собственик, дава предварително съгласие със срок на валидност до 

окончателното изграждане на обект: „Консервация, реставрация и 

социализация на вече разкритите участъци от „Крепост Ряховец” и проучване на 

неразкритите участъци от крепостта, изграждане на обезопасени алеи, водещи 

до отделните археологически обекти и поставяне на информационни табели и 

карти на съответната местност” за промяна предназначението на  15 907 кв.м. от 

ПИ с идентификатор 59094.121.1 по КККР на с. Първомайци, общ. Горна 

Оряховица  от имот с начин на трайно ползване – „Пасище” в имот  с начин на 

трайно ползване „ За археологически паметник на културата”. 

 

„                                 „                                  „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 292 

По т.29 от дневния ред – Продажба на имот, частна общинска собственост, 

представляващ поземлен  имот с идентификатор 16359.71.1637 – Лозе, местност „Ловна 

хижа”, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с площ 901,00 кв.м. 

/деветстотин и един квадратни метра/, предназначение на територията: Земеделска, 

категория на земята: 5, номер по преходен план: 072637, съгласно АОС № 

6578/05.06.2020г. 

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

от    Закона  за  общинската собственост  във  вр. с  чл. 53,   ал. 1 и чл. 64, ал. 2  от  

Наредбата  за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

Общински съвет Горна Оряховица  

 

Р е ш и: 

 

 1.Дава съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба 

на поземлен имот с идентификатор 16359.71.1637– Лозе, местност „Ловна хижа”, по 

кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с площ 901,00 кв.м. /деветстотин и един 

квадратни метра/, предназначение на територията: Земеделска, категория на земята: 5, 

номер по преходен план: 072637, съгласно АОС № 6578/05.06.2020г., частна общинска 

собственост и първоначална тръжна цена, определена от лицензиран оценител, в размер 

на 2703,00 лв. /Словом: две хиляди седемстотин и три лева/, която е по – висока от 

данъчната оценка.                                                                                                                                                                                                                               

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

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

     

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 293 

По т.30 от дневния ред – Продажба на имот, частна общинска собственост, 

представляващ поземлен  имот с идентификатор 16359.71.840 – овощна градина, 

местност „Ловна хижа”, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с площ 391,00 

кв.м. /триста деветдесет и един квадратни метра/, трайно предназначение на 

територията: Земеделска, категория на земята: 5, номер по преходен план: 71.840, 

съгласно АОС № 6602/10.09.2020г. 

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

от    Закона  за  общинската собственост  във  вр. с  чл. 53,   ал. 1 и чл. 64, ал. 2  от  

Наредбата  за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

Общински съвет Горна Оряховица  

 

Р е ш и: 
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 1.Дава съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба 

на поземлен имот с идентификатор 16359.71.840 – овощна градина, местност „Ловна 

хижа”, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с площ 391,00 кв.м. /триста 

деветдесет и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията: 

Земеделска, категория на земята: 5, номер по преходен план: 71.840, съгласно АОС № 

6602/10.09.2020г., частна общинска собственост и първоначална тръжна цена, 

определена от лицензиран оценител, в размер на 1173,00 лв. /Словом: хиляда сто 

седемдесет и три лева/, която е по – висока от данъчната оценка.                                                                                                                                                                                                                               

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

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

     

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 294 

По т.31 от дневния ред – Продажба на имот, частна общинска собственост, 

представляващ поземлен  имот с идентификатор 16359.64.1089 – овощна градина, 

местност „Бабенец”, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с площ 526,00 

кв.м. /петстотин двадесет и шест квадратни метра/, трайно предназначение на 

територията: Земеделска, категория на земята: 5, номер по преходен план: 64.1089, 

съгласно АОС № 6601/10.09.2020г. 

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

от    Закона  за  общинската собственост  във  вр. с  чл. 53,   ал. 1 и чл. 64, ал. 2  от  

Наредбата  за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

Общински съвет Горна Оряховица  

Р е ш и: 

 

 1.Дава съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба 

на поземлен имот с идентификатор 16359.64.1089 – овощна градина, местност 

„Бабенец”, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с площ 526,00 кв.м. 

/петстотин двадесет и шест квадратни метра/, трайно предназначение на територията: 

Земеделска, категория на земята: 5, номер по преходен план: 64.1089, съгласно АОС № 

6601/10.09.2020г., частна общинска собственост и първоначална тръжна цена, 

определена от лицензиран оценител, в размер на 1578,00 лв. /Словом: хиляда петстотин 

седемдесет и осем лева/, която е по – висока от данъчната оценка.                                                                                                                                                                                                                               

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

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

  

„                                 „                                  „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 295 

По т.32 от дневния ред – Продажба на имот, частна общинска собственост, 

представляващ поземлен  имот с идентификатор 16359.64.743 – изоставена орна земя, 

местност „Бабенец”, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с площ 500,00 

кв.м. /петстотин квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, 

категория на земята: 5, номер по преходен план: 64.743, съгласно АОС № 

6600/10.09.2020г. 

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

от    Закона  за  общинската собственост  във  вр. с  чл. 53,   ал. 1 и чл. 64, ал. 2  от  

Наредбата  за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

Общински съвет Горна Оряховица  

Р е ш и: 

 

 1.Дава съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба 

на поземлен имот с идентификатор 16359.64.743 – изоставена орна земя, местност 

„Бабенец”, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с площ 500,00 кв.м. 

/петстотин квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, 

категория на земята: 5, номер по преходен план: 64.743, съгласно АОС № 

6600/10.09.2020г., частна общинска собственост и първоначална тръжна цена, 

определена от лицензиран оценител, в размер на 1500,00 лв. /Словом: хиляда и 

петстотин лева/, която е по – висока от данъчната оценка.                                                                                                                                                                                                                               

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

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

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 296 

По т.33 от дневния ред – Oтдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 

40172.540.284 – язовир, по плана с. Крушето, общ. Горна Оряховица, с площ от 

15,561дка, публична общинска собственост, съгласно А.П.О.С. № 5187/03.09.2018г., за 

срок от 10 /десет/ години. 

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

местната администрация /ЗМСМА/, чл.14 ал.2 във вр. с ал.7 от Закона за общинската 

собственост /ЗОС/ и §12 ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за 

водите/ обн. в ДВ бр. 103 от 2013г./, във връзка с чл. 13, ал. 1 и ал. 2 и чл. 86, ал. 3 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

Общински съвет Горна Оряховица  

Р е ш и: 

 

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

отдаване под наем на имот с идентификатор 40172.540.284 – язовир, по плана с. 
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Крушето, общ. Горна Оряховица, с площ от 15,561 дка, публична общинска 

собственост, съгласно А.П.О.С. № 5187/03.09.2018г. за срок от 10 /десет/ години и 

първоначална месечна наемна цена в размер на 3,00 лв. за декар или общо за  15,561 

дка месечна наемна цена в размер на 46,68 лв. /Словом: четиридесет и щест лева и 

шестдесет и осем стотинки/ без ДДС или 56,02 лв. /Словом: петдесет и шест лева и две 

стотинки/ с ДДС. 

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

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

собственост и НРПУРОИ. 

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 297 

По т.34 от дневния ред – Продажба на имот, частна общинска собственост, 

представляващ поземлен  имот с идентификатор 22232.166.1 - нива, местност „Над 

селото”, по кадастралната карта на гр. Долна Оряховица, община Горна Оряховица, с 

площ 1019,00 кв.м. /хиляда и деветнадесет квадратни метра/, категория на земята: 3, 

номер по преходен план: 166001, съгласно АОС № 6087/29.07.2019г. 

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

от    Закона  за  общинската собственост  във  вр. с  чл. 53,   ал. 1 и чл. 64, ал. 2  от  

Наредбата  за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

Общински съвет Горна Оряховица  

Р е ш и: 

 

 1.Дава съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба 

на имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен  имот с идентификатор 

22232.166.1 - нива, местност „Над селото”, по кадастралната карта на гр. Долна 

Оряховица, община Горна Оряховица, с площ 1019,00 кв.м. /хиляда и деветнадесет 

квадратни метра/, категория на земята: 3, номер по преходен план: 166001, съгласно 

АОС № 6087/29.07.2019г. и първоначална тръжна цена, определена от лицензиран 

оценител, в размер на 2038,00 лв. /Словом: две хиляди тридесет и осем лева/, която е по 

– висока от данъчната оценка.                                                                                                                                                                                                                               

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

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

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 298 

По т.35 от дневния ред – Продажба на имот, частна общинска собственост, 

представляващ поземлен  имот с идентификатор 23100.172.36, местност „Стойка 
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бунар”, по кадастралната карта на с. Драганово, община Горна Оряховица, с площ 

3841,00 кв.м. /три хиляди осемстотин четиридесет и един квадратни метра/, трайно 

предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория 

на земята: 6, номер по преходен план: 172001, съгласно АОС № 6606/10.09.2020г. 

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

от    Закона  за  общинската собственост  във  вр. с  чл. 53,   ал. 1 и чл. 64, ал. 2  от  

Наредбата  за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

Общински съвет Горна Оряховица  

Р е ш и: 

 

 1.Дава съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба 

на поземлен имот с идентификатор 23100.172.36, местност „Стойка бунар”, по 

кадастралната карта на с. Драганово, община Горна Оряховица, с площ 3841,00 кв.м. 

/три хиляди осемстотин четиридесет и един квадратни метра/, трайно предназначение 

на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6, 

номер по преходен план: 172001, съгласно АОС № 6606/10.09.2020г., частна общинска 

собственост и първоначална тръжна цена, определена от лицензиран оценител, в размер 

на 7682,00 лв. /Словом: седем хиляди шестстотин осемдесет и два лева/, която е по – 

висока от данъчната оценка.                                                                                                                                                                                                                               

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

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

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 299 

По т.36 от дневния ред – Продажба на имот, частна общинска собственост, 

представляващ поземлен  имот с идентификатор 16359.20.72, местност „Чуруковец”, по 

кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с площ 487,00 кв.м. /четиристотин 

осемдесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: 

земеделска, начин на трайно ползване: гори и храсти в земеделски земи, категория на 

земята: 4, номер по преходен план: 020072, съгласно АОС № 6619/16.09.2020г. 

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

от    Закона  за  общинската собственост  във  вр. с  чл. 53,   ал. 1 и чл. 64, ал. 2  от  

Наредбата  за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

Общински съвет Горна Оряховица  

Р е ш и: 

 

 1.Дава съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба 

на поземлен  имот с идентификатор 16359.20.72, местност „Чуруковец”, по 

кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с площ 487,00 кв.м. /четиристотин 

осемдесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: 
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земеделска, начин на трайно ползване: гори и храсти в земеделски земи, категория на 

земята: 4, номер по преходен план: 020072, съгласно АОС № 6619/16.09.2020г., частна 

общинска собственост и първоначална тръжна цена, определена от лицензиран 

оценител, в размер на 1461,00 лв. /Словом: хиляда четиристотин шестдесет и един 

лева/, която е по – висока от данъчната оценка.                                                                                                                                                                                                                               

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

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

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 300 

По т.37 от дневния ред – Продажба на 7 броя поземлени имоти - земеделски 

земи - ниви – частна общинска собственост в землището на гр. Горна Оряховица с обща 

площ от 10 592,00 кв.м. 

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

от    Закона  за  общинската собственост  във  вр. с  чл. 53,   ал. 1 и чл. 64, ал. 2  от  

Наредбата  за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

Общински съвет Горна Оряховица  

Р е ш и: 

 

 1.Дава съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба 

на поземлени имоти, частна общинска собственост в землището на гр. Горна 

Оряховица, както следва:  

Община Землище Имот № Местност Категория    НТП Площ/кв.м АОС № 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.24.

622 

Могилата IV Нива 0,127 

 

АОС № 

6585 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.24.

616 

Могилата IV Нива 0,049 

 

АОС № 

6611 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.24.

615 

Могилата IV Нива 0,268 

 

АОС № 

6612 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.24.

618 

Могилата IV Нива 0,068 

 

АОС № 

6613 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.24.

619 

Могилата IV Нива 0,175 

 

АОС № 

6614 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.24.

611 

Могилата IV Нива 2,801 

 

АОС № 

6615 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.24.

610 

Могилата IV Нива 7,104 

 

АОС № 

6616 

     Обща 

площ 

10 592,00 

кв.м. 
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с първоначална тръжна цена, за общо 10 592,00 кв.м. определена от лицензиран 

оценител, в размер на 31 801,00 лв. /Словом: тридесет и една хиляди осемстотин и един 

лева/, която е по – висока от данъчната оценка.                                                                                                                                                                                                                               

  

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

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

  

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 301 

По т.38 от дневния ред – Приемане на Общ план за реклама и културно 

наследство в община Горна Оряховица (България) и община Рошиори де Веде 

(Румъния), разработен в рамките на проект „Иновативен подход за популяризиране на 

културното и природно наследство в трансграничния регион, финансиран по програма 

INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020“ 

На основание   чл.21,   ал.1,   т.12  от   ЗМСМА и във връзка с изпълнение на 

проект „Иновативен подход за популяризиране на културното и природно наследство в 

трансграничния регион, финансиран по програма INTERREG V-A Румъния-България 

2014-2020“, Общински съвет Горна Оряховица  

 

Р е ш и: 

 

§1.Приема Общ план за реклама и културно наследство в Община Горна 

Оряховица (България) и община Рошиори де Веде (Румъния). 

 

 „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 302 

По т.39 от дневния ред – Приемане на отчети на читалища намиращи се на 

територията на община Горна Оряховица. 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 26а, ал. 5 и ал. 6 от Закона за 

народните читалища, §15 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за 

мерките и действията по време на извънредното положение, Общински съвет Горна 

Оряховица  

Р е ш и: 

 

1.Приема докладите за осъществените читалищни дейности на територията на 

Община Горна Оряховица в изпълнение на Годишната програма за развитие на 
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читалищната дейност в община Горна Оряховица за 2019 година и за изразходваните от 

бюджета средства през предходната година на следните читалища: 

 

град Горна Оряховица: 

НЧ „Напредък-1869“; 

НЧ „Братя Грънчарови-2002“; 

НЧ „Пробуда-1904“. 

град Долна Оряховица: 

НЧ „Христо Козлев-1883“ 

село Драганово: 

НЧ „Съединение 1888“ 

село Първомайци: 

НЧ „Иван Вазов-1893“ 

село Поликраище: 

НЧ „Развитие-1884“ 

село Върбица: 

НЧ „Градина-Върбица 1894“ 

село Янтра: 

НЧ „Пробуда-1922“ 

село Писарево: 

НЧ „Съгласие-1905“ 

село Правда: 

НЧ „Звезда-1905“ 

село Стрелец: 

НЧ „Заря-1900“ 

село Крушето: 

НЧ „Напредък-Крушето 1906“ 

село Горски горен Тръмбеш: 

НЧ „Просвета-1906“ 

 

2.Не приема докладите за осъществените читалищни дейности на територията на 

Община Горна Оряховица в изпълнение на Годишната програма за развитие на 

читалищната дейност в община Горна Оряховица за 2019 година и за изразходваните от 

бюджета средства през предходната година на следните читалища: 

 

 

село Горски долен Тръмбеш: 

НЧ „Наука и труд-1914“. 

 

 „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 303 

По т.40 от дневния ред – Определяне на общински съветници за членове на 

комисията за разглеждане на постъпили предложения за присъждане на наградата 

„Будител на Община Горна Оряховица“ 
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На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.28, ал.2 от Наредбата за 

званията, наградите и отличията на община Горна Оряховица, Общински съвет Горна 

Оряховица  

Р е ш и: 

 

    1. Определя за срок до изтичане на мандата на настоящия Общински съвет в 

състава на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите предложения за 

присъждане на наградата „Будител на Община Горна Оряховица“ да се включат 

общинските съветници: 

 

 Йорданка Петрова Кушева 

 Георги Недев Бижев 

 Павлинка Йорданова Николова 

 Веско Цанков Ирибаджаков 

 

 „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 304 

По т.41 от дневния ред – Определяне на кандидати за съдебни заседатели за 

Районен съд Горна Оряховица. 

На основание чл.21, ал.1, т.23 във вразка с чл.68 а, ал.4 от Закон за съдебната 

власт, чл.8, ал.1 от Наредба съдебните заседатели /обн.ДВ бр.81/10.10.2017 г./ и писмо 

изх.№1956/28.05.2020 г. на ВТОС, вх.№269/02.06.2020 г. на ОбС Горна Оряховица, 

Общински съвет Горна Оряховица  

Р е ш и: 

 

Предлага на Общото събрание на съдиите от Окръжен съд Велико Търново да 

бъдат избрани следните кандидати за съдебни заседатели за Районен съд Горна 

Оряховица: 

 

1. АЛЕКСАНДЪР ВАЛЕРИЕВ ЦАНКОВ 

2. БОНКА ГЕОРГИЕВА БОНЕВА- МАРИНОВА 

3. ГАЛИНА ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА 

4. ДАРИНКА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА 

5. ЕЛЕОНОРА БОЙЧЕВА ИЛАРИОНОВА 

6. ИВАЛИНКА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТАНОВА 

7. ЙОРДАНКА НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА 

8. КАТЯ ХРИСТОВА КРЪСТЕВА 

9. КРАСИМИРА ЙОРДАНОВА ЕНЕВА 

10. МАРИНЕЛА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА 

11. САШО ПЕТРОВ ИВАНОВ 

12. СОФКА ДОБРИНОВА СТЕФАНОВА 

13. СТОЯНКА ПЕТРОВА ЙОНКОВА 

 

„                                 „                                  „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 305 

По т.42 от дневния ред – Промени в Поименния списък за капиталови разходи за 

местни дейности. 

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

местната администрация  и чл.124, ал.2 , ал.3 и ал.4, от Закона за публичните финанси, 

Общински съвет Горна Оряховица  

 

Р е ш и: 

 

1. Променя плана на бюджета на Община Горна Оряховица за 2020 година за  местни 

дейности , както следва: 

 

1.1.Извършва компенсирани промени в поименния списък за капиталови  разходи в 

частта на финансиране с целева субсидия за капиталови разходи както следва: 

 

било    става    разлика 

                                                                                                             лв.        лв.          лв.  

 

§53-01- придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 

 

Функция І Общи държавни служби 

 Дейност 122 Общинска администрация 

- Лицензи  WINDOWS и MS OFFICE                                  50000   18000    -32000 

 

§52-01-придобиване на компютри и хардуер 

Функция І Общи държавни служби 

Дейност 122 Общинска администрация 

-Доставка на  компютърни конфигурации                                            0   36000   +36000 

 

Дейност 123 Общински съвет 

- Доставка на бърз скенер                                                             0     1300     +1300 

   

§52-03- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения  

 

Функция  VІІ Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело 

  Дейност 714 Спортни бази за спорт за всички                     

-Доставка и монтаж на котел в спортна зала 

 «Никола Петров»-гр.Горна Оряховица                                           37000    31700   -5300 

 

 

 

 

                   Всичко компенсиране :                                               87000       87000         0  
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2. Кметът на общината да отрази промените по бюджета по функции, дейности, 

параграфи и подпараграфи по ЕБК. 

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 306 

По т.43 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 2020 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 август общинските 

съветници – – Борислав Генчев Генчев, Савадор Стефанов Ганчев, Пламен Иванов 

Стоянов, Виктор Недев Азманов, като резервен член Йордан Стефанов Михтиев. 

 

„                                 „                                  „ 

 

 

 

                                                   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                    /ДИМИТЪР НИКОЛОВ/ 
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