
Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 15 от 29 октомври 2020 г. от 

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

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от Протокол № 15/29.10.2020 г. 

от редовно заседание на  

Общински съвет – Горна Оряховица 

 

 

 

По т.1 от дневния ред – Информация за актуалната обстановка и мерките 

предприети в борбата за ограничаване на COVID-19 на територията на община Горна 

Оряховица.  

Докл.: Кметът на Общината 

 

Общинските съветници се запознаха с информацията. 

 

„                                 „                                  „ 

 

По т.2 от дневния ред - Информация за състоянието на общинската пътна мрежа 

и подготовката за есенно-зимния сезон в община Горна Оряховица 2020-2021г.      

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

транспорт” 

 

Г.Рачев – Комисията разгледа информацията. 

 

Общинските съветници се запознаха с информацията. 

 

 

 „                                 „                                  „ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 307 

 

По т.3 от дневния ред – Информация по актуални теми и проблеми в населените 

места на територията на община Горна Оряховица. 

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

инд. № 342/15.07.2020г., Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

1.Задължава Кмета на Общината при приемане на бюджета за 2021- ва година да 

представи Програма за решаване на актуални проблемите на населените места на 

територията на община Горна Оряховица до края на мандат 2019- 2023- та година. 
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„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 308 

По т.4 от дневния ред – Поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране 

изпълнението на проект „Обновяване и модернизация на културна инфраструктура гр. 

Горна Оряховица“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

На основание чл.21, ал.1, т.10 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.4, т.7, чл.17 и чл.19а от Закона за общинския дълг, 

Общински съвет Горна Оряховица 

Р е ш и: 

І. Дава съгласие Община Горна Оряховица да сключи договор за кредит с 

„Регионален фонд за градско развитие” АД, по силата на който да поеме дългосрочен 

общински дълг с цел реализация на проект „Обновяване и модернизация на културна 

инфраструктура гр.  Горна Оряховица“ по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., 

приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.027 „Изпълнение 

на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Горна 

Оряховица”, при следните основни параметри: 

 

1. Максимален размер на дълга: до 426 589,00 лева. общ индикативен размер на 

кредита с две кредитни линии:  

 

Кредитна линия А с ресурс на РФГР АД: до 251 688 (двеста петдесет и една хиляди 

шестстотин осемдесет и осем ) лева 

Кредитна линия Б с ресурс на Банка ДСК: до 174 901 (сто седемдесет и четири хиляди 

деветстотин и един) лева 

 

2. Валута на дълга: лева; 

 

3. Вид на дълга: дългосрочен, поет с договор за общински заем; 

 

4.Условия на погасяване: 

- Срок на погасяване: до 120 месеца, считано от датата на подписване на 

договора за кредит; 

- Гратисен период: 24 месеца; 

 

5.Максимален лихвен процент: 

 

Кредитна линия А: Лихвеният процент по Кредит А към всеки един  момент е равен на 

5% от лихвения процент по Кредит Б. (0,15 % годишно). 

Кредитна линия Б: СДИ на Банка ДСК + 2,95% годишно . Към датата на кредитното 

одобрение СДИ е равен на 0.01%  
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* СДИ (средно-претеглен депозитен индекс) се изчислява на база лихвената 

статистика на БНБ за лихвените проценти и обеми на срочни депозити в лева на 

нефинансови предприятия и домакинства с матуритет над 1 ден до 3 месеца, 

съгласно методика публикувана на интернет страницата на Банка ДСК ЕАД. 

 

6.Други такси, комисионни и др. 

 

-Такса за управление на кредита:  

 

Финансов Кредитна линия А: без такси 

Кредитна линия Б: Такса управление 0.5% от размера на кредит Б, дължима ежегодно 

върху остатъчната главница в началото на всеки едногодишен период. 

 

 Без такса за разглеждане.           

     

               -Такса за предсрочно погасяване:  

 

Кредитна линия А:  без такса  

Кредитна линия Б:  

а) Без такса в случай на предсрочно погасяване със средства, генерирани от дейността 

на Проекта и собствени средства на Общината ; 

б) Съгласно тарифата на Банката 

Предсрочно погасяване може да се извършва само едновременно и пропорционално по 

двете кредитни линии и на дата, съвпадаща с дата на плащане на редовна лихва и 

главница. 

 

     7. Начин на обезпечаване на кредита: 

 

1. Особен залог по реда на Закона за особените залози върху съвкупност от настоящи 

и бъдещи вземания на Община Горна Оряховица, за собствените приходи на 

общината по смисъла на чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните 

финанси (ЗПФ) и обща изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗПФ, 

включително и тези постъпващи по бюджетната сметка на Общината, като 

настоящите и бъдещите вземания за наличностите по тази сметка също са обект на 

особения залог. 

ПС: 426 589 лв.; ЛС: 0 лв. 

    

2. Портфейлна гаранция за 80% от Кредитна линия Б предоставена от ФМФИБ, в 

размер от 139 920.80 лв. 

Покритие с гаранция само на частта на ДСК:                                        

ПС 80%/ ЛС 80% 

 

Общо покритие:    ПС 133%/ ЛС 33% 

 

ІІ. Възлага и делегира права на Кмета на общината да подпише договор за 

кредит и договор за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и 

фактически действия за изпълнение на решението по т. І. 

 
„                                 „                                  „ 
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                                                         Р Е Ш Е Н И Е    № 309 

По т.5 от дневния ред – Промени в разходната част на бюджета и Поименния 

списък за капиталови разходи за държавни и 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 разходната част на бюджета на Община Горна Оряховица за 

2020 година , както следва: 

 

1.1.Извършва компенсирани промени в поименния списък за капиталови  разходи за 

33183 лв. в частта на финансиране с целева субсидия за капиталови разходи както 

следва: 

-за държавни дейности : 

било    става    разлика 

                                                                                                      лв.        лв.          лв.  

§51-00 Основен ремонт на ДМА    

Функция  VІІ Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело 

  Дейност 738 Читалища  

-Основен ремонт НЧ Развитие, с. Поликраище            15000    14776       -224 

-Основен ремонт НЧ Звезда - 1905, с. Правда              11000    10894       -106 

 

Функция І І І   Образование 

Дейност 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии 

- Основен ремонт на покрив СУ Вичо Грънчаров               2            0         -2 

 

§52-06-изграждане на инфраструктурни обекти 

Функция І І Отбрана и сигурност 

Дейност 283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от 

бедствия и аварии 

 

- Укрепване на подпорна стена на ул. Цар Асен 7-11, 

 гр. Горна Оряховица                                                            0    332       +332 

 

 

-за местни дейности: 

 

§51-00 Основен ремонт на ДМА    

Функция І Общи държавни служби 

 Дейност 122 Общинска администрация 

-Основен ремонт на сграда кметство с. Г. Г. Тръмбеш    5000   4965        -35 

-Основен ремонт на покрив, сграда  

община Горна Оряховица                                                  80000 79988        -12   

-Основен ремонт на сграда кметство с. Стрелец              5000   4976       -24 

 

Функция V  Социално осигуряване, подпомагане и грижи 

Дейност 525 Клубове на пенсионера, инвалида и др. 
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-Основен ремонт в клуб на пенсионера Железничар 

 гр. Горна Оряховица                                                    20000   19970        -30 

-Основен ремонт в клуб на пенсионера  

с . Г. Д. Тръмбеш                                                          10000      9961       -39 

-Основен ремонт в клуб на пенсионера  

с. Първомайци                                                              11000    10949       -51  

 

Функция  VІІ Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело 

  Дейност 714 Спортни бази за спорт за всички                     

- Основен ремонт младежки дом гр. Долна Оряховица 15000   14945       -55 

- Основен ремонт на осветление в зала акробатика      20000   19991         -9  

- Ремонт на котелно помещение в спортна  

зала Никола Петров - гр. Горна Оряховица                    3000     2993        -7 

 

§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                         31700       0    -31700 

 

                §52-06-изграждане на инфраструктурни обекти 

Функция І І Отбрана и сигурност 

Дейност 283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от 

бедствия и аварии 

 

- Укрепване на подпорна стена на ул. Цар Асен 7-11, 

 гр. Горна Оряховица                                                          0  32851   +32851 

 

 

           

 Функция  VІІ Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело 

  Дейност 714 Спортни бази за спорт за всички   

    -Инженеринг-проектиране и изпълнение на СМР 

 на обект„Мултифункционални игрища в 

 гр.Долна Оряховица, с.Драганово, с.Поликраище  

и с.Първомайци в община Горна Оряховица             10000    9594        -406 

 

Дейност745 Обредни домове и зали                     

   - Изграждане на ограда гробищен  

 парк с. Драганово                                                     10872  10389        -483 

 

                                                                         ------------------------------------- 

                                       Всичко компенсиране :    247574   247574           0                             
 

 

2. Променя във Функция  VІ Жилищно строителство, БКС и ООС, Дейност 603 

Водоснабдяване и канализация, ,§53-00 Придобиване на немаетериални дълготрайни 

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

наименованието на обект „ Проектиране на канализация в гр. Долна Оряховица по 
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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“ ” на „ Проектиране на канализация в гр. 

Долна Оряховица по части от улици: ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Червен бряг“, 

ул.“Опълченска“,ул.“Тракия“, ул.“Янтра“, ул. „Крайречна“, ул. „Средец“, ул. „Стара 

планина“, ул. „Филип Тотю“, ул. „Бенковски“, ул. „Вардар“, ул.“Райко Даскалов“ ул. 

„Г.С. Раковски“, ул. „Хан Аспарух“,ул. „Трети март“, ул. „Кубрат“ , ул. „Васил 

Друмев“, ул. „Средна гора“, ул. „Даскал Димитър“ ”. 

 

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

параграфи и подпараграфи по ЕБК и в поименния списък за капиталови разходи. 

 

 „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 310 

По т.6 от дневния ред - Промяна на план-сметката за определяне размера на 

таксата за битови отпадъци за 2020 г. на община Горна Оряховица. 

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

администрация, чл. 66, ал. 1, чл. 67, чл.68, чл.71 и 71а от Закона за местните данъци и 

такси и чл. 9, чл. 10 и чл. 11а и б от Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, Общински съвет 

Горна Оряховица 

Р е ш и: 

1. Дава съгласие за предоставяне на целеви средства на Регионално 

сдружение за управление на отпадъците, регион В. Търново в размер на 10 474,03 лв., 

за заплащане на необходими разходи по застраховане на имуществото и 

административно обслужване на сдружението. 

2. Одобрява вътрешна промяна в план-сметка за необходимите разходи за 

сметосъбиране, сметоизвозване, депониране и поддържане на територии за обществено 

ползване за 2020 г., както следва: 

 

 2.1 Намалява средствата предвидени за сепариране на отпадъците Дейност 

623 - Чистота, параграф 10-20 разходи за външни услуги с 9 360 лв. 

 

 2.2 включва в т.2 от план-сметката нов вид разход с наименование: „разходи 

по застраховане на имуществото и административно обслужване на сдружението“ на 

стойност 10 474,03 лв. 

 

 3. Възлага на кмета на община Горна Оряховица, в зависимост от 

отчитането при необходимост да извърши компенсирана промяна между приходната и 

разходната част на бюджета за местни дейности. 

 

„                                 „                                  „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 311 

По т.7 от дневния ред - Одобряване разходите за командировки през трето 

тримесечие на 2020 г. на Кмета на Общината. 

На основание на чл. 8, ал. 4, от Наредбата за командировки в страната, 

Общински съвет Горна Оряховица, 

Р е ш и: 

 

          1. Одобрява разхода в размер на 40,00 лв. / четиридесет лева / за служебни 

командировки за трето тримесечие на 2020 г. на Кмета на Общината. 

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 312 

По т.8 от дневния ред – Даване на съгласие за сключване на извънсъдебно 

споразумение между НЗОК и МБАЛ „Св. Иван Рилски Горна Оряховица” ЕООД. 

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

администрация във връзка с чл.7 от Наредба за управлението на търговски дружества с 

общинско имущество и общински предприятия, чл.137, ал.3, изр. последно от ТЗ и 

предложение от д-р Иван Иванов – Управител на МБАЛ „Св. Иван Рилски Горна 

Оряховица” ЕООД за Сключване на извънсъдебно споразумение между НЗОК и 

болничното заведение, съгласно §1, ал.4 от ПЗР на Закона за бюджета на НЗОК за 2020 

г. регистрирано с №465/27.10.2020 г. на ОбС Горна Оряховица, Общински съвет  Горна 

Оряховица 

Р е ш и: 

 

1.Одобрява предложения проект на извънсъдебно споразумение на основание 

чл.365, ал.1 от Закон за задълженията и договорите и във връзка с §1, ал.3 от Закон за 

бюджета на НЗОК за 2020 г. с изпълнителите на болнична медицинска помощ за 

заплащане на незаплатени стойности на дейности в болничната медицинска помощ, за 

които няма заведени съдебни производства /ПРИЛОЖЕНИЕ №1/, съгласно Условия и 

ред в изпълнение на §1, ал.4 от Закон за Бюджета на НЗОК за 2020 г. определени 

съвместно между Националната Здравно Осигурителна Каса и Българския лекарски 

съюз №РД-НС-01-2/20.10.2020 г.; 

 

2.Упълномощава управителя на МБАЛ „Св. Иван Рилски Горна 

Оряховица”ЕООД – д-р Иван Иванов да подпише одобреното по т.1 извънсъдебно 

споразумение с упълномощения представител на НЗОК. 

 

„                                 „                                  „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 313 

По т.9 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  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 със 75000 лв. като: 

-увеличава §§40-40-постъпления от продажба на земя със 75000 лв.; 

 

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

с 75000 лв. в частта на финансиране със собствени средства като увеличава: 

 

                                                                                било    става    разлика 

                                                                                   лв.        лв.          лв.  

 

§52-01-придобиване на компютри и хардуер 

 

Функция І Общи държавни служби 

Дейност 123 Общински съвет 

-Доставка на  преносими компютри                            0    60000      + 60000 

 

§53-01- придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 

 

Функция І Общи държавни служби 

Дейност 123 Общински съвети 

  -Програмен продукт за отдалечено гласуване            0    15000       +15000      

                                                                                

                                                                                 ------------------------------- 

 

                      ВСИЧКО:                                              0     75000     +75000 

 

 

 

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

параграфи и подпараграфи по ЕБК и в поименния списък за капиталови разходи. 

 

„                                 „                                  „ 

 

По т.10 от дневния ред – Питания и отговор на питания 

 

 

„                                 „                                  „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 314 

По т.11 от дневния ред – Одобряване на Решение на Кмета на Община Горна 

Оряховица за откриване на процедура за определяне на концесионер и възлагане на 

концесия за строителство за обект „Надземен паркинг”.  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.12 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 40, ал. 2, т. 1 и чл. 71, ал. 1 от Закона за 

концесиите, Общински съвет  Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

1.Одобрява Решение на Кмета на Община Горна Оряховица за откриване на 

процедура за определяне на концессионер на концесия за строителство за обект обект 

„Надземен паркинг”. 

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 315 

По т.12 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: 

 

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

помещение с площ 15,64 кв.м., находящо се в сграда с идентификатор 16359.513.5026.1 

- разположена в поземлен имот с идентификатор 16359.513.5026, по кадастралната 

карта на гр. Горна Оряховица, с предназначение на самостоятелния обект: за друг вид 

обществена сграда, съгласно АПОС № 6626/08.10.2020г. за срок от 5 /пет/ години. 

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

УПИ I – 275, кв. 131 по плана на с. Първомайци, община Горна Оряховица, с обща 

площ от 812,00 кв.м., съгласно АОС № 6620/08.10.2020г. 

        3. Продажба на поземлен имот с идентификатор 16359.514.3768, с площ от 313,00 

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

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

преходен план: УПИ XIII – 3768, кв. 130, съгласно АОС № 6625/08.10.2020г. 

        4. Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, а имено: 

помещение с площ от 8,00 кв.м., находящо се в сграда с идентификатор 

16359.514.1569.1.1 - разположена в поземлен имот с идентификатор 16359.514.1569 по 

кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с предназначение за делова и 
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административна дейност, с административен адрес: гр. Горна Оряховица, пл. „Георги 

Измирлиев” № 4, съгласно АОС № 6039/18.03.2019г., за срок от 5 /пет/ години. 

        5. Отстъпване право на строеж на гаражна клетка № 17 в Поземлен имот с 

идентификатор 16359.515.250 с площ 713,00 кв.м., трайно предназначение на 

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

план УПИ IV, кв. 16 по плана на р-н „Север”, гр.  Горна Оряховица.  

        6. Отстъпване право на строеж на гаражна клетка № 10 в Поземлен имот с 

идентификатор 16359.515.250 с площ 713,00 кв.м., трайно предназначение на 

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

план УПИ IV, кв. 16 по плана на р-н „Север”, гр.  Горна Оряховица.  

        7. Отстъпване право на строеж на гаражна клетка № 6 в Поземлен имот с 

идентификатор 16359.515.250 с площ 713,00 кв.м., трайно предназначение на 

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

план УПИ IV, кв. 16 по плана на р-н „Север”, гр.  Горна Оряховица.  

          8. Отстъпване право на строеж на гаражна клетка № 5 в Поземлен имот с 

идентификатор 16359.515.250 с площ 713,00 кв.м., трайно предназначение на 

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

план УПИ IV, кв. 16 по плана на р-н „Север”, гр.  Горна Оряховица.  

       9. Отстъпване право на строеж на гаражна клетка № 4 в Поземлен имот с 

идентификатор 16359.515.250 с площ 713,00 кв.м., трайно предназначение на 

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

план УПИ IV, кв. 16 по плана на р-н „Север”, гр.  Горна Оряховица.  

     10. Отстъпване право на строеж на гаражна клетка № 12 в Поземлен имот с 

идентификатор 16359.515.250 с площ 713,00 кв.м., трайно предназначение на 

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

план УПИ IV, кв. 16 по плана на р-н „Север”, гр.  Горна Оряховица.  

 
„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 316 

По т.13 от дневния ред – Предоставяне за безвъзмездно ползване на общински 

спортeн обект – игрище в с. Първомайци на ФК „Първомайци 2020”.  

На основание чл.21, ал.1, т.8  т.23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, 103, ал. 1 от Закона за  физическото възпитание и спорта и 

чл. 9, ал. 4 и чл. 12, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за използване на спортни 

обекти, собственост на Община Горна Оряховица, Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

Дава съгласието си да се отдаде за безвъзмездно ползване за срок от 5 /пет/ 

години на «Футболен клуб Първомайци 2020» следния спортен обект – игрище, 

находящо се в УПИ I – за игрище, кв. 77 по плана на с. Първомайци, общ. Горна 

Оряховица, собственост на Община Горна съгласно АЧОС № 1285/05.04.2002г.   

 

„                                 „                                  „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 317 

По т.14 от дневния ред – Учредяване на безвъзмездно вещно право на ползване 

на за срок от 10 години за имот, частна общинска собственост, представляващ 

самостоятелен обект с идентификатор 16359.514.1404.1.1, находящ се на етаж 1 в 

сграда с идентификатор 16359.514.1404.1, предназначение на сградата – за култура и 

изкуство, разположена в ПИ с идентификатор 16359.514.1404 с предназначение на 

самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта :1 с площ от 444 кв.м. 

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

местната администрация, чл.39, ал. 3 и ал.5 от Закон за общинска собственост, § 4, ал. 1 

от ПЗР на Закона за народните читалища  на и чл. 62, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет 

Горна Оряховица  

Р е ш и: 

 

1.Учредява в полза на Народно читалище „Братя Грънчарови – 2002”, БУЛСТАТ 

104593271 със седалище и адрес на управление гр. Горна Оряховица, ул. „Васил 

Априлов” № 28 А, представлявано от Иван Иванов, безвъзмездно вещно право на 

ползване за срок от 10 /десет/ години, считано от 01.03.2021г. върху имот, 

представляващ самостоятелен обект с идентификатор 16359.514.1404.1.1, находящ се 

на етаж 1 в сграда с идентификатор 16359.514.1404.1, предназначение на сградата – за 

култура и изкуство, разположена в ПИ с идентификатор 16359.514.1404 с 

предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта:1 с 

площ от 444 кв.м., частна общинска собственост съгласно АОС № 6584 / 23.07.2020г. 

Консумативните разходи /ток, вода и други/ остават за сметка на Народно 

читалище „Братя Грънчарови – 2002”, гр. Горна Оряховица. 

2.Възлага на кмета на Община Горна Оряховица да сключи договор за 

учредяване на безвъзмездно право на ползване. 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 318 

По т.15 от дневния ред – Продажба на поземлен имот с идентификатор 

16359.514.3768, с площ от 313,00 кв.м, трайно предназначение на територията: 

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

карта на гр. Горна Оряховица., номер по преходен план: УПИ XIII – 3768, кв. 130, 

съгласно АОС № 6625/08.10.2020г. 

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: 
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1.Дава    съгласие   за    провеждане   на   публичен    търг   с   тайно    наддаване   

за  продажба   на   поземлен имот с идентификатор 16359.514.3768, с площ от 313,00 

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

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

преходен план: УПИ XIII – 3768, кв. 130, съгласно АОС № 6625/08.10.2020г. и 

първоначална тръжна цена  определена с пазарна  оценка  от  лицензиран  оценител, в  

размер на 15 728,25 лева /Словом: петнадесет хиляди седемстотин двадесет и осем лева 

и двадесет и пет стотинки/ без ДДС или 18 873,90 лева /Словом: осемнадесет хиляди 

осемстотин седемдесет и три лева и деветдесет стотинки/ с ДДС, която е по – висока от 

данъчната оценка на имота.     

  

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

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

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 319 

 По т.16 от дневния ред – Прекратяване на съсобственост в имот, частна 

общинска собственост, а именно: УПИ I – 275, кв. 131 по плана на с. Първомайци, 

община Горна Оряховица, с обща площ от 812,00 кв.м., съгласно АОС № 

6620/08.10.2020г. 

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

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

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

Община Горна Оряховица, представляваща 32/812 идеални части от имот, частна 

общинска собственост – УПИ I – 275, кв. 131 по плана на с. Първомайци, община Горна 

Оряховица, с обща площ от 812,00 кв.м., съгласно АОС № 6620/08.10.2020г. на 

съсобственика с общината Ивелина Мирославова Малчева, съгласно нотариален акт акт 

№ 261, том II, рег. № 3411, дело № 220/2020г.  Като Ивелина Мирославова Малчева 

закупи частта на Общината от 32/812 идеални части от имот, частна общинска 

собственост – УПИ I – 275, кв. 131 по плана на с. Първомайци, община Горна 

Оряховица, с обща площ от 812,00 кв.м. при пазарна цена, изготвена от независим 

лицензиран оценител в размер на 488,00 лв. /Словом: четиристотин осемдесет и осем 

лева/ без ДДС или 585,60 лв. /Словом: петстотин осемдесет и пет лева и шестдесет 

стотинки/ с ДДС, която е по – висока от данъчната оценка на имота. Общински съвет 

Горна Оряховица упълномощава кмета на Община Горна Оряховица да сключи договор 

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

заявителя. 

„                                 „                                  „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 320 

По т.17 от дневния ред – Отдаване под наем на недвижим имот – частна 

общинска собственост, а имено: помещение с площ от 8,00 кв.м., находящо се в сграда 

с идентификатор 16359.514.1569.1.1 - разположена в поземлен имот с идентификатор 

16359.514.1569 по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с предназначение за 

делова и административна дейност, с административен адрес: гр. Горна Оряховица, пл. 

„Георги Измирлиев” № 4, съгласно АОС № 6039/18.03.2019г., за срок от 5 /пет/ години. 

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

местната администрация, чл.14 ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост във 

връзка с чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 84, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Горна Оряховица  

 

Р е ш и: 

 

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

отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, а имено: 

помещение с площ от 8,00 кв.м., находящо се в сграда с идентификатор 

16359.514.1569.1.1 – разположена в поземлен имот с идентификатор 16359.514.1569 по 

кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с предназначение за делова и 

административна дейност, с административен адрес: гр. Гор на Оряховица, пл. „Георги 

Измирлиев” № 4, съгласно АОС № 6039/18.03.2019г., за срок от 5 /пет/ години и 

първоначална месечна наемна цена в размер на 9,60лв. /Словом: девет лева и шестдесет 

стотинки/ без ДДС или 11,52 лв. /Словом: единадесет лева и петдесет 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    № 321 

 

По т.18 от дневния ред – За отдаване под наем на недвижим имот – публична 

общинска собственост, а именно помещение с площ 15,64 кв.м., находящо се в сграда с 

идентификатор 16359.513.5026.1 - разположена в поземлен имот с идентификатор 

16359.513.5026, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с предназначение на 

самостоятелния обект: за друг вид обществена сграда, съгласно АПОС № 

6626/08.10.2020г. за срок от 5 /пет/ години. 

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

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

връзка с чл. 13, ал. 1 и ал. 2, чл. 84, ал. 1, т. 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.Общинският съвет дава съгласие да бъде организиран публичен търг  с тайно 

наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, а 

именно помещение с площ 15,64 кв.м., находящо се в сграда с идентификатор 

16359.513.5026.1 - разположена в поземлен имот с идентификатор 16359.513.5026, по 

кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с предназначение на самостоятелния 

обект: за друг вид обществена сграда, съгласно АПОС № 6626/08.10.2020г. за срок от 5 

/пет/ години., с първоначална месечна наемна цена в размер на 54,74 лв. /Словом: 

петдесет и четири лева и седемдесет и четири стотинки/ без ДДС или 65,69 лв./Словом: 

шестдесет и пет лева и шестдесет и девет стотинки/ с ДДС за срок от 5 /пет/ години. 

Помещението ще се използва за извършване на търговска дейност. 

 

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    № 322 

 

По т.19 от дневния ред – Отстъпване право на строеж на гаражна клетка  № 4 в 

Поземлен имот с идентификатор 16359.515.250 с площ 713,00 кв.м., трайно 

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

номер по преходен план УПИ IV, кв. 16 по плана на р-н „Север”, гр.  Горна Оряховица.  

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

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

и чл.59, ал. 1 и чл. 64, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Горна Оряховица  

 

  Р е ш и: 

 

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

на възмездно право на строеж  за  гаражна клетка № 4 в Поземлен имот с 

идентификатор 16359.515.250 с площ 713,00 кв.м., трайно предназначение на 

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

план УПИ IV, кв. 16 по плана на р-н „Север”, гр. Горна Оряховица, частна общинска 

собственост, съгласно АОС № 6621/08.10.2020г. 

 

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

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

055,46 лв.  /Словом: хиляда петдесет и пет лева и четиридесет и шест стотинки/ без 

ДДС или 1 266,55 лв. /Словом: хиляда двеста шестдесет и шест лева и петдесет и пет 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 323 

По т.20 от дневния ред – Отстъпване право на строеж на гаражна клетка  № 5 в 

Поземлен имот с идентификатор 16359.515.250 с площ 713,00 кв.м., трайно 

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

номер по преходен план УПИ IV, кв. 16 по плана на р-н „Север”, гр.  Горна Оряховица.  

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

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

и чл.59, ал. 1 и чл. 64, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Горна Оряховица 

 

  Р е ш и: 

 

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

на възмездно право на строеж  за  гаражна клетка № 5 в Поземлен имот с 

идентификатор 16359.515.250 с площ 713,00 кв.м., трайно предназначение на 

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

план УПИ IV, кв. 16 по плана на р-н „Север”, гр. Горна Оряховица, частна общинска 

собственост, съгласно АОС № 6621/08.10.2020г. 

 

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

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

1 055,46 лв.  /Словом: хиляда петдесет и пет лева и четиридесет и шест стотинки/ без 

ДДС или 1 266,55 лв. /Словом: хиляда двеста шестдесет и шест лева и петдесет и пет 

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

 

„                                 „                                  „ 
 

Р Е Ш Е Н И Е    № 324 

По т.21 от дневния ред – Отстъпване право на строеж на гаражна клетка  № 6 в 

Поземлен имот с идентификатор 16359.515.250 с площ 713,00 кв.м., трайно 

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

номер по преходен план УПИ IV, кв. 16 по плана на р-н „Север”, гр.  Горна Оряховица.  

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

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

и чл.59, ал. 1 и чл. 64, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Горна Оряховица 

 

  Р е ш и: 

 

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

на възмездно право на строеж  за  гаражна клетка № 6 в Поземлен имот с 
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идентификатор 16359.515.250 с площ 713,00 кв.м., трайно предназначение на 

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

план УПИ IV, кв. 16 по плана на р-н „Север”, гр. Горна Оряховица, частна общинска 

собственост, съгласно АОС № 6621/08.10.2020г. 

 

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

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

1 055,46 лв.  /Словом: хиляда петдесет и пет лева и четиридесет и шест стотинки/ без 

ДДС или 1 266,55 лв. /Словом: хиляда двеста шестдесет и шест лева и петдесет и пет 

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

 

 „                                 „                                  „ 
 

Р Е Ш Е Н И Е    № 325 

По т.22 от дневния ред – Отстъпване право на строеж на гаражна клетка  № 10 в 

Поземлен имот с идентификатор 16359.515.250 с площ 713,00 кв.м., трайно 

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

номер по преходен план УПИ IV, кв. 16 по плана на р-н „Север”, гр.  Горна Оряховица.  

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

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

и чл.59, ал. 1 и чл. 64, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Горна Оряховица 

 

  Р е ш и: 

 

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

на възмездно право на строеж  за  гаражна клетка  № 10 в Поземлен имот с 

идентификатор 16359.515.250 с площ 713,00 кв.м., трайно предназначение на 

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

план УПИ IV, кв. 16 по плана на р-н „Север”, гр. Горна Оряховица, частна общинска 

собственост, съгласно АОС № 6621/08.10.2020г. 

 

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

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

1 055,46 лв.  /Словом: хиляда петдесет и пет лева и четиридесет и шест стотинки/ без 

ДДС или 1 266,55 лв. /Словом: хиляда двеста шестдесет и шест лева и петдесет и пет 

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

 

„                                 „                                  „ 
 

Р Е Ш Е Н И Е    № 326 

По т.23 от дневния ред – Отстъпване право на строеж на гаражна клетка  № 12 в 

Поземлен имот с идентификатор 16359.515.250 с площ 713,00 кв.м., трайно 

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

номер по преходен план УПИ IV, кв. 16 по плана на р-н „Север”, гр.  Горна Оряховица.  
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На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и 

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

и чл.59, ал. 1 и чл. 64, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Горна Оряховица 

 

  Р е ш и: 

 

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

на възмездно право на строеж  за  гаражна клетка  № 12 в Поземлен имот с 

идентификатор 16359.515.250 с площ 713,00 кв.м., трайно предназначение на 

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

план УПИ IV, кв. 16 по плана на р-н „Север”, гр. Горна Оряховица, частна общинска 

собственост, съгласно АОС № 6621/08.10.2020г. 

 

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

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

1 055,46 лв.  /Словом: хиляда петдесет и пет лева и четиридесет и шест стотинки/ без 

ДДС или 1 266,55 лв. /Словом: хиляда двеста шестдесет и шест лева и петдесет и пет 

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

 

„                                 „                                  „ 
 

Р Е Ш Е Н И Е    № 327 

По т.24 от дневния ред – Отстъпване право на строеж на гаражна клетка  № 17 в 

Поземлен имот с идентификатор 16359.515.250 с площ 713,00 кв.м., трайно 

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

номер по преходен план УПИ IV, кв. 16 по плана на р-н „Север”, гр.  Горна Оряховица.  

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

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

и чл.59, ал. 1 и чл. 64, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Горна Оряховица 

 

  Р е ш и: 

 

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

на възмездно право на строеж  за  гаражна клетка  № 17 в Поземлен имот с 

идентификатор 16359.515.250 с площ 713,00 кв.м., трайно предназначение на 

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

план УПИ IV, кв. 16 по плана на р-н „Север”, гр. Горна Оряховица, съгласно АОС № 

6621/08.10.2020г. 

 

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

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

1 055,46 лв.  /Словом: хиляда петдесет и пет лева и четиридесет и шест стотинки/ без 

ДДС или 1 266,55 лв. /Словом: хиляда двеста шестдесет и шест лева и петдесет и пет 

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

Р Е Ш Е Н И Е    № 328 

По т.25 от дневния ред – Кандидатстване на Община Горна Оряховица по 

открита покана №3 „Климат“, по резултат 4: „Повишена способност на местните 

общности  да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“ по 

Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана по 

финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. 

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

Горна Оряховица 

  Р е ш и: 

 

      Дава съгласие Община Горна Оряховица да бъде партньор на община Гълъбово  при 

кандидатстване по открита покана №3„Климат“, по резултат 4: „Повишена способност 

на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се 

климат“ по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени”, 

финансирана по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 

2014-2021 г. 

 

„                                 „                                  „ 
 

Р Е Ш Е Н И Е    № 329 

По т.26 от дневния ред – Изменение и допълнение на Правилник за 

организацията и дейността на Общински консултативен съвет по въпросите за 

младежта при Община Горна Оряховица. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 15, ал. 6 от 

Закона за младежта, при съблюдаване разпоредбите на чл. 26 и чл. 28 от Закона за 

нормативните актове, Общински съвет Горна Оряховица 

 

  Р е ш и: 

 

Приема проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и 

дейността на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта, както следва: 

 

§ 1. В чл.2 се правят следните изменения:  
1. ал.1 придобива следната редакция:  

„(1) В състава на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта се 

включват: 

1. Председател – Кмет на Община Горна Оряховица; 

2. Зам.-председател – Заместник-кмет „Хуманитарни дейности“ на Община 

Горна Оряховица; 

3. Началник отдел „Хуманитарни дейности“; 
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4. Председател или член – представител на Постоянната комисия по спорт и 

младежки дейности на Общински съвет Горна Оряховица. Представителят по право се 

определя от общинския съвет след гласуване; 

5. Директор на ОП  „МДСИП” Горна Оряховица;  

6. Секретар на МКБППМН при Община Горна Оряховица;  

7. Старши експерт „Култура и младежки политики“ при отдел „Хуманитарни 

дейности; 

8. Организатор охрана при Община Горна Оряховица;  

9. Представител на отдел за закрила на детето, дирекция „Социално 

подпомагане“;  

10. Представител на дирекция „Бюро по труда“;  

11. По един представител на младежки НПО, избрани чрез гласуване от 

членовете на съответното НПО; 

12. По един представител от ученическите съвети на средните училища и 

професионалните гимназии в община Горна Оряховица.“ 

 

2. в ал.2 текстът се допълва, като след думите „резервни членове на 

определените представители по ал.1“ се добавя текст „т. 4, т.11 и т.12“; 

3. в ал. 3 текстът се изменя, както следва: „Поименният състав на Общински 

консултативен съвет по въпросите за младежта се определя със Заповед на Кмета на 

Община Горна Оряховица.“ 

4. в ал.4 текстът се изменя, както следва: „Промени в поименния състав и 

резервните членове на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта се 

правят със Заповед на Кмета на Община Горна Оряховица след отправено писмено 

предложение от отдел „Хуманитарни дейности“ на Община Горна Оряховица”; 

 

§2. В чл.3 се правят следните изменения: 

1. в ал.1 текстът „или  от  заместник-кмет „Образование,  култура, младежки 

дейности и спорт, социални дейности и здравеопазване, международни връзки”  на 

Община Горна Оряховица“ се заличава; 

2. в ал.2 водещите символи се заменят с точки от 1 до 3 и алинеята придобива 

следната редакция: 

„(2) Председателят на Общински консултативен съвет по въпросите за 

младежта:  

1.Насрочва заседания и определя дневния ред;  

2.Ръководи заседанията;  

3.Организира и контролира изпълнението на решенията.“ 

3. създава се ал. 3 със следното съдържание: „Заместник-председателят 

ръководи заседанията на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта, 

при отсъствие на председателя“. 

 

§3. В чл.4 текстът „дирекция „Образование, култура, младежки дейности и 

спорт, социални дейности и здравеопазване, международни връзки” се заменя с 

текста „отдел „Хуманитарни дейности“. 

 

§4. В чл.5 се правят следните изменения:  

1. водещите символи се заменят с алинеи от 1 до 5;  

2. създава се ал.6 със следното съдържание: „Членовете не разпространяват 

сведения и факти, станали им известни при изпълнение на функциите им, както и не ги 

използват за свое или чуждо облагодетелстване във вреда на Община Горна Оряховица. 
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Това задължение е валидно в срок от 1 /една/ година след прекратяване на членството 

на съответното лице или организация в Общински консултативен съвет по въпросите за 

младежта“. 

 

§5. В чл.6 се правят следните изменения: 

1. в ал.9 текстът „дирекция „Образование, култура, младежки дейности и  спорт, 

социални дейности и здравеопазване, международни връзки” се заменя с текста „отдел 

„Хуманитарни дейности“. 

 

§6. Създава се Глава V „Приемане и прекратяване на членство на 

организация и/или институция, работеща с млади хора“ със следното съдържание: 

„Чл.8. (1) Прием на нови членове от младежка организация и/или организация 

или институция, работеща с млади хора в състава на Общинския консултативен съвет 

по въпросите на младежта, става след одобрение от председателя при подаване на 

следните документи: 

(2) Заявление по образец (Приложение № 1) за участие в Общинския 

консултативен съвет по въпросите на младежта до Кмета на Община Горна Оряховица;  

(3) Копие на документ за регистрация на НПО; 

(4)Протокол за избор на представител от организацията/институция, 

кандидатстваща за участие в Общинския консултативен съвет по въпросите на 

младежта; 

(5) Информация за дейността на организацията/институцията през последните 2 

/две/ години; 

(6) В десетдневен срок, председателя изпраща писмено становище на заявителя, 

относно взетото решение за членство.  

Чл.9. Прекратяването на членството в Общинския консултативен съвет по 

въпросите на младежта става при подаване на следните документи:  

(1) Заявление по образец (Приложение № 1) за прекратяване на членството до 

Кмета на Община Горна Оряховица; 

(2) Неприсъствие на 2 поредни заседания на Общинския консултативен съвет по 

въпросите на младежта; 

(3)  При прекратяване на дейността на организацията/институцията.“ 

  

§7. В Преходните и заключителни разпоредби, текстът на досегашният §1 се 

отменя, като на негово място се вписва следният текст: „Заявление за участие може да 

бъде подадено след влизане в сила на настоящия Правилник за организацията и 

дейността на общински консултативен съвет по въпросите за младежта при Община 

Горна Оряховица“. 

 

§8. Създава се ново приложение № 1 към Глава V със следното съдържание: 

 

 
 
Приложение № 1 към Глава V 
 
ДО 

КМЕТА НА 
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 
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    З А Я В Л Е Н И Е 
 

от ………………………………………………………………………………………………...... 

            (име, презиме, фамилия) 

постоянен адрес: ………………………………………………………………………………….. 

(населено място, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.) 

настоящ адрес: …………………………………..……………………………………………..….. 

(попълва се, когато не съвпада с постоянния - населено място, ПК, улица, №, ж.к., бл., 

ет., ап.)  

в качеството на представител на : 

 

………………………………………………………………………………………………… 

(наименование, седалище на институцията/организацията) 

 

тел: ……………………. факс: …………………….. E-mail:……………….....…………… 

Кратко описание на Младежката организация: 

(населено място, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап., година на регистрация на НПО,  

брой членове и дейност през последните две години) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Като се запознах се с Правилник за организацията и дейността на Общински 

консултативен съвет по въпросите на младежта при Община Горна Оряховица, 

ЗАЯВЯВАМ, че желая (вярното се отбелязва): 

 да членувам в Общински Консултативен съвет по въпросите на младежта при 

Община Горна Оряховица.   

 да прекратя членството си в Общински Консултативен съвет по въпросите на 

младежта при Община Горна Оряховица. 

Мотивите ми са следните (представят се в свободен текст): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по 

чл. 313 от Наказателния кодекс. 

Прилагам следните документи (при заявяване на членство): 

 Копие на документ за регистрация на НПО; 

 Протокол за избор на представител от организацията/институция, 

кандидатстваща за участие в Общинския консултативен съвет по въпросите на 

младежта; 

 Декларация за съгласие за обработване на лични данни. 
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 Дата:                                                                                                   Подпис: 

 

„                                 „                                  „ 
 

Р Е Ш Е Н И Е    № 330 

По т.27 от дневния ред – Информация относно утвърдени Правила за финансово 

подпомагане на лекари-специализанти от Община Горна Оряховица през 2020 г. 

На основание  чл.21, ал.1, т.24 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, Общински съвет Горна Оряховица  

 

Р е ш и: 

 

Приема утвърдени Правила за финансово подпомагане на лекари-специализанти 

от Община Горна Оряховица през 2020 г. 

 

 „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 331 

По т.28 от дневния ред - Избор на общински съветници, които да бъдат 

включени в състава на комисия, която да разгледа входираните заявления за финансово 

подпомагане по правилата за финансово подпомагане на лекари-специализанти от 

Община Горна Оряховица. 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.11 от Правила за 

финансово подпомагане на лекари - специализанти от Община Горна Оряховица през 

2020 г. утвърдени от Кмета на Община Горна Оряховица и т.9.5 от Решение № 57 от 

Протокол № 5/30.01.2020г. на Общински съвет Горна Оряховица,, Общински съвет 

Горна Оряховица  

Р е ш и: 

 

 Избира общински съветници, които да бъдат включени в състава на комисията, 

която да разгледа входираните заявления за финансово подпомагане подадени от млади 

лекари - специализанти, а именно:  

 

1. д-р Борислав Генчев Генчев - общински съветник, Председател на ПК“Социални 

дейности и здравеопазване“ към Общински съвет Горна Оряховица - за Председател на 

комисията; 

2. д-р Ренета Тодорова Гонгалова - общински съветник, член на ПК“Социални 

дейности и здравеопазване“ към Общински съвет Горна Оряховица - за член на 

Комисията; 
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3. Людмила Николаева Илиева - общински съветник, член на ПК“Местно 

самоуправление, нормативна уредба и транспорт“ към Общински съвет Горна 

Оряховица - за член на Комисията. 

 

Задължава Кмета на общината със своя заповед да определи останалите 2-ма члена от 

комисията - представители на общинската администрация. 

 

Комисията да започне работа на 16.11.2020г. в 15:30 ч. 

 

Постъпилите заявления да бъдат разгледани в срок до 26.11.2020г. и лицата да 

бъдат уведомени по надлежния ред. 

 

В тридневен срок след разглеждане на всички заявления и приключване на 

заседанията, комисията да изготви протокол, който да съдържа информация за 

разгледаните заявления и взетите решения за размера на одобрената сума за всеки 

кандидат. 

Протоколът да се връчи на Кмета на общината, който издава заповед за 

изплащане на сумата на одобрените лица. 

 

 „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 332 

По т.29 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 ноември 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: 

 

Избира в комисиите за провеждане на публичните търгове и в комисиите за 

провеждане на публично оповестените конкурси за месец ноември общинските 

съветници – Григор Илиев Минков, Светлана Аврамова Ганева, Николай Антонов 

Караиванов, Веско Цанков Ирибаджаков, като резервен член Михаил Любомиров 

Ченков. 

„                                 „                                  „ 

 

 

                                                   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                    /ДИМИТЪР НИКОЛОВ/ 
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