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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от Протокол № 17/17.12.2020 г. 

от редовно заседание на  

Общински съвет – Горна Оряховица 

 

 

По т.1 от дневния ред – Информация за изпълнение Решенията на Общински 

съвет – гр. Горна Оряховица от общинска администрация. 

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    № 343 

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

I –то полугодие на 2021 година. 

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

местната администрация, Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

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

полугодие на 2021 година.   

 

 „                                 „                                  „ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 344 

 

По т.3 от дневния ред – Промени в 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: 
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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 

10000 лв. в частта на финансиране с целева субсидия за капиталови разходи както 

следва:     

                                                                                           било    става    разлика 

                                                                                              лв.        лв.          лв.  

 

-за местни дейности: 

 

§51-00 Основен ремонт на ДМА    

Функция V  Социално осигуряване, подпомагане и грижи 

Дейност 525 Клубове на пенсионера, инвалида и др. 

-Основен ремонт в клуб на пенсионера  

с. Първомайци                                                               10949      11000     +51 

 

                §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                                                      32851     35897  +3046 

 

Функция  VІ Жилищно строителство, БКС и ООС 

 Дейност 603 Водоснабдяване и канализация 

-  Изграждане на канализация по улици в 

 гр. Долна Оряховица, Община Горна Оряховица         3957        8960  +5003 

 

 

- Допълнително водоснабдяване и реконструкция  

на съществуващи водопроводи с. Горски Долен Тръмбеш 

,Ощина Горна Оряховица                                                     0      1900    +1900 

 

           §53-09- придобиване на други нематериални дълготрайни активи 

 

Функция  VІ Жилищно строителство, БКС и ООС 

 Дейност 603 Водоснабдяване и канализация 

- Разширение на канализационна мрежа за квартали 

 в част от ж.к. "Пролет", западна и източна периферия,  

гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица         10000           0    -10000 

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

                                       Всичко компенсиране :       57757      57757         0                             

 

 

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

параграфи и подпараграфи по ЕБК и в поименния списък за капиталови 

разходи.Упълномощава кмета на общината да извършва промени в приходната и 

разходната част на бюджета, при спазване на чл.124 и чл.125 от Закона за публичните 

финанси във връзка с изготвяне на годишния отчет за касово изпълнение на бюджета. 
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 „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 345 

По т.4 от дневния ред – Промени в 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.Извършва компенсирани промени в размер на 9112 лв. 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                             18000     17424      -576 

 

§52-01-придобиване на компютри и хардуер 

Функция І Общи държавни служби 

Дейност 122 Общинска администрация 

-Доставка на  компютърни конфигурации                               36000     28764    -7236 

 

Дейност 123 Общински съвет 

 -Доставка на бърз скенер                                                          1300            0     -1300 

 

-Доставка на  преносими компютри                                            0       9112   +9112 

 

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

Всичко компенсиране :                                                   55300        55300        0  

 

 

1.2.Извършва компенсирани промени в размер на 9112 лв. в разходната част на 

бюджета във Функция І Общи държавни служби , Дейност 123 Общински съвет, 

като намалява§52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи, §§52-01-

придобиване на компютри и хардуер за обект „Доставка на преносими компютри“ в 

частта на финансиране със собствени средства и увеличава §10-00 Издръжка, §§10-15 

материали. 
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2. Кметът на общината да отрази промените по бюджета и в поименния списък за 

капиталови разходи ,  по функции, дейности, параграфи и подпараграфи по ЕБК. 

 

„                                 „                                  „ 

 

                                                         Р Е Ш Е Н И Е    № 346 

 По т.5 от дневния ред – Избиране на одитор/специализирано одиторско 

предприятие/, който да завери годишния финансов отчет за 2020 г. на 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.146, ал.3 от Търговския закон, Общински съвет Горна  

Оряховица 

Р е ш и: 

 

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

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

представлявано от Донка Димитрова Йотова, което да извърши заверка на финансовия 

отчет на МБАЛ „Свети Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД за 2020 г. 

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

да подпише договор за възлагане на професионална услуга - заверка на ГФО за 2020 

година. 

 „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 347 

 По т.6 от дневния ред – Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 

2021 г. за община Горна Оряховица. 

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

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

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

11б от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на 

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

 

Р е ш и: 

І. Одобрява план-сметка за необходимите приходи и разходи за 2021 г., както 

следва: 

  

1. Приходи 

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

задължения                     4 100 247 

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

поради заплащане на база количество      - 698 176 лв. 

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

имотите си през 2021 г.          - 50 543 лв. 

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

читалища, болница, ДКЦ и др.           -215 955 лв. 

      Всичко:                     3 135 573 лв.

  

2. Разходи  

2.1.  За сметосъбиране, сметоизвозване и осигуряване на съдове  

                          

1 527 874 лв. 

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

мониторинг на депа                                                                                633 860 лв. 

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

предназначени за общо ползване                 973 839 лв. 

              Всичко:                                   3 135 573 лв. 

 

 

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

заповед № 3600/30.10.2020 г. както следва: 

 

Справка  

за определяне на разход за сметосъбиране и сметоизвозване  

според вида на съдовете за битови отпадъци за 2021 г. 

         

№ 
Вид  

контейнер 
Брой 

Обем  

куб. 

м. 

Честота 

на  

извозване 

Количество 

отпадък 

к.6=к.3 х 

к.4 х к.5 

Относително 

тегло към 

общото кол. 

отпадък  

(в %) 

Относително 

тегло към 

общите 

разходи за 

ТБО от 

2 161 734 лв. 

(в %) 

Цена на  

база 

разход на 

съд 

к.9=к.8/к.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 "Бобър" 65 1.1 365 26 097.50 9.47 204 751.61 3150.02 

2 "Бобър" 610 1.1 182 122 122.00 44.32 958 125.33 1570.70 

3 "Бобър" 890 1.1 104 101 816.00 36.95 798 811.75 897.54 

4 "Кука" 8 0.110 365 321.20 0.12 2 520.02 315.00 

5 "Кука" 317 0.110 52 1 813.24 0.66 14 226.03 44.88 

6 "Кука" 1 315 0.240 52 16 411.20 5.96 128 756.38 97.91 

7 "Кука" 20 0.240 365 1 752.00 0.64 13 745.56 687.28 

8 Контейнер 25 4.0 52 5 200.00 1.89 40 797.33 1631.89 

  Всичко: 3 250     275 533.14 100.00 2 161 734.00 665.15 
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ІII. Определя размера на таксата за битови отпадъци за 2021 година 

пропорционално на база промил върху данъчната оценка на имотите на гражданите и 

върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на активите на 

юридическите лица. 

 

ІV. На основание чл.67 от ЗМДТ, Общински съвет определя размер на промила 

за такса за битови отпадъци за 2021 г. на населените места от Общината, както следва: 

 

1. За юридически лица 

 

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

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

Горен Тръмбеш, Горски Долен Тръмбеш и Паисий, за които общината осигурява 

услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на чистотата на териториите 

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

битови отпадъци       7,8 на хиляда 

в т.ч. : 

а) за сметосъбиране и сметоизвозване    3,8 на хиляда 

 б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа   1,6 на хиляда 

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

 

2. За недвижимите имоти на гражданите  

 

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

сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на териториите за обществено ползване, 

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

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

в т.ч. : 

 а) за сметосъбиране и сметоизвозване    2,6 на хиляда 

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

 в) за поддържане на териториите за обществено ползване     1,5 на хиляда 

 

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

сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на териториите за обществено ползване, 

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

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

         5,6 на хиляда 

в т.ч. : 

 а) за сметосъбиране и сметоизвозване    2,7 на хиляда 

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

 в) за поддържане на териториите за обществено ползване    1,8 на хиляда 

 

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

сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на териториите за обществено ползване, 

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

Правда, с.Янтра, с.Крушето   

 

         6,1 на хиляда 

в т.ч. :  

а) за сметосъбиране и сметоизвозване    3,0 на хиляда 
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 б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа   1,2 на хиляда 

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

 

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

сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на териториите за обществено ползване, 

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

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

в т.ч. : 

 а) за сметосъбиране и сметоизвозване           3,2 на хиляда 

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

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

 

 3. За недвижими имоти, собственост на граждани ползвани за 

производствени, търговски  и други нужди             7,4 на хиляда 

в т.ч. : 

 а) за сметосъбиране и сметоизвозване      3,6 на хиляда 

 б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа     1,5 на хиляда 

 в) за поддържане на териториите за обществено ползване       2,3 на хиляда 

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

 

5. За недвижимите имоти на държавни и общински училища извън 

гр.Горна Оряховица                   1,6 на хиляда 

в т.ч. : 

 а) за сметосъбиране и сметоизвозване          0,8 на хиляда 

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

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

 

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

Оряховица         3,6 на хиляда 

в т.ч. : 

 а) за сметосъбиране и сметоизвозване      1,8 на хиляда 

 б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа     0,7 на хиляда 

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

 

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

Оряховица          1,5 на хиляда 

в т.ч. : 

 а) за сметосъбиране и сметоизвозване        0,9 на хиляда 

 б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа       0,4 на хиляда 

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

 

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

Оряховица / и читалища             0,3 на хиляда 

в т.ч. : 

  

а) за сметосъбиране и сметоизвозване          0,1 на хиляда 

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

 в) за поддържане на териториите за обществено ползване          0,1 на хиляда 
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9. За недвижимите имоти на МБАЛ Св.Иван Рилски, ДКЦ ЕООД и 

Фондация Център Промяна      1,5 на хиляда 

в т.ч. : 

 а) за сметосъбиране и сметоизвозване          0,9 на хиляда 

 б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа         0,4 на хиляда 

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

 

10. Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на 

молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от 

законно регистрираните вероизповедания в страната. 

 

V. Определя да не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване за 

имотите, които няма да се ползват през цялата 2021 г. и е подадена декларация за това 

от собственика и ползвателя в срок до 31.12.2020 г. 

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 348 

По т.7 от дневния ред – Спиране плащанията на месечните наемни вноски на 

наемателите на общински имоти, пряко засегнати от въведените временни 

противоепидемични мерки на територията на община Горна Оряховица.  

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

и местната администрация, чл. 306, aл. 1, ал. 2 и ал. 4 от Търговския закон във връзка с 

Решение № 855 на Министерски съвет от 25 ноември 2020г. за удължаване срока на 

обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. извънредна 

епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерски съвет от 12 юни 

2020г., Решение № 418 на Министерски съвет от 25 юни 2020г., Решение № 482 на 

Министерски съвет от 15 юли 2020г., Решение № 525 на Министерски съвет от 30 юли 

2020г., Решение № 609 на Министерски съвет от 28 август 2020г., Решение № 673 на 

Министерски съвет от 25 септември 2020г., както и със Заповед № РД-01-

677/25.11.2020г. на Министъра на здравеопазването, Заповед № 3713/09.11.2020г., 

Заповед № 3839/23.11.2020г. и Заповед № 3869/27.11.2020г. на Кмета на Община Горна 

Оряховица, Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

1.Дава съгласие да не се заплащат месечни наемни вноски  за наетите общински 

терени и помещения, за периода на въведените противоепидемични мерки на 

територията на Община Горна Оряховица, а именно от 09.11.2020г. до 21.12.2020г. 

за всички наематели - физически и юридически лица, на общински терени и 

помещения, чиято дейност поради въведените временни противоепидемични мерки 
е спряна: 

             - кина, музеи, галерии, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, 

творческото и музикалното изкуство и други.  
      - фитнес центровете и залите за групови занимания към тях. 
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               - преустановяват се всички репетиции и изяви на танцови, музикални, 

певчески 

школи/клубове, хоротеки, школи по изкуствата, йога, пилатес, аеробика и други 

подобни аматьорски групови спортове и на самодейни формации към читалищата. 

            - всички културни, тренировъчни и състезателни мероприятия, провеждани на 

закрито в: Спортна зала „Никола Петров“, гр. Горна Оряховица, Младежки дом гр. 

Горна Оряховица и гр. Долна Оряховица, читалища, библиотеки, Художествена 

галерия „Недялко Каранешев“, гр. Горна Оряховица, както и в други имоти 

общинска собственост. 

           - заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за 

туризма.  

 

2.Възлага на Кмета на община Горна Оряховица да изготви всички необходими 

документи, свързани с изпълнение на горепосоченото. 

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 349 

 По т.8 от дневния ред – Предаване на новоизградени активи от ВиК „Йовковци“ 

ООД на Асоциацията по ВиК. 

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

местната администрация, Общински съвет  Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

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

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

съгласно Протокол от 07.12. 2020 г. и възлага на кмета на Общината да приеме с 

двустранен приемо-предавателен протокол новоизградените активи съгласно приложен 

опис с балансова стойност 131904,39 лв. 

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

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

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

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

Велико Търново (АВиК) за управление новоизградените дълготрайни материални 

активи, приети с приемо-предавателен протокол. 

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

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

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

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

„Йовковци” ООД активите по т.2. 

4.  Упълномощава кмета на Община Горна Оряховица да предприеме 

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

изпрати уведомление до председателя на Асоциацията по ВиК на обособената 

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

копия на необходимите документи. 
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„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 350 

 По т.9 от дневния ред - Проект „Изграждане на клетка 2 от Регионална система 

за управление на отпадъците в регион Велико Търново“, в землището на с. Шереметя, 

община Велико Търново, област Велико Търново. 

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

Раздел ІІІ.Б. „Документи, които се подават при кандидатстване за отпускане на 

средства от Предприятието за управление на дейностите  по опазване на околната 

среда” на Изискванията за кандидатстване пред Предприятието за управление на 

дейностите за опазване на околната среда за финансиране на проекти в областта на 

управление на отпадъците, Общински съвет  Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

Дава съгласието си община Горна Оряховица, като част от Регионално 

сдружение за управление на отпадъците регион Велико Търново, да кандидатства за 

осигуряване на безвъзмездни средства от държавния бюджет чрез ПУДООС, към 

Министерството на околната среда и водите за финансиране на обект „Изграждане на 

клетка 2 от Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново 

", с прогнозна проектна стойност в размер на 3 615 768,67 лв., съобразно процентно 

разпределение, съгласно населението на всяка община по данни на НСИ. 

  

 

„                                 „                                  „ 

 

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

 

           „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 351 

По т.11 от дневния ред – Частично изменение на Подробен устройствен план – 

План за регулация и План за застрояване  за УПИ   VII- 3371 и УПИ VIII – 3370;3371 в 

кв. 602 по плана на ЦГЧ на гр. Горна Оряховица, с идентификатори по КККР - 

16359.514.179  и 16359.514.3170. 

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: 
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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 208 кв.м., представляващи част от черна улица с  идентификатор 

16359.514.6013 по КККР, придаващи се към ново предвидените  УПИ VII  и  УПИ VIII 

в кв. 602 по плана на ЦГЧ на гр. Горна Оряховица. 
 

2.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 дава съгласие за промяна на 

характера на собствеността от частна собственост в публична общинска собственост, 

както и да се  промени предназначението на обща площ от 307 кв.м., представляващи 

част от УПИ VII  и  УПИ VIII в кв. 602 по плана на ЦГЧ на гр. Горна Оряховица. 

3.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 и План за застрояване /ПРЗ/   в обхват: УПИ VII  и  УПИ VIII в кв. 602 по 

плана на ЦГЧ на гр. Горна Оряховица 

4.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 за уравнение на дяловете  да сключи 

предварителен договор за прехвърляне на правото на собственост, с който: 

 -- Евгени Антонов Дерменджиев с административен адрес гр. Горна Оряховица, 

ул. “Драгоман“ № 27 и Светослав Генчев Дерменджиев, с административен адрес гр. 

Горна Оряховица, ул. “Васил Априлов“ № 14, вх. А. С  нотариални  актове  № 464, том 

III, рег. № 1938, дело № 409/04.05.2017 г., нотариален акт № 465, том III, рег. № 1939, 

дело № 410/04.05.2017 г. и нот. акт. № 27, том I, рег. № 163, дело № 25/2020 г. същите 

са собственици на поземлени имоти с пл. № 3370 и пл. №3371 по отменения 

кадастрален план и с идентификатор 16359.514.3370 по КККР на гр. Горна Оряховица и 

пл. №3371 с идентификатор 16359.514.179   по КККР на гр. Горна Оряховица, стават 

собственици  на площ общо от 208 м2, представляваща  част от черна улица с 

идентификатор 16359.514.6013 по КККР, придаваща се към ново обособените УПИ VII  

и  УПИ VIII в кв. 602 по плана на ЦГЧ на гр. Горна Оряховица. 

             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 6240,00 лв. /словом: Шест 

хиляди двеста и четиридесет лева/ без ДДС, с ДДС 7488,00 лв. /Словом: Седем 

хиляди четиристотин осемдесет и осем лева/ върху площ общо от  208  кв.м., 

общинска собственост, придаваща се към ново обособените УПИ VII  и  УПИ VIII в 

кв. 602 по плана на ЦГЧ на гр. Горна Оряховица, собственост на Евгени Антонов 

Дерменджиев с административен адрес гр. Горна Оряховица, ул. “Драгоман“ № 27 

и Светослав Генчев Дерменджиев, с административен адрес гр. Горна Оряховица, 

ул. “Васил Априлов“ № 14, вх. А. 
6.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 
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разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Горна Оряховица 

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

9210,00 лв. /словом: Девет хиляди двеста и десет лева/ без ДДС, с ДДС 11052,00 лв. 

/Словом: Единадесет хиляди и петдесет и два лева/ върху площ общо от  307  кв.м., 

собственост на Евгени Антонов Дерменджиев с административен адрес гр. Горна 

Оряховица, ул. “Драгоман“ № 27 и Светослав Генчев Дерменджиев, с 

административен адрес гр. Горна Оряховица, ул. “Васил Априлов“ № 14, вх. А, 

придаваща се към улици с о.т. 2- о.т. 122 и улица с о.т. 122 – о.т. 121 в кв. 602 по 

плана на ЦГЧ на гр. Горна Оряховица. 

           За изравняване на дяловете Евгени Антонов Дерменджиев с 

административен адрес гр. Горна Оряховица, ул. “Драгоман“ № 27 и Светослав 

Генчев Дерменджиев, с административен адрес гр. Горна Оряховица, ул. “Васил 

Априлов“ № 14, вх. А, желаят да  дарят на Община Горна Оряховица 99 кв.м. 

площ, която представлява разликата в площите на общинска земя, които те получават/ 

208 кв.м./ и площта от 307 кв.м. от техния имот, придаващи се към улици с о.т. 2 – о.т. 

122 –о.т. 121, общинска публична собственост.  

7.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 2970,00 лв. /словом: Две хиляди 

деветстотин и седемдесет лева/ без ДДС, с ДДС 3564,00 лв. /Словом: Три хиляди 

петстотин  шестдесет и четири лева/ върху площ общо от  99  кв.м., представляващи 

разликата  в площите на общинска земя, които Евгени Антонов Дерменджиев и 

Светослав Генчев Дерменджиев получават  от  208 кв.м.,  и площта от 307 кв.м. от 

техния имот, придаваща се към улици с о.т. 2 – о.т. 122 –о.т. 121, общинска публична 

собственост. 

Всички разноски по сключване на предварителния договор за прехвърляне на 

правото на собственост на горе посочените имоти да са за сметка на Евгени Антонов 

Дерменджиев с административен адрес гр. Горна Оряховица, ул. “Драгоман“ № 27 

и Светослав Генчев Дерменджиев, с административен адрес гр. Горна Оряховица, 

ул. “Васил Априлов“ № 14, вх. А.  
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 настоящо.  

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 352 

По т.12 от дневния ред – Даване на съгласие за учредяване на право на 

прокарване на газопровод, преминаващ през имот публична общинска  собственост – 

улица с идентификатор 16359.514.7097 по КККР на гр. Горна Оряховица (улица с о.т. 

70 – о.т. 69 – о.т. 68 -  ул. “Никола Петров“,  по регулационния план на ЦГЧ, гр. Горна 

Оряховица. 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 23 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.193, ал.4 и 

ал.6 от Закона за устройство на територията и чл. 89 от Наредбата за реда за 
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придобиване, управление и разпореждане с Общинско имущество, Общински съвет  

Горна Оряховица 

Р е ш и: 

 

1. В качеството си на собственик, дава съгласие да се учреди на Антон Добринов 

Станев с административен адрес гр. Горна Оряховица, ул. „Никола Петров” № 

37, право на прокарване на отклонение на общите мрежи и съоръжения за 

прокарване на сградна газова инсталация и изграждане на газопровод  с 

дължина на трасето 41,60 м.л.  през имот с идентификатор 16359.514.7097  по 

КККР на гр. Горна Оряховица (улица с о.т. 70 – о.т. 69 – о.т. 68  по 

регулационния план на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица) – публична общинска 

собственост, III - та строителна зона,  на цена в размер 124,80 лв. /словом: сто 

двадесет и четири лева и осемдесет стотинки без ДДС,  или  149,76 лв. /словом: 

сто четиридесет  и девет лева и седемдесет и шест  стотинки/ с ДДС.  

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 353 

По т.13 от дневния ред – Разрешаване за изготвяне на проект за изменение на 

Подробен устройствен план – План за застрояване /ПЗ/ с обхват П.И. № 57217.314.47, 

м. „Бостанлъка“ с. Поликраище, община Горна Оряховица,  област Велико Търново, с 

начин на трайно ползване- За животновъдна ферма. 

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

администрация, чл.124а, ал.1 вр.ал.5 от ЗУТ и във връзка с чл.110, ал.1 т.3 от същия 

закон, Общински съвет  Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

1.Разрешава изготвяне на проект за изменение на Подробен устройствен план – 

План за застрояване /ПЗ/ с обхват  Поземлен имот № 57217.314.47 – за животновъдна 

ферма,  местност “Бостанлъка” с. Поликраище, община Горна Оряховица. 

 

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

местната администрация и чл.124б, ал.1 вр. с чл.125, ал.1 от ЗУТ одобрява задание за 

изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за 

застрояване /ПЗ/ с обхват Поземлен имот № 57217.314.47 – за животновъдна ферма,  

местност “Бостанлъка” с. Поликраище, община Горна Оряховица. 
 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 354 

По т.14 от дневния ред – Приемане на Календарен план за публичните прояви в 

община Горна Оряховица за 2021 година. 
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На основание чл. 21, ал.1, т.12, вр. ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет  Горна 

Оряховица 

Р е ш и: 

 

1.Приема Календарния план за публичните прояви в община Горна Оряховица за 

2021 година, като традиционния Международен хоров фестивал „Ряховче пее” да се 

измести от медец април за времето от 11 – 13 юни. 

2.Международния турнир по борба „Никола Петров” и Лекоатлетическата 

щафетна обиколка на Горна Оряховица да останат в Календарния план по т.1, а 

останалите спортни прояви, включително и годишнините на спортните клубове да 

бъдат извадени и за тях да бъде изготвен календарен план за спортните събития. 

 

 „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 355 

По т.15 от дневния ред – Анализ на потребностите от подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците в община Горна Оряховица за 2019/2020 година. 

На основание чл. 21, ал. 2 и във връзка чл. 21, ал. 1, т. 12  от ЗМСМА и чл. 196, 

ал. 3 от Закона за предучилищното и училищно образование, Общински съвет  Горна 

Оряховица 

Р е ш и: 

 

1. Приема анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата 

и учениците в Община Горна Оряховица за 2019/2020 година.  

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 356 

По т.16 от дневния ред – Компенсирани промени в приходната и разходната част 

на бюджета   за  местни  и държани дейности и в сметките за средства от Европейския 

съюз. 

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

местната администрация, чл.104, ал.1, т.5, ал.4, чл.124, ал.2,, ал.4 ,чл144 от Закона за 

публичните финанси  и във връзка с чл.294, т.3 от Закона за предучилищното и 

училищното образование, Общински съвет Горна Оряховица  

 

Р е ш и: 

 

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

дейности, както следва: 

          По приходната част       

 

          1.1.Увеличава §75-00 Временни безлихвени заеми между бюджети ( нето) 
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( +)20000 лв.  

           Предоставя временния безлихвен заем  на ОУ „Климент Охридски“ с.Драганово,  

със срок на възстановяване 30.09.2021 г.  

 

         По разходната част 

 

          1.2.С размера на предоставения на ОУ „Климент Охридски“ временен безлихвен 

заем се увеличава  Функция III Образование, дейност 322 Общообразователни училища 

с 20000 лв., както следва : 

         §01-00 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 

правоотношения,§§01-01 с 16000 лв. 

         §05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели с 4000 лв., от които 

по  §§05-51-  2090 лв., по §§05-52-  690лв., §§05-60 -  770 лв., по §§05-80 –  

450 лв. 

 

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

местни дейности, както следва: 

          По приходната част     

     

          2.1.1 Изменя §75-00 Временни безлихвени заеми между бюджети ( нето) 

( -)20000 лв.  

         Предоставя временния безлихвен заем на ОУ „Климент Охридски“ с.Драганово,  

със срок на възстановяване 30.09.2021 г.  

 

          2.1.2 Изменя § 76 00-Временни безлихвени заеми между бюджети и  сметки за 

средства от Европейския съюз (нето) с 20000 лв. като намалява предоставения 

временен безлихвен заем за проект BG05М9OP001-2.040-0056-C01 «Патронажна грижа 

за възрастни хора и лица с увреждания-Община Горна Оряховица, допълнително 

споразумение за  Компонент 4». 

 

3.Намалява предоставeният по сметки за средства от Европейския съюз                          

( извънбюджетна сметка /код 7443/ ) временен безлихвен заем  както следва : 

 

3.1.По приходната част: 

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

Проект BG05М9OP001-2.040-0056-C01 «Патронажна грижа за възрастни хора и 

лица с увреждания-Община Горна Оряховица, допълнително споразумение за 

Компонент 4» 

          Намалява:  

           

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

Европейския съюз (нето)                                                                      -20000лв.   

 

3.2.Намалява  разходната част: 

 

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

Проект BG05М9OP001-2.040-0056-C01 «Патронажна грижа за възрастни хора и 

лица с увреждания-Община Горна Оряховица, допълнително споразумение за 

Компонент 4»,   
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Функция V Социално осигуряване, подпомагане и грижи, Дейност 589 Други служби и 

дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта ,§02-00 Други 

възнаграждения и плащания за персонала,§§02-01 за нещатен персонал нает по трудови 

правоотношения –намалени с 20000 лв.  

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 357 

По т.17 от дневния ред – Предложение относно   избиране    на    общински  

съветници в комисията по търгове и конкурсите по реда  на Наредбата за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество за месец януари 2021 г. 

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

администрация, чл. 69, ал. 1 и чл. 81, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Горна Оряховица  

 

Р е ш и: 

 

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

провеждане на публично оповестените конкурси за месец януари общинските 

съветници – Деница Петрова Цветанова, Георги Рачев Рачев, Иван Младенов 

Атанасчев, Петър Алексиев Гайдаров, като резервен член Ренета Тодорова Гонгалова.. 

 

„                                 „                                  „ 

 

 

 

                                                   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                    /ДИМИТЪР НИКОЛОВ/ 
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