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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от Протокол № 11/30.07.2020 г. 

от редовно заседание на  

Общински съвет – Горна Оряховица 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 246 

По т.1 от дневния ред - Отчет за дейността на Общински съвет Горна Оряховица 

и неговите комисии за първото полугодие на 2020г. 

На основание чл. 27, ал. 6 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

I. Приема отчета за дейността на Общински съвет Горна Оряховица и неговите 

комисии за първото полугодие на 2020 г. 

 „                                 „                                  „ 

 

По т.2 от дневния ред - Информация за административното обслужване и работа 

с гражданите в общинска администрация на община Горна Оряховица за периода 

01.01.2020г.-30.06.2020г.. 

 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    № 247 

По т.3 от дневния ред - Приемане на отчета за изпълнение на Годишен план за 

работа по приватизация на общинска собственост за първото полугодие на 2020 г. 

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

администрация и чл. 6 ал. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, 

Общински съвет Горна Оряховица 

Р е ш и: 
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             1. Приема отчета за изпълнение на Годишен план за работа по приватизация на 

общинска собственост за първото полугодие на 2020г. 

             2. Приема план – сметката на приходите и разходите от приватизация за 

първото полугодие на 2020г.               

  

 „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 248 

По т.4 от дневния ред – Отчет за изпълнени на строителната програма на 

Община Горна Оряховица, съгласно поименния списък за капиталови разходи на 

Община Горна Оряховица за периода 01.01.2020г.-30.06.2020г. 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 I. Приема така представения отчет на Строителна програма на Община Горна 

Оряховица за период 01.01.2020г.-30.06.2020г. 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 249 

По т.5 от дневния ред – Изменение и допълнение на Наредбата за определянето 

и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна 

Оряховица, съгласно чл.9 от ЗМДТ. 

На основание чл. 21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, по силата на законовата 

делегация на чл.9 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет Горна 

Оряховица 

Р е ш и: 

Приема изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, 

съгласно чл.9 от ЗМДТ, както следва: 

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

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

общинския бюджет;” 

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

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

срок от датата на придобиването им”; 

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

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

§4. В чл.21 се вписват следните изменения, в сила от 01.09.2020 г.: 

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

детските градини в гр. Горна Оряховица – 50.00 лв.” се добавя „- за 

яслени групи в детски градини – 40 лв.”; 
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2. в ал.2 текстът „деца, чиито родители са редовни студенти” 

се заменя с „деца, на които поне единият родител е студент – редовно 

обучение”; 

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

„Когато приетите деца са повече от две, таксата за първо дете се 

заплаща в пълен размер, таксата за второ дете се заплаща с 50 % 

намаление от определените по ал.1, трето и следващо деца се 

освобождават от заплащане на такса.” 

4. В ал.9 се вписва нов текст: „Заплащането на намаления 

размер на таксата или освобождаването от такса започва от началото 

на месеца, следващ месеца на приемане на декларацията по ал.6.” 

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

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

заменят с „5.00 лв.”; 

      2. в текстът на трето тире в т.10 думите „4,58 лв.” се заменят с „7.00 лв.” 

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

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

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

„0,60 лв.” и „0,40 лв.”; 

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

лв.” и „0,45 лв.”; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лв.” 

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

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

лв. и „235 лв.”; 

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

план се заплащат такси за обикновена услуга, за формат А4 – 12 лв., за 

формат А3 – 20 лв.”  

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

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

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

ЗУТ за съборена сграда - 35 лв.”; 

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

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

30 лв.”; 
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7. в т.11 се вписва нов текст: „Удостоверение от главен архитект по 

чл.151 от ЗУТ, срок 7 дни – 20 лв.” 

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

и здраве – 50 лв.” 

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

архитект по въпроси, свързани със ЗУТ – 25 лв.” 

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

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

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

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

лв.” и „20 лв.”; 

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

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

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

титуляра в Разрешение за строеж, в срок 7 дни по чл.148, ал.4 и чл.161, ал.1 

от ЗУТ – 50 лв.”; 

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

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

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

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

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

многоезично стандартно удостоверение – 10 лв.” 

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

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

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

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

лв.”, „53” и „22 лв.” се заменят съответно с „30 лв.”, „70 лв.” и „50 лв.”; 

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

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

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

имот, както следва: за обикновена услуга – 19 лв., за бърза услуга – 25 лв.”; 

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

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

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

1. в т.4.1. текстът „10 лв.” се заменя с „12 лв.” а текстът на т.4.2. се отменя; 

2. в т.5 се правят следните промени: 

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

и  „210 лв./ч.”; 

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

„80 лв./ч.”; 

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

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

„120 лв./ч.” и „200 лв./ч.”; 

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

      - отменя се т.5.4. 

3. в т.6 се правят следните промени: 

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

лв.”; 

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



Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 11 от 30 юли 2020 г. от редовно 

заседание на Общински съвет, мандат 2019-2023 г. 
 

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

„1,20 лв./км”; 

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

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

следните изменения: 

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

- т.1.2. и т.1.4. се отменят; 

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

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

- т. 2.2. и т.2.4. се отменят; 

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

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

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

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

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

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

съдебни изпълнители: 

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

2. За издаване на копие от данъчна декларация – 12 лв. 

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

декларация – 3 лв. 

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

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

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

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

заменя с „150 лв.”; 

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

заменя с „500 лв.”; текстът се допълва, като се вписва ново тире: „- за ВИП 

зона – двойни гробни места – 800 лв.” 

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

§13. В чл.46д, ал.1 се отменят таксите, вписани в т.2, т.3, т.4 и ал.2. 

            §14. В чл.47, т.6 думите „20 лв. на година” и „30 лв. на година” се заменят с „60 

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

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

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

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

безплатно, в останалите случаи - 44 лв.”; 

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

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

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

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

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

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

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

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

„80 лв.” се заменя със „110 лв.”; 

2. текстът на т.4.1.2. се отменя; 

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

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

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

часа”, в т. 5.1.1. текстът „12 лв.” се заменя със „22 лв.” и текстът „25 

лв.” се заменя с „40 лв.”; 

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

лв.” се заменя с „30 лв.”; 

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

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

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

се заменя с „100 лв.” и текстът „70 лв.” се заменя с „140 лв.” 

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

художествена галерия „Недялко Каранешев” се заплащат цени. 

(1) За организиране на общи/самостоятелни изложби: 

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

експозиция от 1 месец – 200 лв.; 

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

експозиция от 1 месец – 60 лв. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. отменят се т.4 и т.6. 

§20. В чл.53 се правят следните промени: 

1. в т.1 текстът „2,00 лв.” се заменят с „4 лв.”; 

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

лв.”  

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

„цените”. 

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

с „Отдел „Местни данъци и такси”. 

§23. В Допълнителни разпоредби се правят следните промени: 

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

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

възнаграждение в трудово-терапевтичен процес”; 

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

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

3. Отменя се т.3. 

§24. В Преходните и заключителни разпоредби се създава нов §20 със следното 

съдържание: „§20. Настоящите промени в чл.21, ал.1, т.2 влизат в сила от 01.09.2020 г.” 

 

 „                                 „                                  „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 250 

По т.6 от дневния ред - Промени в приходната и разходната част на бюджета и 

сметките за средства от Европейския съюз. 

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

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

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

финансите, Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

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

местни дейности, както следва: 

 

По приходната част 

 

Увеличава § 74 00 – Получени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) с  

 + 1 050 000 лв. 

Намалява § 01-00 Данък върху доходите на физически лица 

     §§ 01-03 окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров 

превоз на пътници      - 7 000 лв. 

       § 13-00 Имуществени и други местни данъци 

     §§ 13-01 данък върху недвижими имоти  - 80 000 лв. 

     §§ 13-03 данък върху превозните средства  - 80 000 лв. 

     §§ 13-04 данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин

         - 200 000 лв. 

     §§ 13-08 туристически данък    - 5 000 лв. 

      § 24-00 Приходи и доходи от собственост 

     §§ 24-04 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 

- 50 000 лв. 

               §§ 24-05 приходи от наеми на имущество  - 34 000 лв. 

       § 27-00 Общински такси     

     §§ 27-01 за ползване на детски градини  - 100 000 лв. 

     §§ 27-02 за ползване на детски ясли и други по здравеопазването 

- 20 000 лв. 

     §§ 27-10 за технически услуги    - 15 000 лв. 

     §§ 27-11 за административни услуги   - 30 000 лв. 

      § 28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви 

     §§ 28-09 наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски 

          - 100 000 лв. 

      § 40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи 

   намалява  §§ 40-22 постъпления от продажба на сгради със 200 000 лв. 

   увеличава §§ 40-40 постъпления от продажба на земя със 71 000 лв. 

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

средствата от Европейския съюз (нето), както следва: 

 



Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 11 от 30 юли 2020 г. от редовно 

заседание на Общински съвет, мандат 2019-2023 г. 
 

-предоставя временен безлихвен заем по проект «Патронажна грижа за възрастни хора 

и лица с увреждания - Община Горна Оряховица - договор BG05M9OP001-2.040-0056-

С01, Компонент – 4», ( - ) 80 000 лв.; 

             

По  разходната част: 

 

Увеличава: 

Дейност 122 Общинска администрация, §10 00 Издръжка, §§10 15 материали с 50 000 

лв. 

Дейност 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии, 

дофинансиране на държавноделегирани дейности, §10 00 Издръжка с 50 000 лв. 

Дейност 524 Домашен социален патронаж, §10 00 Издръжка, §§ 10 11 храна със 78 000 

лв. 

Дейност 603 Водоснабдяване и канализация, §19 00 Платени данъци, такси и 

административни санкции, §§19 01 платени държавни данъци, такси, наказателни 

лихви и административни санкции със 90 000 лв. 

Дейност 604 Осветление на улици и площади, §10 00 Издръжка, §§ 10 16 вода, горива и 

енергия  със 40 000 лв. 

Дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и 

регионалното развитие, §02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала, за 

персонала по извънтрудови правоотношения, §§02 02 за персонала по извънтрудови 

правоотношения с 30 000 лв. 

 

Намалява 

Дейност 122 Общинска администрация, дофинансиране на държавноделегирани 

дейности § 01 00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 

правоотношения, §§ 01 01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 

правоотношения – 43 000 лв. 

Дейност 525 Клубове на пенсионера, инвалида и др., § 01 00 Заплати и възнаграждения 

за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения, §§ 01 01 заплати и 

възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения – 40 000 лв. 

Дейност 714 Спортни бази за спорт за всички, § 45 00 Субсидии и други текущи 

трансфери за юридически лица с нестопанска цел – 30 000 лв. в т.ч. 15 000 лв. от 

„Общински футболен клуб Локомотив“ /детско юношеска школа/. 

Дейност 740 Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски 

комплекси с местен характер, §10 00 Издръжка, §§ 10 20 разходи за външни услуги  - 

20 000 лв., в т.ч. за теренни проучвания на крепостта „Ряховец“ 20 000 лв. 

Дейност 759 Други дейности по културата, §10 00 Издръжка, §§ 10 20 разходи за 

външни услуги  - 80 000 лв. 

Дейност 898 Други дейности по икономиката, § 01 00 Заплати и възнаграждения за 

персонала, нает по трудови и служебни правоотношения, §§ 01 01 заплати и 

възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения с 5 000 лв. 

          

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

параграфи и подпараграфи по ЕБК. 

 

 3. Предоставeният по сметки за средства от ЕС (извънбюджетна сметка /код 7443/) 

временен безлихвен заем, да се отрази както следва: 

 

3.1.По приходната част: 
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За Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“: 

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

Европейския съюз (нето):        

         -За проект «Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Община 

Горна Оряховица - договор BG05M9OP001-2.040-0056-С01, Компонент – 4», ( + ) 80 

000 лв.; 

 

                      3.2.По  разходната част: 

За Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“: 

         -За проект «Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Община 

Горна Оряховица - договор BG05M9OP001-2.040-0056-С01, за Компонент – 4», 

увеличава разхода с 80 000 лв.; 

  

         Разходите се разпределят съгласно ЕБК и в съответствие с бюджета и 

реализацията  на  проекта.  

 

4. Заемите се погасяват след приключване на проектите и възстановяване на средствата 

от  оперативните програми. В случай, че не могат да се възстановят  (поради не 

признаване на някои разходи), заемите се трансформират в трансфер между бюджети и 

сметки за средства от Европейския съюз (т. 20 от ДДС 07/04.04.2008 г. на 

Министерство на финансите). 

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 251 

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

тримесечие на 2020 г. на Кмета на Общината. 

На основание чл.8 ал.4 от Наредбата за командировките  в страната, Общински 

съвет Горна Оряховица 

Р е ш и: 

1. Одобрява разхода в размер на 193,46 лв. / сто деветдесет и три лева и 

четиридесет и шест ст./ за служебни командировки за второто тримесечие на 2020 г. на 

кмета на Общината . 

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 252 

По т.8 от дневния ред - Мерки за подпомагане на таксиметровия бранш във 

връзка с последиците от извънредното положение в Република България. 

На основание чл. 21, ал.1, т.7, т. 23  и ал.2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и чл.8, ал.6 от  Закона за местните данъци и такси, 

Общински съвет  Горна Оряховица 

Р е ш и: 
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1. За времето от 01.08.2020 година до 31.12.2021 година, освобождава 

задължените лица от заплащане на дължимите такси от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, 

съгласно чл.9 от ЗМДТ, за следните административни услуги: 

- Издаване на разрешение за таксиметров превоз за 1 превозно средство, 

включително и за експресна услуга. 

- Издаване на водоустойчиви, светлоотразителни, защитени с холограма стикери 

за лек таксиметров автомобил / 2 броя /.  

Решението не важи за издадените през месец декември 2021 година разрешения, 

валидни за 2022 година. 

 

 „                                 „                                  „ 
 

По т.9 от дневния ред – Питания и отговор на питания 

 

 „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 253 

По т.10 от дневния ред - Приемане на План за действие за общинските концесии 

в Община Горна Оряховица за 2020 г. 

На основание   чл.21,  ал.1,   т.8  и т. 12 и ал. 2 от   ЗМСМА,   чл. 8, ал. 9 от 

Закона за общинската собственост и чл. 40 от Закона за концесиите, Общински съвет 

Горна  Оряховица 

Р е ш и: 

 

1.Приема План за действие на общинските концесии в Община Горна Оряховица 

за 2020г.  

2.Възлага на кмета на Община Горна Оряховица Планът за действие за 

общинските концесии за 2020г. в Община Горна Оряховица да се публикува в 

Националния концесионен регистър. 
 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 254 

По т.11 от дневния ред - Одобряване на пазарна оценка на поземлен имот с 

идентификатор 16359.514.1042, частна общинска собственост с площ от 263,00 кв.м., 

трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско 

застрояване /до 10м/, номер на предходен план: 1042, квартал 80, парцел II, с 

административен адрес гр. Горна Оряховица, ул.“Георги Измирлиев“ № 3, съгласно 

АОС № 6582/20.07.2020г. 

На основание   чл.21,  ал.1,   т.8  и ал. 2 от   ЗМСМА,   чл. 41,  ал. 2   от    Закона 

за общинската собственост,  във връзка с  чл. 64, ал. 2  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. Одобрява пазарната оценка, направена от лицензиран оценител в размер на 

21918,42 лв. /Словом: двадесет и една хиляди деветстотин и осемнадесет лева и 

четиридесет и две стотинки/ без ДДС или 26302,10 лв. /Словом: двадесет и шест хиляди 

триста и два лева и десет стотинки/ с ДДС, която е по-висока от данъчната оценка на 

поземлен имот с идентификатор 16359.514.1042, частна общинска собственост с площ 

от 263,00 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно 

ползване: ниско застрояване /до 10м/, номер по предходен план: 1042, квартал 80, 

парцел II, с административен адрес гр. Горна Оряховица, ул. „Георги Измирлиев” № 3, 

съгласно АОС № 6582/20.07.2020г., в имота, частна общинска собственост, има законно 

построена сграда, собственост на „ИППМП-Лекарски кабинет-Д-р Владимирова” 

ЕООД построена на основание отстъпено възмездно право на строеж върху общинска 

земя, съгласно н.а. № 95, том I, рег. № 435, дело  № 87/2020г.  

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 255 

По т.12 от дневния ред - Разрешаване за изготвяне на проект Подробен 

устройствен план – План за застрояване и Парцеларен план /ПУП – ПЗ и ПП/ за 

елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните  

територии с обхват поземлен имот  с идентификатор 16359.61.610, НТП – лозе, 

местност „Бабенец“  по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на  гр. 

Горна Оряховица, одобрени със заповед № РД-18-1539/31.08.2018г.  на Изпълнителния 

директор на АГКК. 

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

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

същия закон, Общински съвет Горна Оряховица  

 

Р е ш и: 

 

1. РАЗРЕШАВА изготвяне на проект Подробен устройствен план – План за 

застрояване и Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън 

границите на урбанизираните  територии /ПУП – ПЗ и ПП/ с обхват поземлен имот 

поземлен имот   с идентификатор 16359.61.610, НТП – лозе, местност „Бабенец“ по 

КККР на гр. 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 частично изменение на Подробен устройствен план - План 

застрояване и Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън 
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границите на урбанизираните територии за поземлен имот с идентификатор 

16359.61.610 по КККР на гр. Горна Оряховица. 

 

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

местната администрация и чл.64 от ЗУТ, Общински съвет Горна Оряховица дава 

съгласие за прокарване на електропровод от МТП Виктория до ТЕПО 1Т на 

стоманобетонен стълб /СБС/ в близост до имота, съгласно приложеното проектно 

предложение засягащ: 

 

Поземлен имот Начин на трайно 

ползване 

Землище/Местност План Собственик 

16359.61.3007 

Селскостопански, 

горски, ведомствен 

път 

       Местност      

        Бабенец 

КККР  на  

гр.Горна 

Оряховица 

Община Горна 

Оряховица 

 

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 256 

По т.13 от дневния ред - Разрешаване за изготвяне на проект за частично 

изменение на Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементи на 

техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните  територии за обект: 

„Външно ел.захранване на хотелски комплекс”, находящ се в ПИ с идентификатор 

16359.62.1065 по КККР на гр. Горна Оряховица. 

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

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

закон, Общински съвет Горна Оряховица  

 

Р е ш и: 

 

   1. РАЗРЕШАВА изготвяне на проект за частично изменение на Подробен 

устройствен план – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, 

извън границите на урбанизираните  територии за обект: „Външно ел.захранване на 

хотелски комплекс”, находящ се в ПИ с идентификатор 16359.62.1065 по КККР на гр. 

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 частично изменение на Подробен устройствен план – 

Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на 

урбанизираните  територии за обект: „Външно ел.захранване на хотелски комплекс”, 

находящ се в ПИ с идентификатор 16359.62.1065 по КККР на гр. Горна Оряховица. 

 

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

местната администрация и чл.64 от ЗУТ, Общински съвет Горна Оряховица дава 
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съгласие за прокарване на електропровод от ВЕЛ 20 kV „БДЖ” до достигане на ПИ с 

идентификатор 16359.62.1065 по КККР на гр. Горна Оряховица чрез изграждането на 

нов трафопост тип БКТП в имота, съгласно приложеното проектно предложение 

засягащ: 

 

Поземлен имот Начин на трайно 

ползване 

Землище/Местност План Собственик 

16359.61.3007 

Селскостопански, 

горски, ведомствен 

път 

       Местност      

        Бабенец 

КККР  на  

гр.Горна 

Оряховица 

Община Горна 

Оряховица 

 

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 257 

 По т.14 от дневния ред - Поставяне на паметна плоча в алея „Български войн” на 

летеца – изтребител поручик Петър Бочев във връзка със 100 години от рождението му.

 На основание чл. 21, ал.1, т.11 и т.23 и ал.2 от Закон за местното самоуправление 

и местната администрация и чл.57, ал.1 от Закон за устройство на територията, 

Общински съвет Горна Оряховица  

 

Р е ш и: 

 

1. Дава съгласие за поставяне на паметна плоча в алея „Български войн” на 

летеца – изтребител поручик Петър Бочев съгласно указаното място в приложената 

Схема – в зелената площ на улица с о.т. 187 – 709 по регулационния план на ЦГЧ, гр. 

Горна Оряховица и представляваща поземлен имот с идентификатор 16359.514.7001 по 

КККР на гр. Горна Оряховица.  

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 258 

По т.15 от дневния ред - Приемане на отчетите на читалищата намиращи се на 

територията на община Горна Оряховица. 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Горна Оряховица  

 

Р е ш и: 

 

Отлага разглеждането на отчетите на читалищата за следващо заседание на 

Общинския съвет. 

 

 „                                 „                                  „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 259 

 

По т.16 от дневния ред - Определяне на средищни училища на територията на 

община Горна Оряховица за учебната 2020/2021 година. 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 53 и чл. 54 от Закона за 

предучилищно и училищно образование и чл. 3 от ПМС № 128/29.06.2017 г., Общински 

съвет Горна Оряховица  

 

Р е ш и: 

 

Определя за учебната 2020/2021 година, следните средищни институции: 

I.  ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ - СЕЛО ПОЛИКРАИЩЕ,  

УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ № 63 

 

 Данни съгласно чл. 3, ал. 3 от ПМС 128/29.06.2017 г. 

  

 1) Наименование и адрес на училището: 

   Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ - с. Поликраище, ул. „Васил 

Левски“ № 63, община Горна Оряховица, област Велико Търново. 

 

 2) Мотиви за необходимостта от включване на училището в Списъка 

на средищните училища: 

 В село Крушето и село Янтра няма функциониращи училища. Учениците 

от двете села се обучават в най-близкото за тях училище, а именно в ОУ „Св. св. 

Кирил и Методий“, с. Поликраище, община Горна Оряховица. 

 

 3) Сведение за броя на обучаваните деца в задължителна 

предучилищна и училищна възраст от населени места, в които няма детска 

градина или училище, което провежда обучение в съответната група или в 

съответния клас: 

 През учебната 2020/2021 година се предвижда в ОУ „Св. св. Кирил и 

Методий“, с. Поликраище да се обучават 11 ученици  от с. Крушето и 16 ученици 

село Янтра, общо подлежащи на задължително училищно образование 27 деца. 

 

 4) Информация за маршрута на пътуване, състоянието и вида на 

пътната мрежа: 

 
Маршрут  Разстояние, 

км 

Път Вид настилка Състояние 

с.Янтра 

(център) - ОУ 
„Св. св Кирил 

и Методий“  

4,680 Републикански път III 

5003, с маршрут: 
(Полски Тръмбеш - В. 

Търново) - Янтра 

(Драганово - Долна 

Оряховица) 

Плътен 

асфалтобетон 

добро 

 1,810 Републикански път I 5, 

с маршрут: Русе-Бяла-

Полски Тръмбеш-

Велико Търново - 

Дебелец-Дряново-

Габрово-Шипка-

Плътен 

асфалтобетон 
мн. добро 
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Казанлък-Стара Загора 

- Средец - 

Димитровград - 

Хасково-Конуш-

Черноочене- 

Кърджали-

Момчилград- Маказа - 

граница Гърция 

Общо км: 6,490    
с. Крушето 

(център) - ОУ 

„Св. св Кирил 

и Методий“ 

0,210 Улична мрежа с. 

Крушето 

Плътен 

асфалтобетон 

задоволителн

о 

 2,570 Общински път 

VTR1013, с маршрут: 

/III-504, Ресен - Стефан 

Стамболово / Никюп - 

граница община (В. 

Търново - Г. 

Оряховица) - Крушето 

Плътен 

асфалтобетон 

добро 

 7,330 Републикански път I 5, 

с маршрут: Русе-Бяла-
Полски Тръмбеш-

Велико Търново - 

Дебелец-Дряново-

Габрово-Шипка-

Казанлък-Стара Загора 

- Средец - 

Димитровград - 

Хасково-Конуш-

Черноочене- 

Кърджали-

Момчилград- Маказа - 
граница Гърция 

Плътен 

асфалтобетон 

мн. добро 

 0,100 Улична мрежа на  

с. Поликраище  

Плътен 

асфалтобетон 

добро 

Общо км: 10,210    

 

Превозът на учениците се осъществява от лицензирана транспортна фирма. 

  

 

Данни съгласно чл. 3, ал. 4 от ПМС 128/29.06.2017 г.: 

1) Информация за възможностите за осигуряване на целодневна 

организация на учебния ден: 

 В училището са създадени условия за осигуряване на целодневна 

организация на учебния ден. До настоящия момент, същото е функционирало 

като средищно. 

 

2) Информация за възможностите за осигуряване на обедно хранене: 

 В училището са създадени условия за осигуряване на обедно хранене и се 

осъществява такова. 

 

II. ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, С. ВЪРБИЦА, УЛ. „БОЖУР“ №7 

 

Данни съгласно чл. 3, ал. 2 от ПМС 128/29.06.2017 г.: 
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1) Наименование и адрес на училището: 

ОУ „Васил Левски“, с. Върбица, ул. „Божур“ №7, 

община Горна Оряховица, обл. Велико Търново. 

 

2) Мотиви за необходимостта от включване на училището в Списъка на 

средищните детски градини и училища: 

 В с. Горски долен Тръмбеш, община Горна Оряховица няма 

функциониращо училище. Учениците от с. Горски долен Тръмбеш се 

обучават в най-близкото за тях училище, а именно ОУ „Васил Левски“, с. 

Върбица, ул. „Божур“ №7, община Горна Оряховица. 

 

3) Сведение за броя на обучаваните деца в задължителна предучилищна 

възраст от населени места, в които няма детска градина и училище, 

което провежда обучение в съответната група: 

 През учебната 2020/2021 г. се предвижда в ОУ „Васил Левски“, с. 

Върбица да се обучават 17 деца от с. Горски долен Тръмбеш, общ. Горна 

Оряховица, подлежащи на задължително училищно образование. 

 

4) Информация за маршрута на пътуване, състоянието и вида на пътната 

мрежа: 

 

  Пътуването се осъществява по маршрут: 

 
Маршрут Разстояние, км Път Вид настилка Състояние 

с. Горски долен 
Тръмбеш - ОУ „Васил 

Левски“ с. Върбица 

4,800 

Общински път 

VTR2050, с 

маршрут: III-4073 с. 
Горски горен 

Тръмбеш- с. 

Драганово/Горски 

долен Тръмбеш – с. 

Върбица 

Плътен 

асфалтобетон 
Добро 

Общо, км: 
4,800 

   

 

Училището разполага със собствен училищен автобус марка „Mercedes“, година 

на производство 2019, 20+1 места, предоставен от МОН, с който ще се извършва 

превозът на учениците.  

 

 

Данни съгласно чл. 3, ал. 4 от ПМС 128/29.06.2017 г.: 

5) Информация за възможностите за осигуряване на целодневна 

организация на учебния ден: 

 В училището са създадени условия за осигуряване на целодневна 

организация на учебния ден. До настоящия момент, същото е функционирало 

като средищно. 

 

6) Информация за възможностите за осигуряване на обедно хранене: 
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 В училището са създадени условия за осигуряване на обедно хранене и се 

осъществява такова. 

 

III. ОУ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, С. ДРАГАНОВО, УЛ. „СТЕФАН КАРАДЖА“ 

№9 

 

Данни съгласно чл. 3, ал. 2 от ПМС 128/29.06.2017 г.: 

1) Наименование и адрес на училището: 

 ОУ „Климент Охридски“, с. Драганово, ул. „Стефан Караджа“ №9, 

община Горна Оряховица, област Велико Търново. 

 

2) Мотиви за необходимостта от включване на училището в Списъка на 

средищните детски градини и училища: 

 В с. Стрелец, община Горна Оряховица няма функциониращо училище. 

Учениците от с. Стрелец се обучават в най-близкото за тях училище, а 

именно ОУ „Климент Охридски“,  с. Драганово, ул. „Стефан Караджа“ № 9, 

общ Горна Оряховица, 

 

3) Сведение за броя на обучаваните деца в задължителна предучилищна 

възраст от населени места, в които няма детска градина и училище, 

което провежда обучение в съответната група: 

 През учебната 2020/2021 г. се предвижда в ОУ „Климент Охридски“ с. 

Драганово да се обучават 13 деца от с. Стрелец, общ. Горна Оряховица, 

подлежащи на задължително училищно образование. 

4) Информация за маршрута на пътуване, състоянието и вида на пътната 

мрежа: 

Пътуването се осъществява по маршрут: 

 

Маршрут Разстояние, км Път Вид настилка Състояние 

 

с. Стрелец - ОУ 

„Климент  

Охридски“, 

с. Драганово 

 

 

 

8,8 

 

 

Общински път 

IV-51412 с 

маршрут 

Паисий - 

Стрелец - 

Драганово 

 ( през РП 514)  
 

Плътен 

асфалтобетон 
Задоволително 

 4,2 

Републикански 

път IIІ-514  с 

маршрут 

Камен - 

Драганово - 

Долна 

Оряховица - 

Горна 

Оряховица - 

Велико 

Търново  
 

Плътен 

асфалтобетон 
 Добро 
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Общо, км: 13,00 
   

 

 На училището е предоставен училищен автобус с който ще се извършва 

превозът на учениците. 

 

Данни съгласно чл. 3, ал. 4 от ПМС 128/29.06.2017 г.: 

5) Информация за възможностите за осигуряване на целодневна 

организация на учебния ден: 

 В училището са създадени условия за осигуряване на целодневна 

организация на учебния ден.  

 

6) Информация за възможностите за осигуряване на обедно хранене: 

 В училището са създадени условия за осигуряване на обедно хранене. 

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 260 

 

По т.17 от дневния ред - Откриване на процедура за определяне на съдебни 

заседатели за Районен съд – Горна Оряховица за нов четиригодишен мандат и 

утвърждаване на  условия, ред и правила за нейното провеждане. 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.67, чл.68 и чл.68а от Закона за 

съдебната власт, Общински съвет Горна Оряховица  

 

  Р е ш и: 

 

I. Открива процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – 

Горна Оряховица за нов четиригодишен мандат и утвърждава следните, условия, ред и 

правила за нейното провеждане: 

1. Кандидати за съдебни заседатели трябва да отговарят на изискванията на 

чл.67 от ЗСВ, да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните 

условия: 

1.1. да са на възраст от 21 до 68 години; 

1.2. да имат настоящ адрес в община Горна Оряховица, която попада в рамките 

на съдебния район на Районен съд Горна Оряховица; 

1.3. да имат завършено най – малко средно образование; 

1.4. да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от 

реабилитацията; 

1.5. да не страдат от психически заболявания; 

1.6. да не са съдебни заседатели в друг съд; 

1.7. да не са общински съветници от съдебния район на Районен съд Горна 

Оряховица; 

1.8. да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или 

организация с политически цели; 

1.9. да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на 

вътрешните работи или в други органи от системата на националната сигурност, 

намиращи се в съдебния район на Районен съд Горна Оряховица; 
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1.10. да не са избирани за съдебни заседатели повече от два последователни 

мандата към Районен съд Горна Оряховица; 

2. Утвърждава образци на документи, както следва: 

2.1. заявление за кандидатстване за съдебен заседател /приложение №1/; 

2.2. декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ, /приложение 

№2/; 

2.3. декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ, 

/приложение №3/; 

2.4. писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ /приложение №4/; 

2.5. данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ /приложение №5/; 

3. В срок до 21.08.2020 г., кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд 

Горна Оряховица, подават в деловодството на Общински съвет Горна Оряховица, 

документите по т.2 от настоящото решение, към което прилагат следните документи: 

3.1. подробна автобиография, подписана от кандидата; 

3.2.нотариално заверено копие от дипломата за завършено образование; 

3.3.медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване; 

3.4.данни за контакт на две лица, към които общинските съвети за се обръщат за 

препоръки; 

3.5.мотивационно писмо; 

3.6.писмено съгласие; 

3.7.декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3; 

3.8.документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на 

документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна 

сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени 

преди 16 юли 1973 г.; 

3.9. Декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ. 

II.Постоянната комисия по Местно самоуправление, нормативна уредба и 

транспорт да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели 

и да изготви доклад. 

1.Задачите на ПК по Местно самоуправление, нормативна уредба и транспорт са 

следните: 

- да извърши проверка на документите на кандидатите, подали заявления за 

съдебни заседатели за Районен съд Горна Оряховица и изготви доклад и списък на 

допуснатите кандидати; 

- да публикува на интернет страницата на Община Горна Оряховица, най – 

малко 14 дни преди датата на изслушването по чл.68а от Закона за съдебната власт, 

списък на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, 

мотивационни писма и препоръки и документи по чл.68, ал.3, т.9 от същия закон. Най – 

малко 10 но сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в 

областта на педагогиката, психологията и социалните дейности; 

- да проведе, в свое публично заседание, изслушване на кандидатите, при 

спазване изискванията на чл.68а, ал.1-3 от ЗСВ и състави доклад за протичането му и 

протокол от изслушването, които да публикува на интернет страницата на Община 

Горна Оряховица; 

- да изготви и внесе в Общински съвет Горна Оряховица проект за решение – 

предложение за определяне на съдебните заседатели при Районен съд Горна 

Оряховица, като приложи към предложението и протокола от изслушването и доклада 

от провеждането му. 

 2. Определя срок за приключване на работата на ПК по Местно самоуправление, 

нормативна уредба и транспорт – до 18.09.2020 г. 
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 3. Възлага на Председателя на Общински съвет Горна Оряховица да обяви 

откриването на процедурата за определяне на съдебни заседатели и условията, реда и 

правилата за нейното провеждане, съгласно настоящото решение, като изготви 

съобщение, което да публикува на интернет страницата на Община Горна Оряховица, в 

местните ежедневници и електронните медии. 

 

 „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 261 

По т.18 от дневния ред - Определяне на представител на Община Горна 

Оряховица за участие и съгласуване на мандата и позицията на представителя на 

Община Горна Оряховица по дневния ред на извънредно заседание на Общо събрание 

на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация Йовковци“ ООД – гр.Велико Търново. 

На основание чл.21, ал.1, т.15 и т.23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 10в, ал. 1, т. 7 и чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от 

Закона за водите и чл. 5, ал. 5 и ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински съвет Горна Оряховица 

 

  Р е ш и: 

 

1. Определя инж. Добромир Стойков Добрев – Кмет на община Горна 

Оряховица да представлява Общината в извънредно заседание на Общото събрание на 

Асоциацията по ВиК, което ще се проведе на 11.08.2020г. от 11:00 часа,  а при липса 

на кворум на 13.08.2019г. от 11:00 часа. 

   

2. При невъзможност за участие на Кмета на Община Горна Оряховица в 

заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново 

определя Николай Стефанов Георгиев – Заместник – кмет на община Горна Оряховица, 

да представлява Община Горна Оряховица  в извънредното заседание на Общото 

събрание на Асоциацията по ВиК. 

 

3. Оправомощава представителя на Община Горна Оряховица при провеждане 

на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ 

ООД – гр. Велико Търново, да гласува по предложения дневен ред по следния начин:    

3.1. По точка 1 от дневния ред – Приемане на решение за препоръчителния 

размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията  по ВиК на 

обособена територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново за 

2021г в размер на 27 000 /двадесет и седем хиляди/ лева, на основание чл. 20, ал. 3 от 

Правилника за организация и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация - да гласува „ЗА“.   

3.3. По точка 3 от дневния ред - Други – обсъждане на въпроси, свързани с 

дейността на Асоциацията – да гласува „за“, „против“ или „въздържал се“, 

съобразно вътрешните си убеждения и интересите на Община Горна Оряховица. 
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4. Оправомощава представителя на Община Горна Оряховица да подписва и 

получава всякакви документи свързани с Общото събрание на Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ 

ООД, гр. В. Търново. 

 

„                                 „                                  „ 
 

Р Е Ш Е Н И Е    № 262 

По т.19 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 месеците август и септември 

2020 г. 

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

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

управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Горна Оряховица  

 

Р е ш и: 

 

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

провеждане на публично оповестените конкурси за месец август общинските 

съветници – Ангел Станев Колев, Антон Русинов Паричев, Огнян Иванов Стоянов, 

Николай Антонов Караиванов , като резервен член Йордан Кирилов Керчев. 

 

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

провеждане на публично оповестените конкурси за месец септември общинските 

съветници – Георги Недев Бижев, Даниел Георгиев Костадинов, Иван Генов Момъков, 

Христо Венелинов Беремски, като резервен член Людмила Николаева Илиева. 

 

„                                 „                                  „ 

 

 

 

                                                   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                    /ДИМИТЪР НИКОЛОВ/ 
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