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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от Протокол № 53/20.12.2018 г. 

от редовно заседание на  

Общински съвет – Горна Оряховица 
 

Р Е Ш Е Н И Е    № 873 

По т.1 от дневния ред - Провеждане на местен референдум на основание чл.26, 

ал.1 от Закона за Прякото участие на гражданите в държавната власт  и местното 

самоуправление. 

Общинският съвет не прие предложението поради липса на необходимия брой 

гласували „за“ предложението общински съветници.  

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 874 

 По т.2 от дневния ред - Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 

2019 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, Общински съвет Горна 

Оряховица  

 

Р е ш и: 

 

І. Одобрява план-сметка за необходимите приходи и разходи за сметосъбиране, 

сметоизвозване, депониране и поддържане на територии за обществено ползване за 

2019 г., както следва: 

  
1. Приходи 

1.1. Такса смет от юридически и физически лица                        2 277 917 лв. 

1.2.Граждани и юридически лица, на които няма да се осъществява 

сметосъбиране и сметоизвозване през 2019 г.                61 232 лв. 

1.3 Организации на облекчен режим – училища, детски градини, читалища, 

болница, ДКЦ и др.                        80 165 лв. 

1.4. Стари задължения        339 264 лв. 

      Всичко:                              2 758 578 лв.

  

2. Разходи  

2.1.  За сметосъбиране и сметоизвозване                        1 605 854 лв. 
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2.2.  За проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депа                                                                                             671 520 лв. 

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

предназначени за общо ползване                          481 204 лв. 

              Всичко:                                   2 758 578 лв. 

 

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

заповед № 3282/30.10.2018 г. както следва: 

 

Справка  

за определяне на разход за сметосъбиране и сметоизвозване  

според вида на съдовете за битови отпадъци за 2019 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 

2 277 374 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 9.41 214 409.74 3298.61 

2 "Бобър" 610 1.1 182 122 122.00 44.06 1 003 320.12 1644.79 

3 "Бобър" 890 1.1 104 101 816.00 36.73 836 491.72 939.88 

4 "Кука" 8 0.110 365 321.20 0.12 2 638.89 329.86 

5 "Кука" 317 0.110 52 1 813.24 0.65 14 897.07 46.99 

6 "Кука" 1 315 0.240 52 16 411.20 5.92 134 829.82 102.53 

7 "Кука" 20 0.240 365 1 752.00 0.63 14 393.94 719.70 

8 Контейнер 33 4.0 52 6 864.00 2.48 56 392.70 1708.87 

  Всичко: 3 258     277 197.14 100.00 2 277 374.00 699.01 

 

 
ІII. Определя размера на таксата за битови отпадъци за 2019 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, ал.2, ал.4 от ЗМДТ, Общински съвет определя размер на 

промила за такса за битови отпадъци за 2019 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 
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за обществено ползване, обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депо за 

битови отпадъци                                                            6,5 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 1,1 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                              4,3 на хиляда 

в т.ч. : 

       а) за сметосъбиране и сметоизвозване         2,5 на хиляда 

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

       в) за поддържане на териториите за обществено ползване      0,8 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   

                             4,7 на хиляда 

в т.ч. : 

       а) за сметосъбиране и сметоизвозване        2,8 на хиляда 

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

       в) за поддържане на териториите за обществено ползване      0,8 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                         5,1 на хиляда 

в т.ч. : 

       а) за сметосъбиране и сметоизвозване         3,0 на хиляда 

       б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа       1,2 на хиляда 

       в) за поддържане на териториите за обществено ползване       0,9 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                   5,5 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      1,0 на хиляда 

 

 3. За недвижими имоти, собственост на граждани ползвани за 

производствени, търговски  и други нужди              6,2 на  хиляда 

в т.ч. : 
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       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   1,1  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                 1,3 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      0,2 на хиляда 

 

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

Оряховица  

                                                                                                                              3,0 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     0,5 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 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 

 

9. За недвижимите имоти на МБАЛ Св.Иван Рилски и ДКЦ ЕООД 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. 
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V. Определя да не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване за 

имотите, които няма да се ползват през цялата 2019 г. и е подадена декларация за това 

от собственика и ползвателя в срок до 31.12.2018 г. 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 875 

 

 По т.3 от дневния ред - План за работа на Общински съвет - Горна Оряховица за 

I- то полугодие на 2019 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 2019 г. 

„                            „                            „ 

 

 

По т.4 от дневния ред - Информация относно финансовото състояние на МБАЛ 

„Св. Иван Рилски„ за 9 - месечието. 

          Докл.: Председателят на ПК”Бюджет, финанси и евроинтеграция” 

                      Председателят на ПК”Социални дейности и здравеопазване“ 

 

 

          Общинските съветници се запознаха с информацията. 

 

„                            „                            „ 

 

  

 По т.5 от дневния ред - Информация за изпълнението на Националната програма 

за енергийна ефективност на многофамилни  жилищни сгради в Община Горна 

Оряховица. 

  Докл.: Председателят на ПК „Териториално развитие, строителство и 

благоустройство“ 

 

 Общинските съветници се запознаха с информацията. 

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 876 

          По т.6 от дневния ред - Приемане на Календарен план за публичните прояви в 

духовната сфера на община Горна Оряховица за 2019 година.          
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          На основание чл.21, ал.1, т.12, вр. ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация,, Общински съвет Горна Оряховица 

 

 

 

Р е ш и: 

 

          1. Приема Календарен план за публичните прояви в духовната сфера на община 

Горна Оряховица за 2019 година.  

„                            „                            „ 

 

          По т.7 от дневния ред – Питания и отговор на питания 

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 877 

        По т.8 от дневния ред - Приемане на решение за изменение  и допълнение на 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в 

Община Горна Оряховица. 

 На основание чл. 21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8 от ЗНА, по силата на 

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

Горна Оряховица  

 

Р е ш и: 

 

1. 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. Създава се нов чл.46г. със следното съдържание: 

„чл.46г. За транспортиране на дървесина, добита извън горски територии се 

заплащат следните такси: 

(1) Издаване на превозен билет – 1,50 лв. за 1 брой. 

(2) Измерване и кубиране на дървесина в лежащо състояние: 

1. едра (плътен куб. м) – 1,00 лв.; 

2. средна (плътен куб.м) – 1,20 лв.; 

3. дребна (плътен куб.м) – 1,40 лв.; 

4. дърва и вършина (пространствен куб.м) – 0,80 лв. 

(3) Маркиране на дървесина в лежащо състояние: 

1. едра (плътен куб. м) – 0,60 лв.; 

2. средна (плътен куб.м) – 0,80 лв.; 

3. дребна (плътен куб.м) – 1,00 лв.; 
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4. дърва и вършина (пространствен куб.м) – 0,80 лв. 

(4) Когато услугата се извършва с автомобил на Община Горна Оряховица  се 

заплащат следните такси: 

1. до 5 км – 2,50 лв.; 

2. до 10 км – 5,00 лв.; 

3. до 15 км – 7,00 лв.; 

4. до 20 км – 9,00 лв.; 

5. до 25 км – 12,00 лв.; 

6. до 30 км – 14,00 лв.; 

7. до 35 км – 17,00 лв.” 

§2. В чл.54 се вписва следния текст: 

 „(в сила от 01.01.2019 г.) За ползване на услуги на Звено „Ученическо и столово 

хранене” към Домашен социален патронаж, се заплащат дневни такси, изчислени на 

база средномесечна себестойност, калкулирана от разхода за храна, перилни и 

хигиенни материали, транспортни разходи за доставяне на храната, резервни части, 

канцеларски материали и хартия, работно облекло, разходи за външни услуги, 

застраховки и средства за социално-битово и културно обслужване на персонала, както 

и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, природен 

газ, вода и канализация, с изключение на даренията и завещанията от местни и 

чуждестранни физически и юридически лица, включително случаите на спонсорство, 

помощите от донорски програми и благотворителност”. 

§3. В чл.54в. се вписва нов текст със следното съдържание: „чл.54в. За услугите, 

предоставяни от общинско социално предприятие „Спомагателни дейности в община 

Горна Оряховица“ се заплащат цени, съгласно Тарифа по Приложение №2 към 

настоящата Наредба.” 

 §4. В чл.55 в края на изречението се допълва с текста „и чл.54в.”. 

 

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 878 

 По т.9 от дневния ред - Промени в приходната и разходната част на бюджета и в 

Поименния списък за капиталови за държавни и местни  дейности и в Сметките за 

средствата 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.1, ал.2 , ал.3 и ал.4 от Закона за 

публичните финанси  и във връзка с т.20 от ДДС 07 от 04. 04.2018 г. на Министерство 

на финансите, Общински съвет Горна Оряховица 

 

 

Р е ш и: 

 

1. Променя плана на бюджета на Община Горна Оряховица за 2018 година за  

местни дейности , както следва: 

     1.1.  По приходната част 
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1.1.1.Извършва компенсирани промени между държавни и местни дейности, в 

частта на финансирането с целева субсидия за капиталови разходи, като намалява §§31-

13 получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи  с 4950 лв. за 

местни  дейности и увеличава §§31-13 получени от общини целеви субсидии от ЦБ за 

капиталови разходи  с 4950 лв. за държавни  дейности. 

1.1.2. Изменя  приходната част на бюджета , като намалява предоставените 

трансфери между бюджети   с  12000 лв. за съфинансиране по Проект „Красива 

България“, като намали §§61-02 –трансфери между бюджети-предоставени трансфери 

(- ) и съответно измени параграф 61-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджети 

(нето)   Намалява с 50000 внесеният  ДДС §§37-01-внесен ДДС/-/ и съответно §37-00 

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите.   

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

средства от Европейския съюз   както следва: 

             - За възстановения временен безлихвен заем от проект  BG05M9OP001-

2.005-0040-C01 „Подобряване достъпа до заетост и предоставяне на иновативни 

интегрирани социално-здравни услуги на уязвими групи в Община Горна Оряховица” 

по договор  № BG05M9OP001-2.005-0040-C01 по Оперативна програма «Развитие на 

човешките ресурси 2014-2020» към Община Горна Оряховица ( +) 38 000 лв.; 

           - предоставя временен безлихвен заем за изпълнение на проект 

„Разкриване и предоставян на социална услуга „Приют“ с капацитет 15 места“ по 

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие на ОП 

„Развитие на човешките ресурси“2014-2020  ( -) 4000 лв.; 

          - предоставя временен безлихвен заем за изпълнение на проект „Енергийна 

ефективност на административна сграда за предоставяне на социални услуги гр. Горна 

Оряховица” по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № РД-02-37-60/18.04.2017 г. ,  по Оперативна програма „Региони в растеж“ 

2014-2020 г. ( -) 36000 лв.; 

          

     1.2.   По разходната част    

 

1.2.1.Извършва компенсирани промени в размер на 5220 лв. в разходната част на 

бюджета за държавни и  местни дейности и в Поименния списък за капиталови разходи 

на обектите в частта на финансирането им с целева субсидия за капиталови разходи 

както следва : 

 

                                                                                                    било    става    разлика 

                                                                                                      лв.        лв.          лв.  

 

§51-00 Основен ремонт на ДМА 

 

Функция І Общи държавни служби 

Дейност 122 Общинска администрация . 

-Основен ремонт отоплителна инсталация 

Кметство гр.Долна Оряховица                                                     5000         0       - 5000 

 

Функция V Социално осигуряване, подпомагане и грижи 

Дейност 525 Клубове на пенсионера, инвалида и др. 

-Основен ремонт клуб на пенсионера  

с.Първомайци                                                                                 15000     14897       -103           
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Функция  VІІ Почивно дело,култура,религиозни дейности 

Дейност 714 Спортни бази за спорт за всички 

-Основен ремонт тоалетни младежки дом 

 гр. Горна Оряховица                                                             15000      14935        -65 

 

Дейност 738 Читалища 

-Основен ремонт покрив НЧ Върбица                                32000      36950    +4950 

 

Функция  VІІІ Други дейности по икономиката 

Дейност 898 Други дейности по икономиката 

-Основен ремонт здравна служба с.Поликраище              20000       19992           -8 

 

 

 

§52-05-придобиване на стопански инвентар 

 

Функция VІ Жилищно строителство, БКС и ООС 

  

Дейност 622 Озеленяване 

-Комбинирана кофа   /прикачен инвентар/                         7300           7264        -36 

 

§52-06-изграждане на инфраструктурни обекти 

 

Функция  VІІ Почивно дело,култура,религиозни дейности 

Дейност 745 Обредни домове и зали 

-Изграждане на ограда гробищен парк 

с.Г.Д. Тръмбеш                                                                      15000         14992       -8 

 

 

 

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

продукти 

 

Функция ІІІ Образование 

Дейност 311 Детски градини 

-ПП Електронни такси за ДГ                                    5250         5520         +270 

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

Всичко компенсиране :                                           114550         114550                  0 

 

1.2.2.Извършва   промени в разходната част на бюджета и в Поименния списък 

за капиталови разходи на обектите в частта на финансирането им със собствени 

средства както следва : 

                                                                                                  било    става    разлика 

                                                                                                      лв.        лв.          лв.  

§51-00 Основен ремонт на ДМА 
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Функция ІІІ Образование 

Дейност 311 Детски градини 

Основен ремонт за обект „Модернизация и  

внедряване на мерки за енергийна ефективност 

на ЦДГ Първи юни  гр.Г.Оряховица“                                         47140        0   -47140 

 

Увеличава с 65140 Функция І Общи държавни служби като увеличава Дейност 

122 Общинска администрация, § 10-00- Издръжка ,§§ 10-16-вода,горива и енергия с 

40000 лв.и §§10-20-разходи за външни услуги с 7000 лв. и Дейност 123 Общински 

съвети, §02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала,§§02-02 за персонал по 

извънтрудови правоотношения с 12140 лв. , §05-00-Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели,§§05-51осигурителни вноски от работодатели за ДОО с 3000 лв, и  § 

10-00- Издръжка ,§§10-20-разходи за външни услуги с 3000 лв . 

Увеличава с 42000 лв. Функция VІ Жилищно строителство, БКС и ООС , 

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

и енергия с 30000 лв. и §§10-20-разходи за външни услуги с 12000 лв.  

 

2.Упълномощава кмета на общината да отрази промените по бюджета и в 

Поименния списък за капиталови разходи по функции, дейности, параграфи и 

подпараграфи по ЕБК, както и 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 изготвянето на годишния отчет за касово изпълнение на бюджета . 

 

3. Изменя т.15 от Решение 629 от 25.01.2018 г., както следва: 

Максимален размер на новия общински дълг за 2018 г. в размер на 1690 608 лв. 

и годишен размер на разходите за лихви 150 000 лв. 

Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 

2018 г. в размер на 2443642 лв. 

 

4.Предоставeният по сметки за средства от Европейския съюз   ( извънбюджетна 

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

 

2.1. По приходната част: 

 

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

           

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

Европейския съюз (нето)    -34000 лв.:                                                                    

           - За  проект „Разкриване и предоставяне на социална услуга „Приют“ с 

капацитет 15 места“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско 

развитие на ОП „Развитие на човешките ресурси“2014-2020   +4 000 лв.   

           - За възстановения временен безлихвен заем от проект  BG05M9OP001-

2.005-0040-C01 „Подобряване достъпа до заетост и предоставяне на иновативни 

интегрирани социално-здравни услуги на уязвими групи в Община Горна Оряховица” 

по договор  № BG05M9OP001-2.005-0040-C01  ( -) 38 000 лв.; 

 

      За Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 
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        § 76 00 Временни безлихвени заеми между бюджети и   сметки за средства 

от Европейския съюз (нето)                                                                            +36 000 лв.;   

            - За проект „Енергийна ефективност на административна сграда за 

предоставяне на социални услуги гр. Горна Оряховица” по Административен договор 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-60/18.04.2017 г. ( +) 

36000 лв. 

 

2.2.По  разходната част: 

 

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

 

             - За проект  BG05M9OP001-2.005-0040-C01 „Подобряване достъпа до 

заетост и предоставяне на иновативни интегрирани социално-здравни услуги на 

уязвими групи в Община Горна Оряховица” по договор  № BG05M9OP001-2.005-0040-

C01  намалява разходната част с 38 000 лв.; 

           - За  проект„Разкриване и предоставяне на социална услуга „Приют“ с 

капацитет 15 места“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско 

развитие“ увеличава разходната част с 4000 лв.; 

 

      За Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

            -За проект„Енергийна ефективност на административна сграда за 

предоставяне на социални услуги гр. Горна Оряховица” по Административен договор 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-60/18.04.2017 г. 

увеличава разходната част с 36000 лв. 

     Разходите се разпределят съгласно ЕБК и в съответствие с бюджета и 

реализацията  на  проекта.  

 

5. 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 07/04.04.2008г. на 

Министерство на финансите). 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 879 

        По т.10 от дневния ред - Даване на съгласие за кандидатстване по Проект  

„Красива  България“  за 2019. 

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

местната администрация,  , Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

         

1. Дава съгласие Община Горна Оряховица да кандидатства по Проект „Красива 

България“ 2019 за обект: „Ремонт на част от първи и втори етаж от южното крило на 

Многопрофилна болница за активно лечение „Свети Иван Рилски“ в УПИ I кв. 806 по 

Плана на гр. Горка Оряховица", като осигурява съфинансиране в размер на 130 000 лв. 

с ДДС по бюджета на Община Горна Оряховица за 2019 г., в съответствие с ЕБК и 
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указанията на Министерство на финансите. Община Горна Оряховица и МБАЛ „Свети 

Иван Рилски" няма да променят предназначението на обекта минимум 5 години след 

изпълнението му по Проект „Красива България“ 2019 и ще имат ангажимент за 

поддръжката му.  

 

Стойност на проектното предложение: 250 000 лв. с ДДС.  

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 880 

        По т.11 от дневния ред - Даване на съгласие за кандидатстване по Проект  

„Красива  България“  за 2019. 

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

местната администрация,  , Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

1. Дава съгласие Община Горна Оряховица да кандидатства по Проект „Красива 

България“ 2019 за "Ремонт на туристически заслон в ПИ №000415, землище село 

Първомайци", като осигурява съфинансиране в размер на 124 843 лв. с ДДС по 

бюджета на Община Горна Оряховица за 2019 г., в съответствие с ЕБК и указанията на 

Министерство на финансите. Община Горна Оряховица няма да променя 

предназначението на обекта минимум 5 години след изпълнението му по Проект 

„Красива България“ 2019 и ще имат за ангажимент за поддръжката му. 

 

Стойност на проектното предложение: 244 791 лв с ДДС. 

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 881 

По т.12 от дневния ред - Отдаване под наем на 1 кв.м. площ, за поставяне на 1 

бр. автомат за продажба на топли напитки , находяща се на тротоар , западната част на 

стадион „Локомотив“ , попадащ в поземлен имот с идентификатор 16359.514.3203 - 

Стадион , по  кадастрална карта на гр. Горна Оряховица , съгласно  АПОС № 

5349/03.12.2018 г. за срок от 3 /три / години. 

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

местната администрация, чл.14, ал.7 и ал. 2 от ЗОС във връзка с чл.13, ал.1 и ал. 2 и 

чл.85, 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 1кв.м. търговска площ, находяща се на тротоар, западната част на 
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стадион „Локомотив”, попадащ в поземлен имот с идентификатор 16359.514.3203 – 

Стадион, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, съгласно АПОС № 

5349/03.12.2018г., за поставяне на 1 брой автомат за продажба на топли напитки за срок 

от 3 /три/ години с първоначална месечна наемна цена от  50,00 лв./Словом: петдесет 

лева/ без ДДС или 60,00 лв./Словом: шестдесет лева/ 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    № 882 

По т.13 от дневния ред - Предаване на реконструирани активи от ВиК  

„Йовковци“ ООД на Асоциацията на 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. Допълва т.1 от Решение №865 от Протокол №51 от 22.11.2018 г. с текста :  и 

извършени реконструкции с балансова стойност 24775,43 лв.  

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 883 

По т.14 от дневния ред - Разрешаване за изготвяне на проект за Подробен 

устройствен план – Парцеларен план /ПП/ за елементи на техническата инфраструктура 

извън границите на урбанизираните територии за обект: „Водопровод за питейно – 

битови нужди  на Петролна база „Поликраище”, намираща се в землището на с. 

Първомайци, община Горна Оряховица. 

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.5 от същия 

закон, Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

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

план /ПП/ за елементи на техническата инфраструктура извън границите на 

урбанизираните територии за обект : „Водопровод за питейно – битови нужди  на 

Петролна база „Поликраище”, намираща се в землището на с. Първомайци, община 

Горна Оряховица”. 
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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 Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПП/ за елементи на 

техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект : 

„Водопровод за питейно – битови нужди  на Петролна база „Поликраище”, намираща 

се в землището на с. Първомайци, община 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 трасе за водопровод, съгласно приложеното проектно 

предложение засягащ следните имоти: 

 

Поземлен имот Начин на трайно 

ползване 

Землище/Местност Собственик 

57217.218.212 

„за 

селскостопански, 

горски, 

ведомствен път” 

по КВС в землище на село 

Поликраище 

Община Горна 

Оряховица 

57217.117.127 

„за 

селскостопански, 

горски, 

ведомствен път” 

по КВС в землище на село 

Поликраище 

Община Горна 

Оряховица 

улица с о.т. 412 

- 413 
улица 

по регулационния и 

кадастрален план на с. 

Поликраище 

Община Горна 

Оряховица 

57217.117.413 
„изоставена орна 

земя“ 

 

по КВС в землище на село 

Поликраище 

 

Община Горна 

Оряховица 

57217.118.416 
„изоставена орна 

земя“ 

по КВС в землището на 

село Поликраище 

Община Горна 

Оряховица 

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 884 

По т.15 от дневния ред - Даване на съгласие и одобряване на пазарна оценка за 

учредяване на право на прокарване на подземна кабелна линия и оптичен кабел през 

имоти – частна общинска собственост и публична общинска собственост, попадащи в 

урбанизираната територия на гр. Горна Оряховица. 

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

4 и ал. 6 от Закон за устройство на територията, във връзка с чл.18, ал.3, чл.17, ал.1, 

чл.30, ал.1, т.1  и чл. 31, ал. 1, ал.2 и ал.3 от Закона за електронните съобщителни мрежи 

и физическа инфраструктура, Общински съвет Горна Оряховица  

 

Р е ш и: 
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1. Общински съвет Горна Оряховица, в качеството си на собственик, дава съгласие 

да се учреди на „А1 България“ ЕАД, с ЕИК 131468980, със седалище и адрес на 

управление - гр. София 1309, район Илинден,ул.„Кукуш” № 1 с представители 

Александър Василев Димитров и Младен Маркоски, право на прокарване на 

отклонение на общите мрежи и съоръжения за оптичен кабел с дължина 75 м, 

преминаващ през публична общинска собственост – улица с о.т. 451 – 454 – 450 – 449 

(ПИ с идентификатор 16359.514.7201 по  КККР на гр. Горна Оряховица) 

 

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

и ал. 6 от Закон за устройство на територията, във връзка с чл.18, ал.3, чл.17, ал.1, чл. 

30, ал.1, т.1 и  чл. 31, ал. 1, ал.2 и ал.3 от Закона за електронните съобщителни мрежи и 

физическа инфраструктура Общински съвет Горна Оряховица, в качеството си на 

собственик, дава съгласие да се учреди на „А1 България“ ЕАД, с ЕИК 131468980, със 

седалище и адрес на управление - гр. София 1309, район Илинден,ул.„Кукуш” № 1 с 

представители Александър Василев Димитров и Младен Маркоски, право на 

прокарване на отклонение на общите мрежи и съоръжения за оптичен кабел с дължина 

38 м, преминаващ през публична общинска собственост – улица с о.т. 538 – 539 ( ПИ с 

идентификатор 16359.514.7087 по КККР на гр. Горна Оряховица) и улица с о.т. 539 – 

738 ( ПИ с идентификатор 16359.514.7089 по КККР на гр. Горна Оряховица). 

 

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

и ал. 6 от Закон за устройство на територията, във връзка с чл.18, ал.3, чл.17, ал.1, 

чл.30, ал.1, т.1  и чл. 31, ал. 1, ал.2 и ал.3 от Закона за електронните съобщителни мрежи 

и физическа инфраструктура Общински съвет Горна Оряховица, в качеството си на 

собственик, дава съгласие да се учреди на „А1 България“ ЕАД, с ЕИК 131468980, със 

седалище и адрес на управление - гр. София 1309, район Илинден,ул.„Кукуш” № 1 с 

представители Александър Василев Димитров и Младен Маркоски, право на 

прокарване на отклонение на общите мрежи и съоръжения за оптичен кабел с дължина 

364 м, преминаващ през публична общинска собственост – улица с о.т. 6 – 7 – 8 – 9 – 10 

– 11 – 12 – 13 – 14 – 15 ( ПИ с идентификатор 16359.515.1090 по КККР на гр. Горна 

Оряховица) 

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

и ал. 6 от Закон за устройство на територията Общински съвет Горна Оряховица, в 

качеството си на собственик, дава съгласие да се учреди на „А1 България“ ЕАД, с ЕИК 

131468980, със седалище и адрес на управление - гр. София 1309, район 

Илинден,ул.„Кукуш” № 1 с представители Александър Василев Димитров и Младен 

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

оптичен кабел с дължина  10 м, преминаващ през ПИ с идентификатор 16359.514.3076 

по  КККР на гр. Горна Оряховица (УПИ I за ЖС и гаражи в кв.250 по плана на ЦГЧ, гр. 

Горна Оряховица), общинска частна собственост съгласно АЧОС №5233 от 

06.11.2018г. 

 
5. На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 23, и ал.2 от ЗМСМА, и чл. 41, ал. 2 от Закон за 

общинската собственост и чл. 64, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с Общинско имущество, Общински съвет Горна Оряховица  

одобрява пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител, в размер на  351.00 лв. 

/словом: триста петдесет и един лева/ без ДДС или 421.20  лв. / словом: четиристотин 

двадесет и един лева и двадесет стотинки / с ДДС за учредяване право на прокарване на 
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отклонение на общите мрежи и съоръжения за оптичен кабел с дължина  10 м, 

преминаващ през ПИ с идентификатор 16359.514.3076 по  КККР на гр. Горна 

Оряховица (УПИ I за ЖС и гаражи в кв.250 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица), 

общинска частна собственост съгласно АЧОС №5233 от 06.11.2018г. 

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

и ал. 6 от Закон за устройство на територията Общински съвет Горна Оряховица, в 

качеството си на собственик, дава съгласие да се учреди на „А1 България“ ЕАД, с ЕИК 

131468980, със седалище и адрес на управление - гр. София 1309, район 

Илинден,ул.„Кукуш” № 1 с представители Александър Василев Димитров и Младен 

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

оптичен кабел с дължина  29 м, преминаващ през ПИ с идентификатор 16359.515.41 по 

КККР на гр. Горна Оряховица (УПИ I за ЖС в кв.20 по плана на район Север, гр. Горна 

Оряховица), частна общинска собственост съгласно АЧОС №5227 от 06.11.2018г. 

 
7.  На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 23, и ал.2 от ЗМСМА, и чл. 41, ал. 2 от Закон за 

общинската собственост и чл. 64, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с Общинско имущество, Общински съвет Горна Оряховица  

одобрява пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 1017.90 в. 

/словом: хиляда и седемнадесет лева и деветдесет стотинки/ без ДДС или 1221.48 лв. / 

словом: хиляда двеста двадесет и един лева и четиридесет и осем стотинки / с ДДС за 

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

оптичен кабел с дължина  29 м, преминаващ през ПИ с идентификатор 16359.515.41 по 

КККР на гр. Горна Оряховица (УПИ I за ЖС в кв.20 по плана на район Север, гр. Горна 

Оряховица), частна общинска собственост съгласно АЧОС №5227 от 06.11.2018г. 

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

и ал. 6 от Закон за устройство на територията Общински съвет Горна Оряховица, в 

качеството си на собственик, дава съгласие да се учреди на „А1 България“ ЕАД, с ЕИК 

131468980, със седалище и адрес на управление - гр. София 1309, район 

Илинден,ул.„Кукуш” № 1 с представители Александър Василев Димитров и Младен 

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

оптичен кабел с дължина  3 м, преминаващ през ПИ с идентификатор 16359.515.58 по 

КККР на гр. Горна Оряховица (УПИ I за ЖС, гаражи и магазини в кв.23 по плана на 

район Север, гр. Горна Оряховица), частна общинска собственост съгласно АЧОС № 

5229 от 06.11.2018г. 

 
9. На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 23, и ал.2 от ЗМСМА, и чл. 41, ал. 2 от Закон за 

общинската собственост и чл. 64, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с Общинско имущество, Общински съвет Горна Оряховица  

одобрява пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 105.30 лв. 

/словом: сто и пет лева и тридесет стотинки / без ДДС или 126.36 лв. / словом: сто 

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

прокарване на отклонение на общите мрежи и съоръжения за оптичен кабел с дължина  

3 м, преминаващ през ПИ с идентификатор 16359.515.58 по КККР на гр. Горна 

Оряховица (УПИ I за ЖС, гаражи и магазини в кв.23 по плана    

на район Север, гр. Горна Оряховица), частна общинска собственост  

съгласно  АЧОС №5229 от 06.11.2018г. 
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„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 885 

По т.16 от дневния ред - Обявяване на конкурс за възлагане на управлението на 

„Диагностично- консултативен център „ ЕООД,  гр. Горна Оряховица. 

На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закон за местното самоуправление и местната 

администрация във връзка с чл.63, ал.3 от Закон за лечебните заведения и чл.2, ал.1 от 

Наредба №9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане 

на управлението на лечебни заведения по закона за лечебните заведения, Общински 

съвет Горна Оряховица, 

Р е ш и: 

 

1. Обявява конкурс за възлагане на управлението на „Диагностично - 

консултативен център" ЕООД гр. Горна Оряховица.  

2. Кандидатите за отговарят на следните изисквания: - да притежават 

образователно - квалификационна степен „магистър" по медицина и квалификация по 

здравен мениджмънт /изисква се удостоверение за преминато обучение с хорариум 200 

учебни часа, издадено в съответствие със заключителните разпоредби §3, ал.1 на 

Наредба №9/26.06.2000 г. на М3/ или лица с образователно - квалификационна степен 

„магистър" по икономика и управление с призната специалност по медицинска 

информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването. - да имат 

най - малко пет години трудов стаж като лекар или икономист; кандидатите, 

притежаващи образователно - квалификационна степен „магистър" по медицина да 

имат придобита основна специалност; - да не са осъждани на лишаване от свобода за 

умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.  

3. Участниците в конкурса да представят следните документи:  

- заявление за участие; 

 - автобиография;  

- диплом за завършено образование;  

- удостоверение за трудов стаж;  

- свидетелство за съдимост;  

- програма за развитие и дейността на „Диагностично - консултативен център" 

ЕООД гр. Горна Оряховица за периода 2019 - 2022 г. 

 

Документите на кандидатите да се приемат в центъра за Информационно и 

административно обслужване в сградата на общинска администрация до 01.02,2019 г. 

На основание чл.7, ал.1 и ал.2 от Наредба №9/26.06.2000 г. на М3 заявлението за 

участие с необходимите документи са подават в запечатан плик. В отделен плик да 

бъде запечатана програмата за развитие и дейността на „Диагностично - консултативен 

център" ЕООД гр. Горна Оряховица. Двата плика се поставят в един непрозрачен плик 

и се завеждат в община Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, пл. „Георги 

Измирлиев" №25, Център за информация и услуги на гражданите, по реда на тяхното 

постъпване.  

За всяко подадено заявление да се издава удостоверение, в което да се посочват 

името на подателя, датата и часа на приемането му.  

Информация относно темите - предмет на събеседване да се предоставя в стая 

113, сградата на Общинския съвет до 18.02.2019 г.  
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Разглеждането на подадените документи и програмата за развитието и дейността 

на лечебното заведение за тригодишен период да се проведе на 22.02.2019 г. от 14.00 

часа в стая 114 в сградата на община Горна Оряховица.  

Събеседването на допуснатите кандидати да се проведе на 25.02.2019 г. от 14.00 

часа в стая 114 в сградата на община Горна Оряховица.  

В тридневен срок от провеждането на конкурса комисията да изготви и 

предложи за одобрение пред Общински съвет Горна Оряховица решението, с което е 

определен кандидата спечелил конкурса класирането по ред на следващите участници.  

4. Назначава комисия за организация и провеждане на конкурса за възлагане 

управлението на „Диагностично - консултативен център 1" ЕООД гр. Горна Оряховица 

и утвърждава членовете, председателя и секретаря й.  

Определя състав на комисията от 5/пет/ члена, а именно:  

Председател:  

Секретар:  

Членове:  

1.  

2.  

3. 

 Резервен член:  

 

Преди започване на работа членовете на комисията да подпишат декларация за 

неразгласяване на обстоятелствата, станали им известни във връзка с конкурса.  

На членовете на комисията да се заплати възнаграждение в размер на 100 /сто/ 

лева.  

5. Утвърждава проект на договор за възлагане на управлението на 

„Диагностично - консултативен център 1" ЕООД гр. Горна Оряховица, който да се 

представи на кандидатите за участие в конкурса, заедно с документацията по чл.2, ал.3 

от Наредба №9/2000 г.  

6. Възлага на Председателя на Общинския съвет да извърши действия по 

публикуването на приетото решение за обявяване на конкурса в един местен вестник и 

официалната интернет страница на общината, като обявата предхожда провеждането 

му с не по - малко от тридесет календарни дни.  

7. Удължава срока на досегашния договор за възлагане на управлението на 

„Диагностично - консултативен център" ЕООД гр. Горна Оряховица за срок до 

приключване на конкурсната процедура с подписване на договор с определения 

кандидат спечелил конкурса и възлага на Председателя на Общинския съвет да 

подпише анекс с настоящия управител. 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 886 

По т.17 от дневния ред - Приемане на анализ на потребностите от подкрепа във 

връзка с изготвянето на областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците в Община Горна Оряховица. 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.196, ал.3 във връзка с чл.196, ал.1 от 

Закона за предучилищното и училищно образование , Общински съвет Горна 

Оряховица  
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Р е ш и: 

 

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

територията  на Община Горна Оряховица. 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 887 

По т.18 от дневния ред - Определяне на начални, междинни и крайни автоспирки 

по маршрута на междуселищните автобусни линии, имащи спирка в град Горна 

Оряховица. 

На основание чл.21 ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.22, ал.1,т.3 от 

Закона за автомобилните превози, Общински съвет Горна Оряховица  

 

 

Р е ш и: 

 

1. Общински съвет Горна Оряховица определя следните автоспирки, за  начални, 

междинни и крайни по маршрута на междуселищните автобусни линии, имащи спирка 

в град Горна Оряховица: 

- Начални: 

Автобусна спирка „пл.Атанас Буров“ - юг, за следните линии: 

 

Линия № 10 - гр.Горна Оряховица – с.Самоводене – гр.Велико Търново 

Линия № 14 - гр.Горна Оряховица – гр.Лясковец – с.Шереметя -  гр.Велико 

Търново 

Линия № 19 - гр.Горна Оряховица – с.Бряговица  

Линия № 23 - гр.Горна Оряховица – с.Виноград  

Линия № 27 - гр.Горна Оряховица – с. Камен – с. Нова Върбовка  

Линия № 41 - гр.Горна Оряховица – с. Добри дял  

Линия № 42 - гр.Горна Оряховица – с. Родина  

Линия № 43 - гр.Горна Оряховица – с. Сливовица  

Линия № 43А - гр.Горна Оряховица – с. Горско Ново село  

Линия № 43Б - гр.Горна Оряховица – с. Кесарево   

Линия № 7 - гр.Горна Оряховица - с.Първомайци 

Линия № 15 - гр.Горна Оряховица - с.Правда 

Линия № 21 - гр. Горна Оряховица-с.Горски Горен/ с.Горски Долен Тръмбеш 

Линия № 20 - гр. Горна Оряховица-с. Драганово 

Линия № 18 - гр. Горна Оряховица-с.Върбица 

Линия № 45 - гр. Горна Оряховица-с.Крушето  

Линия – гр.Пловдив - гр.Горна Оряховица 

 

 

 



Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 53 от 20 декември 2018 г. от 

редовно заседание на Общински съвет, мандат 2015-2019 г. 
 

Автобусна спирка „ЖП Гара Г. Оряховица“, за следните линии: 

 

Линия - гр.Горна Оряховица – гр. Лясковец /околовръстно/ - гр.Велико Търново 

Линия № 28 - гр.Горна Оряховица – гр.Елена  

Линия № 77 -  гр.Горна Оряховица – гр.Лясковец – с.Драгижево – с. Церова 

Кория – с. Миндя   

 

Автобусна спирка „обръщалото на кв.Пролет“, за следните линии: 

 

Линия № 3 - гр.Горна Оряховица - гр. Долна Оряховица 

Линия № 9 - гр.Горна Оряховица – гр.Лясковец – с.Драгижево – с.Мерданя  

 

 

- Междинни: 

 

Автобусна спирка „пл.Атанас Буров“ - юг, за следните линии: 

 

Всички междуселищни линии от областната и републиканската транспортни 

схеми, преминаващи през град Горна Оряховица на които в маршрутните разписания е 

утвърдена междинна спирка  в град Горна Оряховица. 

 

- Крайни: 

 

Автобусна спирка „пл.Атанас Буров“ - юг, за следните линии: 

 

Линия № 10 - гр.Горна Оряховица – с.Самоводене – гр.Велико Търново 

Линия № 19 - гр.Горна Оряховица – с.Бряговица  

Линия № 23 - гр.Горна Оряховица – с.Виноград  

Линия № 27 - гр.Горна Оряховица – с. Камен – с. Нова Върбовка  

Линия № 7 - гр.Горна Оряховица - с.Първомайци 

Линия № 15 - гр.Горна Оряховица - с.Правда 

Линия № 21 - гр. Горна Оряховица-с.Горски Горен/ с.Горски Долен Тръмбеш 

Линия № 20 - гр. Горна Оряховица-с. Драганово 

Линия № 18 - гр. Горна Оряховица-с.Върбица 

Линия № 45 - гр. Горна Оряховица-с.Крушето  

 

Автобусна спирка „пл.Атанас Буров“ - север, за следните линии: 

 

Линия № 14 - гр.Горна Оряховица – гр.Лясковец – с.Шереметя -  гр.Велико 

Търново 

Линия № 41 - гр.Горна Оряховица – с. Добри дял  

Линия № 42 - гр.Горна Оряховица – с. Родина  

Линия № 43 - гр.Горна Оряховица – с. Сливовица  



Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 53 от 20 декември 2018 г. от 

редовно заседание на Общински съвет, мандат 2015-2019 г. 
 

Линия № 43А - гр.Горна Оряховица – с. Горско Ново село  

Линия № 43Б - гр.Горна Оряховица – с. Кесарево   

Линия – гр.Пловдив - гр.Горна Оряховица 

 

Автобусна спирка „ЖП Гара Г. Оряховица“, за следните линии: 

 

Линия - гр.Горна Оряховица – гр. Лясковец /околовръстно/ - гр.Велико Търново 

Линия № 28 - гр.Горна Оряховица – гр.Елена  

Линия № 77 -  гр.Горна Оряховица – гр.Лясковец – с.Драгижево – с. Церова 

Кория – с. Миндя   

 

Автобусна спирка „обръщалото на кв.Пролет“, за следните линии: 

 

Линия № 3 - гр.Горна Оряховица - гр. Долна Оряховица 

Линия № 9 - гр.Горна Оряховица – гр.Лясковец – с.Драгижево – с.Мерданя  

 

„                            „                            „ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 888 

По т.19 от дневния ред - Допълнение към Решение № 840 от Протокол № 49 от 

27.09.2018 г. 

На основание чл.21 , ал.2 от ЗМСМА  и във връзка с чл.17 от Закона за туризма, 

Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

1. Допълва Решение № 840 от Протокол № 49 от 27.09.2018 г., както следва: 

 

Създава т.2 Упълномощава Кмета на Община Горна Оряховица да представлява 

общината в процедурите по учредяване и членство в Старопланински туристически 

район. 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 889 

           По т.20 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. 
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          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 и чл.60, ал. 1 от АПК, 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 21.12.2018г. от 10.30 часа,  а при липса 

на кворум на 10.01.2019г. 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 редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК да гласува по 

предложения дневен ред по следния начин:    

3.1. По точка 1 от дневния ред - Съгласуване на план за стопанисване, 

експлоатация и поддръжка на активите, съгласно чл. 4.2, б. „г” от Договор за 

стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и 

предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги (Договора), изготвен от 

„ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново – да гласува „ЗА“.   

3.2. По точка 2 от дневния ред – Съгласуване на план за действие при 

аварий, съгласно чл.13,1, б. „б” от от Договор за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и 

канализационни услуги (Договора), изготвен от „ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико 

Търново – да гласува „ЗА“. 

3.3. По точка 3 от дневния ред – Приемане на решение за претендиране на 

неустойка към „ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново, на основание чл. 10.2, 

б. „б”, за неточна писмена информация, при представяне на План за опазване на 

околната среда, включително план за собствен мониторинг и програма за управление 

на отпадъците (включително утайките) по чл. 5.5, б. „а” от Договора - да гласува 

„ПРОТИВ“.   

 3.4. По точка 3 от дневния ред - Други – обсъждане на възникнали въпроси, 

във връзка с бъдещата дейност на Асоциацията – да гласува „за“, „против“ или 

„въздържал се“, съобразно вътрешните си убеждения и интересите на Община 

Горна Оряховица. 

 

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. 
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5. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение, на основание 

чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, предвид важността на точките, 

от дневния ред на извънредното събрание на Асоциацията по ВиК. 

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 890 

  По т.21 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 2019 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 януари общинските 

съветници -  Стелияна Христова Христова, Цветан Георгиев Песаров, Веселин 

Георгиев Хаджигеоргиев, Иван Генов Момъков , като резервен член Янко Димитров 

Янков. 

„                            „                            „ 

Р Е Ш Е Н И Е    № 891 

         По т.22 от дневния ред - Промени в приходната и  разходната част на бюджета  и в 

Поименния списък за капиталови разходи за държавни и  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.1, 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 2018 година за  

местни  и държавни дейности , както следва: 

     1.1.  По приходната част 

 

1.1.1.Извършва компенсирани промени между държавни и местни дейности, в частта на 

финансирането с целева субсидия за капиталови разходи, като намалява §§31-13 

получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи  с 9045 лв. за 

местни  дейности и увеличава §§31-13 получени от общини целеви субсидии от ЦБ за 

капиталови разходи  с 9045 лв. за държавни  дейности. 

      

 1.2.   По разходната част    
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1.2.1.Извършва компенсирани промени в размер на 9045 лв. в разходната част на 

бюджета за държавни и  местни дейности и в Поименния списък за капиталови разходи 

на обектите в частта на финансирането им с целева субсидия за капиталови разходи 

както следва : 

                                                                                             било    става    разлика 

                                                                                                лв.        лв.          лв.  

 

§51-00 Основен ремонт на ДМА     

 

Функция  VІІ Почивно дело,култура,религиозни дейности 

Дейност 714 Спортни бази за спорт за всички 

- Реконструкция на спортна зала „Никола Петров“   106378     97333      -9045 

гр. Горна Оряховица                                                         

Дейност 738 Читалища 

-Основен ремонт покрив НЧ Върбица                        36950      45995    +9045 

 

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

 Всичко компенсиране :                                          143328         143328             0 

 

 2. Упълномощава кмета на общината да отрази промените по бюджета и в 

Поименния списък за капиталови разходи по функции, дейности, параграфи и 

подпараграфи по ЕБК. 

 

„                            „                            „ 

 

 

                                                         

                                                                          

                                                                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

                                     ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                         /ЛЮДМИЛА ИЛИЕВА/ 

 

 

 

  

 

 

 

 


	ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
	ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ


