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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от Протокол № 10/25.06.2020 г. 

от редовно заседание на  

Общински съвет – Горна Оряховица 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 219 

 По т.1 от дневния ред - План за работа на Общински съвет Горна Оряховица за II-

то полугодие на 2020 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 II -то 

полугодие на 2020 година.   

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 220 

По т.2 от дневния ред - Промени в приходната  част на бюджета   и в Сметките 

за средства от Европейския съюз. 

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

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

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

на финансите,  Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

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

местни дейности , както следва: 

1.1. По приходната част 

      

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

бюджети и  сметки за средства от Европейския съюз /нето/   в размер на 7000 лв., както 

следва : 

           -намалява с 7000 лв. предоставения временен безлихвен заем за проект 

„Социална услуга в общността Приют в гр. Горна Оряховица”; 

           -увеличава с 7000 лв. предоставения временен безлихвен заем за изпълнение на 

проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Община Горна 
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Оряховица-договор BG05M9OP001-2.040-0056-C01, допълнително споразумение за 

Компонент-3”. 

 

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

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

2.1.По приходната част: 

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

           

          Извършва компенсирани промени в размер на 7000 лв. в § 76 00 Временни 

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

както следва:        

          -намалява с 7000 лв. получения временен безлихвен заем за проект „Социална 

услуга в общността Приют в гр. Горна Оряховица”; 

           -увеличава с 7000 лв. получения временен безлихвен заем за  проект 

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

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

 

2.2.По  разходната част: 

 

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

        -намалява с 7000 лв. разходната част на проект „Социална услуга в общността 

Приют в гр. Горна Оряховица”; 

        -увеличава  с 7000 лв. разходната част на проект „Патронажна грижа за възрастни 

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

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

 

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

на  проекта.  

 

3. Заемът се погасяват след приключване на проекта и възстановяване на средствата от  

оперативната програма. В случай, че не могат да се възстановят  (поради не признаване 

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

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

финансите). 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 221 

По т.3 от дневния ред - Промени в Поименния списък за капиталови разходи за   

местни  дейности . 

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

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

Общински съвет Горна Оряховица 
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Р е ш и: 

 

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

местни дейности , както следва: 

 

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

частта на финансиране с целева субсидия както следва: 

 

                                                                                                    било    става    разлика 

                                                                                                      лв.        лв.          лв.  

 

§52-05- придобиване на стопански инвентар 

 

Функция  VІІ Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело 

  Дейност 714 Спортни бази за спорт за всички                     

- Доставка на трактор за ОП МДСИП                                         7800       7020      -780 

 

§52-06-изграждане на инфраструктурни обекти 
 

Функция  VІ Жилищно строителство, БКС и ООС 

Дейност 603 Водоснабдяване и канализация 

- Изграждане на канализация по улици  

в гр.Долна Оряховица, Община Горна Оряховица                       0        3957   +3957 

 

 Функция  VІІ Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело 

  Дейност 745 Обредни домове и зали 

-Изграждане на ограда гробищен парк с. Драганово                 15000    10872   -4128                     

 

§52-19- придобиване на други ДМА 

Функция  VІ Жилищно строителство, БКС и ООС 

Дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и 

регионалното развитие 

- Подмяна на пет броя автобусни спирки в  

гр. Горна Оряховица и един брой в с. Първомайци                   35000    33891    -1109 

 

§53-09-придобиване на други нематериални дълготрайни активи 

 

Функция  VІ Жилищно строителство, БКС и ООС 

Дейност 603 Водоснабдяване и канализация 

- Проектиране на обект «Разширение на канализационна 

мрежа за квартали в част от ж.к. «Пролет», западна 

и източна периферия, гр.Горна Оряховица, 

община Горна Оряховица»                                                               0    10000  +10000                                       

Дейност 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа 

- Проектиране на обект Почистване и  

покриване на дере по бул. Македония                                       10000           0   -10000 

 

Функция  VІІ Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело 

  Дейност 738 Читалища 

- Проектиране на НЧ Братя Грънчарови                    10000     12060     +2060 
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                                                                        ----------------------------------------     

Всичко компенсиране :                                              77800     77800          0  

   

 

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

параграфи и подпараграфи по ЕБК. 

 

 „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 222 

По т.4 от дневния ред – Определяне на основните месечни заплати и 

допълнителни възнаграждения за трудов стаж. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5, ал. 2 и чл. 26, ал. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 5, ал.16 от ПМС № 67/14.04.2010 г. за 

заплатите в бюджетните организации  и дейности, във връзка с чл. 17, ал.1 и чл. 64 от 

ПМС № 381/30.12.2019 г., Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 Определя основни месечни възнаграждения на кмета на общината и кметовете 

на кметства, според броя на населението по постоянен адрес, считано от 01.04.2020 г., 

както следва: 

1. Основна месечна заплата (лева): 

 1.1. Кмет на Община с население над 50 000 жители:  

  инж. Добромир Стойков Добрев: 2 800  

 1.2. Кметове на кметства с население 2 000 – 4 000 жители: 

 Кметство град Долна Оряховица – Йордан Георгиев Байчев: 1400 

 Кметство с. Първомайци – Ясен Стефанов Янков: 1400 

 Кметство с. Драганово – Светослав Александров Иванов: 1400 

 Кметство с. Поликраище – Марин Димитров Тодоранов: 1400 

 1.3. Кметове на кметства с население 500 – 2 000 жители: 

 Кметство с. Върбица – Йордан Петров Иванов: 1200 

            Кметство с. Писарево – Ахмед Бийдатов Мустафов: 1200 

            Кметство с. Крушето – Ивелина Василева Георгиева: 1200 

            Кметство с. Правда – Венета Димитрова Василева: 1200 
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            Кметство с. Янтра – Владимир Русев Илиев: 1200 

1.4. Кметове на кметства с население до 500 жители: 

            Кметство с. Г.д.Тръмбеш – Маринчо Георгиев Маринов: 1000 

 2. Общински съвет Горна Оряховица определя на кметовете на населените места 

допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит в размер на 1% за 

всяка прослужена година от общия им трудов стаж. 

 3. На основание чл. 26, ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет Горна Оряховица 

определя възнаграждение на Председателя на Общински съвет в размер на 90% от 

основната месечна заплата на кмета на Общината и допълнително възнаграждение за 

трудов стаж и професионален опит в размер на 1% за всяка прослужена година от 

общия му трудов стаж. 

 4. Задължава кмета на Общината и кметовете на кметства да изготвят поименни 

щатни разписания с определените от Общински съвет възнаграждения на кметовете.  

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 223 

По т.5 от дневния ред – Промяна на правно основание за решение №188 от 

протокол №9/ 28.05.2020 г. за поемане на временен безлихвен заем от Централния 

бюджет на Република България. 

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

местната администрация, чл.103, ал.1 от Закона за публичните финанси, чл.3, т.5, чл. 4, 

т.8 и т.9 от Закона за общинския дълг, Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

Изменя решение №188 от протокол №9/ 28.05.2020 г. като: 

           От I текстът на т.2 и т.4 се изменя както следва: 

2. Вид на дълга съгласно чл.3 от Закона за общинския дълг: безлихвен заем от 

централния бюджет, отпуснат по реда на Закона за публичните финанси; 

4. Условията за погасяване: съгласно чл.103, ал.1 от Закона за публичните 

финанси безлихвеният заем се отпуска със срок на възстановяване, не по-дълъг 

от края на 2021 г.  

 

 

 „                                 „                                  „ 

 

 

По т.6 от дневния ред - Питания и отговор на питания 

 
„                                 „                                  „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 224 

По т.7 от дневния ред - Актуализиране на Програмата за управление и 

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

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

администрация,  чл.8 ал.9 от Закон за общинската собственост, Общински съвет Горна 

Оряховица 

Р е ш и: 

Дава съгласие да бъде актуализирана и допълнена Програмата за управление и 

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

следните имоти:  

  1. Одобряване на пазарна оценка на поземлен имот, частна общинска 

собственост, находящ се в УПИ XVI – за ПСД, кв. 47, по плана на гр. Долна Оряховица, 

община Горна Оряховица с площ от 1707,00 кв.м., съгласно АОС № 6575/29.05.2020г. 

  2. Отдаване под наем на 2 броя земеделска земя, частна общинска собственост, 

в землището на с. Стрелец, община Горна Оряховица с обща площ от 75,455 дка за срок 

от 10 /десет/ стопански години 

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

поземлен имот с идентификатор 23100.223.39 – нива, в местност „Джулю орман” в 

землището на с. Драганово, община Горна Оряховица, III категория с площ от 

148390,00 кв.м. или 148,390 дка, за срок от 10 /десет/ стопански години. 

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

поземлен имот с идентификатор 23100.224.19 – нива, в землището на с. Драганово, 

община Горна Оряховица, III категория с площ от 82468,00 кв.м. или 82,468 дка, за срок 

от 10 /десет/ стопански години. 

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

поземлен имот с идентификатор 87453.90.344 – нива, в местност „Въртопа” в 

землището на с. Янтра, община Горна Оряховица, III категория с площ от 11240,00 

кв.м. или 11,240 дка, за срок от 10 /десет/ стопански години. 

 6. Отдаване под наем на 8 броя имоти земеделски земи - ниви – частна 

общинска собственост в землището на с. Драганово, община Горна Оряховица с обща 

площ от 69,357 дка за срок от 10 /десет/ стопански години 

 7. Отдаване под наем на 25 броя имоти земеделски земи - ниви – частна 

общинска собственост в землището на с. Драганово, община Горна Оряховица с обща 

площ от 31,498 дка за срок от 10 /десет/ стопански години 

 8. Отдаване под наем на 26 броя имоти земеделски земи - ниви – частна 

общинска собственост в землището на с. Драганово, община Горна Оряховица с обща 

площ от 242,426 дка за срок от 10 /десет/ стопански години 

 9. За отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, а 

именно помещение, магазин с площ 22,00 кв.м., находящо се на първи етаж в сградата 

на кметство с. Поликраище на ул. „Павел Пенев” № 29, УПИ XI – за кметство и поща, 
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кв. 78 по плана на с. Поликраище, общ. Горна Оряховица, съгласно АОС № 

1242/11.03.2002г. 

 10. Прекратяване на съсобственост в имот, частна общинска собственост, а 

именно: УПИ VI – 270, кв. 34 по плана на с. Поликраище, община Горна Оряховица, с 

обща площ от 1850,00 кв.м., съгласно АОС № 6576/29.05.2020г. 

 11. Отдаване под наем на общински терен, частна общинска собственост, а 

именно поземлен имот с идентификатор 16359.514.234 по КККР на гр. Горна 

Оряховица за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион.  

 12. Отдаване под наем на общински терен, частна общинска собственост, а 

именно поземлен имот с идентификатор 16359.514.234 по КККР на гр. Горна 

Оряховица за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион. 

 13. Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, а 

именно помещение - кабинет № 102, с площ 16,82 кв.м. и идеални части от общите 

части с площ от 8,24 кв.м., находящ се в сграда с идентификатор 16359.514.1558.1, брой 

етажи 4, Предназначение: Здравно заведение, находяща се в поземлен имот с 

идентификатор 16359.514.1558 /Стоматологична поликлиника/, съгласно АОС № 

5236/13.11.2018г., за срок от 10 /десет/ години.  

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

имено: помещение с площ от 6,64 кв.м., находящо се в сграда с идентификатор 

16359.514.1569.1.1 - разположена в поземлен имот с идентификатор 16359.514.1569 по 

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

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

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

 15. Отдаване под наем на недвижим имот публична общинска собственост, а 

именно помещение, находящо се във фоайето на Изложбена зала – гр. Горна 

Оряховица, ул. “Патриарх Евтимий ”№ 1, попадащо в самостоятелен обект в сграда с 

идентификатор 16359.514.1559.1.7, представляваща Административна, делова сграда, 

сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 16359.514.1559, 

предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, с 

площ 20,00 кв.м. за срок от 5 /пет/ години. 

 16. Отдаване под наем на помещение – частна общинска собственост, а именно: 

Самостоятелен обект с идентификатор 16359.514.3509.1.21 по кадастралната карта на 

гр. Горна Оряховица, намиращ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с 

идентификатор 16359.514.3509, предназначение на самостоятелния обект: За офис, с 

площ 68,60 кв.м., заедно с прилежащите части: 3,73 ℅ ид.ч. от общите части – 13,91 

кв.м. общо ползвана площ, находящ се в гр. Горна Оряховица  на ул.”Вичо 

Грънчаров” № 9А, ет. 3 с обща площ от 82,51 кв.м., съгласно АОС № 6581/10.06.2020г. 

за срок от 10 /десет/ години. 

 

„                                 „                                  „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 225 

По т.8 от дневния ред - За отдаване под наем на недвижим имот – частна 

общинска собственост, а именно помещение, магазин с площ 22,00 кв.м., находящо се 

на първи етаж в сградата на кметство с. Поликраище на ул. „Павел Пенев” № 29, УПИ 

XI – за кметство и поща, кв. 78 по плана на с. Поликраище, общ. Горна Оряховица, 

съгласно АОС № 1242/11.03.2002г. 

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

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

връзка с чл. 16, ал. 1и ал. 2, чл. 84, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет  Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

1.Общинският съвет дава съгласие да бъде организиран публичен търг  с тайно 

наддаване за отдаване под наем на помещение – частна общинска собственост, а 

именно помещение, магазин с площ 22,00 кв.м., находящо се на първи етаж в сградата 

на кметство с. Поликраище на ул. „Павел Пенев” № 29, УПИ XI – за кметство и поща, 

кв. 78 по плана на с. Поликраище, общ. Горна Оряховица, с първоначална месечна 

наемна цена  3,00 лв./ кв.м. без ДДС  или 3,60 лв./кв.м. с ДДС или за 22,00 кв.м. общо 

66,00 лв./Словом: шестдесет и шест лева/ без ДДС или 79,20 лв./Словом: седемдесет и 

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

     Помещението ще се използва за извършване на административна дейност. 

 

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

публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Закона за общинската 

собственост и НРПУРОИ. 

 

 „                                 „                                  „ 
 

Р Е Ш Е Н И Е    № 226 

По т.9 от дневния ред - Прекратяване на съсобственост в имот, частна общинска 

собственост, а именно: УПИ VI – 270, кв. 34 по плана на с. Поликраище, община Горна 

Оряховица, с обща площ от 1850,00 кв.м., съгласно АОС № 6576/29.05.2020г. 

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

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

връзка с чл. 58, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Горна  Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

          1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на 

Община Горна Оряховица, представляваща 10/1850 идеални части от имот, частна 

общинска собственост – УПИ VI – 270, кв. 34 по плана на с. Поликраище, община 
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Горна Оряховица, с обща площ от 1850,00 кв.м., съгласно АОС № 6576/29.05.2020г. на 

съсобственика с общината „Ауто М Груп” ЕООД, ЕИК 205298182, съгласно нотариален 

акт № 13, том I, рег. № 425, дело № 11/2020г.  Като „Ауто М Груп” ЕООД закупи 

частта на Общината от 10/1850 идеални части от имот, частна общинска собственост – 

УПИ VI – 270, кв. 34 по плана на с. Поликраище, община Горна Оряховица, с обща 

площ от 1850,00 кв.м. при пазарна цена, изготвена от независим лицензиран оценител в 

размер на 100,00 лв. /Словом: сто лева/ без ДДС или 120,00 лв. /Словом: сто и двадесет 

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

Оряховица упълномощава кмета на Община Горна Оряховица да сключи договор за 

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

заявителя. 

 

 „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 227 

По т.10 от дневния ред - Отдаване под наем на недвижим имот – частна 

общинска собственост, а имено: помещение с площ от 6,64 кв.м., находящо се в сграда 

с идентификатор 16359.514.1569.1.1 - разположена в поземлен имот с идентификатор 

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

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

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

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

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

връзка с чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 84, ал. 1, т. 7 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Горна  Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

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

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

помещение с площ от 6,64 кв.м., находящо се в сграда с идентификатор 

16359.514.1569.1.1 – разположена в поземлен имот с идентификатор 16359.514.1569 по 

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

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

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

първоначална месечна наемна цена в размер на 26,56лв. /Словом: двадесет и шест лева 

и петдесет и шест стотинки/ без ДДС или 31,87 лв. /Словом: тридесет и един лева и 

осемдесет и седем стотинки/ с ДДС. 

 

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

публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Закона за общинската 

собственост и НРПУРОИ. 

 
„                                 „                                  „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 228 

По т.11 от дневния ред - Отдаване под наем на недвижим имот – публична 

общинска собственост, а именно помещение - кабинет № 102, с площ 16,82 кв.м. и 

идеални части от общите части с площ от 8,24 кв.м., находящ се в сграда с 

идентификатор 16359.514.1558.1, брой етажи 4, Предназначение: Здравно заведение, 

находяща се в поземлен имот с идентификатор 16359.514.1558 /Стоматологична 

поликлиника/, съгласно АОС № 5236/13.11.2018г., за срок от 10 /десет/ години. 

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

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

връзка с чл. 13, ал. 1 и ал. 2 и чл. 84, ал. 1, т. 5 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет  Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

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

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

помещение - кабинет № 102, с площ 16,82 кв.м. и идеални части от общите части с 

площ от 8,24 кв.м., находящ се в сграда с идентификатор 16359.514.1558.1, брой етажи 

4, Предназначение: Здравно заведение, находяща се в поземлен имот с идентификатор 

16359.514.1558 /Стоматологична поликлиника/, съгласно АОС № 5236/13.11.2018г., за 

срок от 10 /десет/ години и първоначална месечна наемна цена в размер на 112,77 лв. 

/Словом: сто и дванадесет лева и седемдесет и седем стотинки/ без ДДС или 135,32 лв. 

/Словом: сто тридесет и пет лева и тридесет и две стотинки/ с ДДС за общо 25,06 кв.м. 

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    № 229 

По т.12 от дневния ред - Отдаване под наем на общински терен, частна 

общинска собственост, а именно поземлен имот с идентификатор 16359.514.34 по 

КККР на гр. Горна Оряховица за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион. 

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

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

връзка с чл.16, ал.1 и ал.2, чл.17,ал.1 и чл.86, ал.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 общински терен, частна общинска собственост, а именно 
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поземлен имот с идентификатор 16359.514.34 по КККР на гр. Горна Оряховица, 

съгласно АОС № 6579/05.06.2020г., за поставяне на преместваемо съоръжение – 

павилион, с площ 16,00 кв.м. и първоначална месечна наемна цена в размер на 80,00 лв. 

/Словом: осемдесет лева/ без ДДС или 96,00лв /Словом: деветдесет и шест лева/ с ДДС  

за срок от 5 /пет/ години. 

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 Наредбата за реда за придобиване и разпореждане с общинско 

имущество. 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 230 

По т.13 от дневния ред - Отдаване под наем на общински терен, частна 

общинска собственост, а именно поземлен имот с идентификатор 16359.514.34 по 

КККР на гр. Горна Оряховица за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион. 

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

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

връзка с чл.16, ал.1 и ал.2, чл.17,ал.1 и чл.86, ал.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 общински терен, частна общинска собственост, а именно 

поземлен имот с идентификатор 16359.514.34 по КККР на гр. Горна Оряховица, 

съгласно АОС № 6579/05.06.2020г., за поставяне на преместваемо съоръжение – 

павилион, с площ 16,00 кв.м. и първоначална месечна наемна цена в размер на 80,00 лв. 

/Словом: осемдесет лева/ без ДДС или 96,00лв /Словом: деветдесет и шест лева/ с ДДС  

за срок от 5 /пет/ години. 

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 Наредбата за реда за придобиване и разпореждане с общинско 

имущество. 

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 231 

 По т.14 от дневния ред - Одобряване на пазарна оценка на поземлен имот, 

частна общинска собственост, находящ се в УПИ XVI – за ПСД, кв. 47, по плана на гр. 

Долна Оряховица, община Горна Оряховица с площ от 1707,00 кв.м., съгласно АОС № 

6575/29.05.2020г. 

 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 

17070,00 лв. /Словом: седемнадесет хиляди и седемдесет лева/ без ДДС или 20484,00 

лв. /Словом: двадесет хиляди четиристотин осемдесет и четири лева/ с ДДС, която е 

по-висока от данъчната оценка на поземлен имот, частна общинска собственост, 

находящ се в УПИ XVI – за ПСД, кв. 47, по плана на гр. Долна Оряховица, община 

Горна Оряховица с площ от 1707,00 кв.м., съгласно АОС № 6575/29.05.2020г. в имота, 

частна общинска собственост, има законно построена сграда, собственост на „Енчо 

Енчев – Ете” ЕООД, построена на основание отстъпено възмездно право на строеж 

върху общинска земя, съгласно н.а. № 698, том IV, рег. № 3057, дело  № 581/2019г. 

  

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 232 

По т.15 от дневния ред - Отдаване под наем на недвижим имот публична 

общинска собственост, а именно помещение, находящо се във фоайето на Изложбена 

зала – гр. Горна Оряховица, ул. “Патриарх Евтимий ”№ 1, попадащо в самостоятелен 

обект в сграда с идентификатор 16359.514.1559.1.7, представляваща Административна, 

делова сграда, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 

16359.514.1559, предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен 

обект в сграда, с площ 20,00 кв.м. за срок от 5 /пет/ години. 

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

местната администрация, във връзка с чл.8 ал.4 и чл.14 ал.7 вр. ал.2 от Закона за 

общинската собственост, чл.13 ал.1, и ал.2 ,чл.80 и чл.84, ал.1, т.7  от Наредбата за реда 

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

Горна Оряховица  

Р е ш и: 

 

          1. Дава съгласие за откриване на процедура за отдаване под наем  чрез 

публично оповестен конкурс на публична общинска собственост, а именно помещение, 

находящо се във фоайето на Изложбена зала – гр. Горна Оряховица, ул. “Патриарх 

Евтимий ”№ 1, представляваща самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

16359.514.1559.1.7, предназначение: Административна, делова сграда, сградата е 

разположена в поземлен имот с идентификатор 16359.514.1559, предназначение на 

самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, с площ 20,00 кв.м. и 

първоначална месечна наемна цена в размер на 80,00 лв. / Словом: осемдесет лева/ или 

96,00 лв. /Словом: деветдесет и шест лева/ с ДДС за срок от 5 /пет/ години. 

1.Критерий за предложена цена  - 60% 

2.Критерий за  облагородяване на пространството около помещението и 

неговото почистване – 10% 



Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 10 от 25 юни 2020 г. от редовно 

заседание на Общински съвет, мандат 2019-2023 г. 
 

- Ежедневно почистване на площадката пред Изложбена зала (зимно почистване 

за осигурен безопасен достъп на гражданите) 

- Осигуряване на чистачка при поискване на уредника на Изложбената зала. 

3.Допълнителни изисквания и условия - 30%, както следва: 

- Съдействие на мероприятия на Изложбената зала; 

- Осигурен денонощен достъп до залата при необходимост; 

- Охрана на достъпа на залата с технически средства; 

- Осигурен адекватен постоянен клиентски достъп до залата; 

- Разкриване на собствена партида за ел.енергия; 

- Разкриване на собствена партида на ВиК; 

- Осигуряване на физическа охрана по време на мероприятия /с договор на 

лицензирана фирма/; 

- Ограничаване на работното време със забрана за работа от 22:00 до 6:00 часа 

поради спецификата на обекта; 

- Ненатрапващо се рекламно-фасадно присъствие на опериращия в обекта; 

- Да се предлага продуктова гама, съобразена с Изложбена зала /забрана за 

продажба на цигари, поставяне на скари и продукти, неотговарящи на естетическия 

стил на галерията, строго спазване на Закона за тютюнопушенето/; 

- Предлагане на единствено и само на пакетирани храни поради спецификата на 

обекта; 

- Минимум петгодишен опит в дейността с Изложбени зали, при необходимост 

провеждане на изложби на открито пред помещението. 

- Спазване на обществения ред / да не се вдига шум, нарушаващ спокойствието 

на живущите и посетителите на Изложбената зала/ 

 

„                                 „                                  „ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 233 

 

По т.16 от дневния ред - Отдаване под наем на помещение – частна общинска 

собственост, а именно: Самостоятелен обект с идентификатор 16359.514.3509.1.21 по 

кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, намиращ се в сграда № 1, разположена в 

поземлен имот с идентификатор 16359.514.3509, предназначение на самостоятелния 

обект: За офис, с площ 68,60 кв.м., заедно с прилежащите части: 3,73 ℅ ид.ч. от общите 

части – 13,91 кв.м. общо ползвана площ, находящ се в гр. Горна Оряховица  на 

ул.”Вичо Грънчаров” № 9А, ет. 3 с обща площ от 82,51 кв.м., съгласно АОС № 

6581/10.06.2020г. за срок от 10 /десет/ години. 

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

местната администрация, чл. 14 ал. 1 във вр. ал.2  от ЗОС , във връзка с чл. 16, ал. 1 и 

ал. 2 и чл. 84, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Горна Оряховица  

 

Р е ш и: 

 

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

отдаване под наем на юридическо лице, вписано в регистъра на юридическите лица с 
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нестопанска цел, на помещение – частна общинска собственост, а именно: 

Самостоятелен обект с идентификатор 16359.514.3509.1.21 по кадастралната карта на 

гр. Горна Оряховица, намиращ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с 

идентификатор 16359.514.3509, предназначение на самостоятелния обект: За офис, с 

площ 68,60 кв.м., заедно с прилежащите части: 3,73 ℅ ид.ч. от общите части – 13,91 

кв.м. общо ползвана площ, находящ се в гр. Горна Оряховица  на ул.”Вичо 

Грънчаров” № 9А, ет. 3 с обща площ от 82,51 кв.м., съгласно АОС № 6581/10.06.2020г. 

за срок от 10 /десет/ години и първоначална месечна наемна цена в размер на 99,01 лв. 

/Словом: деветдесет  девет лева и една стотинки/ без ДДС или 118,81 лв. /Словом: сто и 

осемнадесет лева и осемдесет и една стотинки/ с ДДС. 

         Помещението ще се използва за подпомагане социалната интеграция и реализация 

на деца, младежи, възрастни и семейства в неравностойно положение, развитие и 

утвърждаване на гражданско общество. 

         Подобренията на помещението, разходите за ел. енергия и вода са за сметка на 

наемателя. 

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    № 234 

 

По т.17 от дневния ред - Учредяване на безвъзмездно вещно право на ползване 

на част от имот, частна общинска собственост, представляващ помещение с площ 15,00 

кв.м. находящо се на V етаж в сградата на  ДЗИ, ул. ”Цар Освободител” № 11, 

представляващ самостоятелен обект с идентификатор 16359.514.637.1.5, разположен в 

имот с идентификатор 16359.514.637 – За делова и административна дейност по 

кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, /номер по преходен план: УПИ IV - 637, 

кв. 102/, съгласно АОС № 6028/14.02.2019г., 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.39, ал. 2 и ал.4 и чл. 12, ал. 1 от Закон за общинска 

собственост и чл. 62, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество и чл. 16 от Наредба за организацията и дейността 

на пенсионерските клубове на Община Горна Оряховица, Общински съвет Горна 

Оряховица  

  Р е ш и: 

 

        1. Учредява в полза на Пенсионерски клуб ”Раховец”, - гр. Горна Оряховица, с 

председател инж. Димитър Илиев Милушев в качеството на председател на 

Пенсионерски клуб ”Раховец”, гр. Горна Оряховица, с адрес гр. Горна Оряховица, ул. 

“Цар Освободител“ № 11, безвъзмездно вещно право на ползване на част от имот, 

частна общинска собственост, представляващ помещение с площ 15,00 кв.м. находящо 

се на V етаж в сградата на  ДЗИ, ул. ”Цар Освободител” № 11, представляващ 
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самостоятелен обект с идентификатор 16359.514.637.1.5, разположен в имот с 

идентификатор 16359.514.637 – За делова и административна дейност по кадастралната 

карта на гр. Горна Оряховица, /номер по преходен план: УПИ IV - 637, кв. 102/, 

съгласно АОС № 6028/14.02.2019г., за срок от 3 /три/ години. На основание чл.6, ал.3 от 

Наредба за организацията и дейността на пенсионерските клубове на Община Горна 

Оряховица, разходите по поддръжката на клубовете – наеми, осветление, отопление, 

вода и ремонти са за сметка на общинския бюджет, съобразно утвърдени от Кмета на 

общината лимити за всеки клуб. 

 

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

учредяване на безвъзмездно право на ползване. 

 

 „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 235 

По т.18 от дневния ред - Отдаване под наем на 26 броя имоти земеделски земи - 

ниви – частна общинска собственост в землището на с. Драганово, община Горна 

Оряховица с обща площ от 242,426 дка за срок от 10 /десет/ стопански години. 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 във връзка с ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 24а, ал.5 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделски земи, чл. 14,  ал. 1 и ал. 2   от    Закона  за   общинската    

собственост, чл. 16 ал. 1 и ал. 2, чл. 28, ал. 2 и чл. 29, ал. 9, т. 2  и т. 6 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 за срок от 10 /десет/ стопански години на земеделски земи, 

частна общинска собственост в землището на с. Драганово, община Горна Оряховица с 

обща площ от 242,426 дка, както следва: 

 

Общин

а 

Землище Имот № Местност Катего

рия 

   НТП Площ/дк

а 

   АОС № 

Горна 

Оряховица 

Драганово 23100. 

223.51 

Джулю 

орман 

III Нива 3,310 

 

АОС 

№6532 

Горна 

Оряховица 

Драганово 23100. 

223.37 

Джулю 

орман 

III Нива 10,002 

 

АОС 

№6531 

Горна 

Оряховица 

Драганово 23100. 

223.6 

Джулю 

орман 

III Нива 10,001 

 

АОС 

№6530 

Горна 

Оряховица 

Драганово 23100. 

223.9 

Джулю 

орман 

III Нива 7,501 

 

АОС 

№6529 

Горна 

Оряховица 

Драганово 23100. 

223.50 

Джулю 

орман 

III Нива 9,999 

 

АОС 

№6528 



Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 10 от 25 юни 2020 г. от редовно 

заседание на Общински съвет, мандат 2019-2023 г. 
 

Горна 

Оряховица 

Драганово 23100. 

223.44 

Джулю 

орман 

III Нива 9,999 

 

АОС 

№6527 

Горна 

Оряховица 

Драганово 23100. 

223.7 

Джулю 

орман 

III Нива 9,999 

 

АОС 

№6526 

Горна 

Оряховица 

Драганово 23100. 

223.24 

Джулю 

орман 

III Нива 9,999 

 

АОС 

№6525 

Горна 

Оряховица 

Драганово 23100. 

223.25 

Джулю 

орман 

III Нива 9,999 

 

АОС 

№6524 

Горна 

Оряховица 

Драганово 23100. 

223.26 

Джулю 

орман 

III Нива 9,999 

 

АОС 

№6523 

Горна 

Оряховица 

Драганово 23100. 

223.27 

Джулю 

орман 

III Нива 10,000 

 

АОС 

№6522 

Горна 

Оряховица 

Драганово 23100. 

223.31 

Джулю 

орман 

III Нива 9,999 

 

АОС 

№6521 

Горна 

Оряховица 

Драганово 23100. 

223.13 

Джулю 

орман 

III Нива 10,001 

 

АОС 

№6520 

Горна 

Оряховица 

Драганово 23100. 

223.12 

Джулю 

орман 

III Нива 9,999 

 

АОС 

№6519 

Горна 

Оряховица 

Драганово 23100. 

223.23 

Джулю 

орман 

III Нива 9,999 

 

АОС 

№6518 

Горна 

Оряховица 

Драганово 23100. 

223.20 

Джулю 

орман 

III Нива 10,000 

 

АОС 

№6517 

Горна 

Оряховица 

Драганово 23100. 

223.49 

Джулю 

орман 

III Нива 9,999 

 

АОС 

№6516 

Горна 

Оряховица 

Драганово 23100. 

223.48 

Джулю 

орман 

III Нива 9,999 

 

АОС 

№6515 

Горна 

Оряховица 

Драганово 23100. 

223.46 

Джулю 

орман 

III Нива 9,999 

 

АОС 

№6514 

Горна 

Оряховица 

Драганово 23100. 

223.45 

Джулю 

орман 

III Нива 9,999 

 

АОС 

№6513 

Горна 

Оряховица 

Драганово 23100. 

223.38 

Джулю 

орман 

III Нива 7,116 

 

АОС 

№6512 

Горна 

Оряховица 

Драганово 23100. 

223.40 

Джулю 

орман 

III Нива 9,999 

 

АОС 

№6511 

Горна 

Оряховица 

Драганово 23100. 

223.42 

Джулю 

орман 

III Нива 9,999 

 

АОС 

№6510 

Горна 

Оряховица 

Драганово 23100. 

223.43 

Джулю 

орман 

III Нива 7,062 

 

АОС 

№6509 

Горна 

Оряховица 

Драганово 23100. 

223.17 

Джулю 

орман 

III Нива 7,449 

 

АОС 

№6508 

Горна 

Оряховица 

Драганово 23100. 

223.18 

Джулю 

орман 

III Нива 9,999 

 

АОС 

№6507 

     Обща 

площ 

242,426 

дка 

 

 

    С годишна наемна цена по категории, както следва: 

    - за III,IV,V категория в размер на 36,00 лв./дка със завишение от 20 % на 

основание чл. 29, ал. 9, т. 6 от НРПУРОИ в размер на 43,20 лв./дка или за 242,426 дка 
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първоначална тръжна годишна наемна цена в размер на 10472,80 лв. /Словом: десет 

хиляди четиристотин седемдесет и два лева и осемдесет стотинки/. 

      

    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 Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско  имущество. 

 

„                                 „                                  „ 
 

Р Е Ш Е Н И Е    № 236 

По т.19 от дневния ред - Отдаване под наем на 8 броя имоти земеделски земи - 

ниви – частна общинска собственост в землището на с. Драганово, община Горна 

Оряховица с обща площ от 69,357 дка за срок от 10 /десет/ стопански години. 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 във връзка с ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 24а, ал.5 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделски земи, чл. 14,  ал. 1 и ал. 2   от    Закона  за   общинската    

собственост, чл. 16 ал. 1 и ал. 2, чл. 28, ал. 2 и чл. 29, ал. 9, т. 2  и т. 6 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 за срок от 10 /десет/ стопански години на земеделски земи, 

частна общинска собственост в землището на с. Драганово, община Горна Оряховица с 

обща площ от 69,357 дка, както следва: 

 

Общин

а 

Землище Имот № Местност Катего

рия 

   НТП Площ/дк

а 

   АОС № 

Горна 

Оряховица 

Драганово 23100. 

224.4 

------------ III Нива 10,000 

 

АОС 

№6533 

Горна 

Оряховица 

Драганово 23100. 

224.5 

------------ III Нива 9,998 

 

АОС 

№6534 

Горна 

Оряховица 

Драганово 23100. 

224.6 

------------ III Нива 9,999 

 

АОС 

№6535 

Горна 

Оряховица 

Драганово 23100. 

224.12 

------------ III Нива 9,999 

 

АОС 

№6536 

Горна 

Оряховица 

Драганово 23100. 

224.13 

------------ III Нива 9,999 

 

АОС 

№6537 

Горна 

Оряховица 

Драганово 23100. 

224.22 

------------ III Нива 6,000 

 

АОС 

№6538 

Горна 

Оряховица 

Драганово 23100. 

224.24 

------------ III Нива 5,863 

 

АОС 

№6539 
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Горна 

Оряховица 

Драганово 23100. 

224.21 

------------ III Нива 7,499 

 

АОС 

№6540 

     Обща 

площ 

69,357 

дка 

 

 

 

    С годишна наемна цена по категории, както следва: 

    - за III,IV,V категория в размер на 36,00 лв./дка със завишение от 20 % на 

основание чл. 29, ал. 9, т. 6 от НРПУРОИ в размер на 43,20 лв./дка или за 69,357 дка 

първоначална тръжна годишна наемна цена в размер на 2996,22 лв. /Словом: две 

хиляди деветстотин деветдесет и шест лева и двадесет и две стотинки/. 

      

    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 Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско  имущество. 

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 237 

По т.20 от дневния ред - Отдаване под наем на 25 броя имоти земеделски земи - 

ниви – частна общинска собственост в землището на с. Драганово, община Горна 

Оряховица с обща площ от 31,498 дка за срок от 10 /десет/ стопански години. 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 във връзка с ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 24а, ал.5 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделски земи, чл. 14,  ал. 1 и ал. 2   от    Закона  за   общинската    

собственост, чл. 16 ал. 1 и ал. 2, чл. 28, ал. 2 и чл. 29, ал. 9, т. 2  и т. 6 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 за срок от 10 /десет/ стопански години на земеделски земи, 

частна общинска собственост в землището на с. Драганово, община Горна Оряховица с 

обща площ от 31,498 дка, както следва: 

 

Общин

а 

Землище Имот № Местност Катего

рия 

   НТП Площ/дк

а 

   АОС № 

Горна 

Оряховица 

Драганово 23100. 

221.997 

Новата 

махала 

IV Нива 0,555 

 

АОС 

№6543 

Горна 

Оряховица 

Драганово 23100. 

221.995 

Новата 

махала 

IV Нива 2,641 

 

АОС 

№6544 
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Горна 

Оряховица 

Драганово 23100. 

221.994 

Новата 

махала 

IV Нива 0,806 

 

АОС 

№6545 

Горна 

Оряховица 

Драганово 23100. 

221.993 

Новата 

махала 

IV Нива 2,282 

 

АОС 

№6546 

Горна 

Оряховица 

Драганово 23100. 

221.992 

Новата 

махала 

IV Нива 0,810 

 

АОС 

№6547 

Горна 

Оряховица 

Драганово 23100. 

221.990 

Новата 

махала 

IV Нива 1,380 

 

АОС 

№6548 

Горна 

Оряховица 

Драганово 23100. 

221.989 

Новата 

махала 

IV Нива 2,568 

 

АОС 

№6549 

Горна 

Оряховица 

Драганово 23100. 

221.988 

Новата 

махала 

IV Нива 0,962 

 

АОС 

№6550 

Горна 

Оряховица 

Драганово 23100. 

221.983 

Новата 

махала 

IV Нива 1,124 

 

АОС 

№6551 

Горна 

Оряховица 

Драганово 23100. 

221.982 

Новата 

махала 

IV Нива 3,404 

 

АОС 

№6552 

Горна 

Оряховица 

Драганово 23100. 

221.979 

Новата 

махала 

III Нива 1,611 

 

АОС 

№6553 

Горна 

Оряховица 

Драганово 23100. 

221.978 

Новата 

махала 

III Нива 0,914 

 

АОС 

№6554 

Горна 

Оряховица 

Драганово 23100. 

221.977 

Новата 

махала 

IV Нива 2,827 

 

АОС 

№6555 

Горна 

Оряховица 

Драганово 23100. 

221.976 

Новата 

махала 

IV Нива 0,593 

 

АОС 

№6556 

Горна 

Оряховица 

Драганово 23100. 

221.975 

Новата 

махала 

IV Нива 0,599 

 

АОС 

№6557 

Горна 

Оряховица 

Драганово 23100. 

221.974 

Новата 

махала 

IV Нива 1,558 

 

АОС 

№6558 

Горна 

Оряховица 

Драганово 23100. 

221.973 

Новата 

махала 

IV Нива 0,635 

 

АОС 

№6559 

Горна 

Оряховица 

Драганово 23100. 

221.971 

Новата 

махала 

IV Нива 0,798 

 

АОС 

№6560 

Горна 

Оряховица 

Драганово 23100. 

221.972 

Новата 

махала 

IV Нива 0,618 

 

АОС 

№6561 

Горна 

Оряховица 

Драганово 23100. 

221.969 

Новата 

махала 

IV Нива 2,013 

 

АОС 

№6562 

Горна 

Оряховица 

Драганово 23100. 

221.960 

Новата 

махала 

IV Нива 0,060 

 

АОС 

№6563 

Горна 

Оряховица 

Драганово 23100. 

221.277 

Новата 

махала 

IV Нива 1,782 

 

АОС 

№6564 

Горна 

Оряховица 

Драганово 23100. 

221.106 

Новата 

махала 

IV Нива 0,561 

 

АОС 

№6565 

Горна 

Оряховица 

Драганово 23100. 

221.107 

Новата 

махала 

IV Нива 0,328 

 

АОС 

№6566 

Горна 

Оряховица 

Драганово 23100. 

221.104 

Новата 

махала 

IV Нива 0,069 

 

АОС 

№6567 

     Обща 

площ 

31,498 

дка 
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    С годишна наемна цена по категории, както следва: 

    - за III,IV,V категория в размер на 36,00 лв./дка със завишение от 20 % на 

основание чл. 29, ал. 9, т. 6 от НРПУРОИ в размер на 43,20 лв./дка или за 31,498 дка 

първоначална тръжна годишна наемна цена в размер на 1360,71 лв. /Словом: хиляда 

триста и шестдесет лева и седемдесет и една стотинки/. 

      

    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 Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско  имущество. 

 

„                                 „                                  „ 

   

Р Е Ш Е Н И Е    № 238 

По т.21 от дневния ред - Отдаване под наем на имот, частна общинска 

собственост, а именно – поземлен имот с идентификатор 87453.90.344 – нива, в 

местност „Въртопа” в землището на с. Янтра, община Горна Оряховица, III категория с 

площ от 11240,00 кв.м. или 11,240 дка, за срок от 10 /десет/ стопански години. 

На основание   чл.21, ал.1  т.8   във връзка с  ал.2 от   Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделски земи, чл.14,  ал.1 и ал.2  от  Закона  за   общинската  

собственост, чл.16 ал.1 и ал. 2, чл.28 ал.2 и чл.29, ал.9, т.2 и т. 6 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 поземлен имот с идентификатор 87453.90.344 – нива, в местност 

„Въртопа” в землището на с. Янтра, община Горна Оряховица, III категория с площ от 

11240,00 кв.м. или 11,240 дка, съгласно АОС № 5502/04.12.2018г. за срок от 10 /десет/ 

стопански години. 

 

С годишна наемна цена в размер на 36,00 лв./дка., или първоначална тръжна 

годишна наемна цена със завишение от 20 % на основание чл.29, ал.9, т.6 от НРПУРОИ 

в размер на 43,20 лв./дка и първоначална тръжна годишна наемна цена за 11,240 в 

размер на 485,57 лв. /Словом: четиристотин осемдесет и пет лева и петдесет и седем 

стотинки/. 

 

 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 Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско  имущество. 

 

„                                 „                                  „ 
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  Р Е Ш Е Н И Е    № 239 

По т.22 от дневния ред - Отдаване под наем на 2 броя земеделска земя, частна 

общинска собственост, в землището на с. Стрелец, община Горна Оряховица с обща 

площ от 75,455 дка за срок от 10 /десет/ стопански години. 

На основание чл. 21, ал.1 т. 8, във връзка с ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделски земи, чл. 14,  ал. 1 и ал. 2   от    Закона  за   общинската    

собственост, чл.16 ал.1 и ал. 2 и чл.28, ал.2 и чл. 29, ал.9, т. 3 и т. 6 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 за срок от 10 /десет/ стопанска година на земеделски земи, 

частна общинска собственост в землището на с. Стрелец с обща площ от 75,455 дка за 

следните имоти: 

Община Землище Имот № Местност Категория    НТП Площ/дка    АОС № 

Горна 

Оряховица 

с. Стрелец 69780. 

38.210 

Караджа 

кузу 

Х Изоставена 

орна земя 

42,526 АОС 

№5260 

Горна 

Оряховица 

с. Стрелец 69780. 

79.390 

------------ V Изоставена 

орна земя 

32,929 АОС 

№6569 

     Обща площ 75,455 дка  

 

        С годишна наемна цена, както следва: 

 

    - за III, IV и V  категория в размер на 33,00 лв./дка със завишение от 20 % на 

основание чл. 29, ал. 9, т. 6 от НРПУРОИ в размер на 39,60 лв./дка или за 32,929 дка 

първоначална тръжна годишна наемна цена в размер на 1303,99 лв. /Словом: хиляда 

триста и три лева и деветдесет и девет стотинки/. 

    - за IХ и Х категория в размер на 8,00 лв./дка със завишение от 20 % на основание 

чл. 29, ал. 9, т. 6 от НРПУРОИ в размер на 9,60 лв./дка или за 42,526 дка първоначална 

тръжна годишна наемна цена в размер на 408,25 лв. /Словом: четиристотин и осем лева 

и двадесет и пет стотинки/.     

     

     Обща първоначална тръжна наемна цена в размер на 1712,24 лв. /Словом: хиляда 

седемстотин и дванадесет лева и двадесет и четири стотинки/ за 75,455 дка. 

 

 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 Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско  имущество. 

 

„                                 „                                  „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 240 

 

По т.23 от дневния ред - Отдаване под наем на имот, частна общинска 

собственост, а именно – поземлен имот с идентификатор 23100.223.39 – нива, в 

местност „Джулю орман” в землището на с. Драганово, община Горна Оряховица, III 

категория с площ от 148390,00 кв.м. или 148,390 дка, за срок от 10 /десет/ стопански 

години. 

На основание   чл.21, ал.1  т.8   във връзка с  ал.2 от   Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделски земи, чл.14,  ал.1 и ал.2  от  Закона  за   общинската  

собственост, чл.16 ал.1 и ал. 2, чл.28 ал.2 и чл.29, ал.9, т.2 и т. 6 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 поземлен имот с идентификатор 23100.223.39 – нива, в местност 

„Джулю орман” в землището на с. Драганово, община Горна Оряховица, III категория с 

площ от 148390,00 кв.м. или 148,390 дка, съгласно АОС № 5350/03.12.2018г. за срок от 

10 /десет/ стопански години. 

 

С годишна наемна цена в размер на 36,00 лв./дка., или първоначална тръжна 

годишна наемна цена със завишение от 20 % на основание чл.29, ал.9, т.6 от НРПУРОИ 

в размер на 43,20 лв./дка и първоначална тръжна годишна наемна цена за 148,390 дка в 

размер на 6410,45 лв. /Словом: шест хиляди четиристотин и десет лева и четиридесет и 

пет стотинки/. 

 

 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 Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско  имущество. 

 

„                                 „                                  „ 

 

  Р Е Ш Е Н И Е    № 241 

По т.24 от дневния ред - Отдаване под наем на имот, частна общинска 

собственост, а именно – поземлен имот с идентификатор 23100.224.19 – нива, в 

землището на с. Драганово, община Горна Оряховица, III категория с площ от 82468,00 

кв.м. или 82,468 дка, за срок от 10 /десет/ стопански години. 

На основание   чл.21, ал.1  т.8   във връзка с  ал.2 от   Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделски земи, чл.14,  ал.1 и ал.2  от  Закона  за   общинската  

собственост, чл.16 ал.1 и ал. 2, чл.28 ал.2 и чл.29, ал.9, т.2 и т. 6 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет 

Горна Оряховица  

Р е ш и: 
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1. Дава съгласие  да  бъде организиран  публичен  търг с тайно наддаване  за  

отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 23100.224.19 – нива, в 

землището на с. Драганово, община Горна Оряховица, III категория с площ от 82468,00 

кв.м. или 82,468 дка, съгласно АОС № 5351/03.12.2018г. за срок от 10 /десет/ стопански 

години. 

С годишна наемна цена в размер на 36,00 лв./дка., или първоначална тръжна 

годишна наемна цена със завишение от 20 % на основание чл.29, ал.9, т.6 от НРПУРОИ 

в размер на 43,20 лв./дка и първоначална тръжна годишна наемна цена за 82,468 дка в 

размер на 3562,62 лв. /Словом: три хиляди петстотин шестдесет и два лева и шестдесет 

и две стотинки/. 

 

 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 Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско  имущество. 

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 242 

По т.25 от дневния ред - Даване на съгласие за кандидатстване на Община Горна 

Оряховица с проектно предложение „Кризисен център – гр. Горна Оряховица” по 

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие”, 

приоритетна ос № 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 

включване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. 

На основание 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 с проектно 

предложение: „Кризисен център – гр. Горна Оряховица” по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани 

действия за устойчиво градско развитие”, приоритетна ос № 2 „Намаляване на 

бедността и насърчаване на социалното включване” на Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси” 2014-2020 г. 

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 243 

По т.26 от дневния ред - Даване на съгласие за кандидатстване на Община Горна 

Оряховица по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и 

младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от 

резидентен тип на територията на страната и домове за деца, лишени от родителска 
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грижа от I до XII клас, пред Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и 

социалната политика. 

На основание 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 Целева програма 

за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални 

услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип на територията на страната 

и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас, пред Фонд „Социална 

закрила“ към Министерството на труда и социалната политика, за закупуване на 

технически средства с лицензиран софтуер, за нуждите на учащите младежи от Център 

за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания – гр Горна Оряховица.  

 
„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 244 

По т.27 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 редовно Общо събрание на съдружниците 

на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД гр. Велико Търново. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23, и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3 и ал.7 от Търговския 

закон и чл.9 от Наредбата за управлението на търговски дружества с общинско 

имущество и общински предприятия, Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

1.Определя инж. Добромир Стойков Добрев - кмет на Община Горна Оряховица, да 

представлява Общината на редовното Общо събрание на съдружниците на 

„Водоснабдяване и канализация Йовковци”ООД, гр. Велико Търново, което ще се 

проведе на 21.07.2020г. от 11.00 часа. 

 

2.При невъзможност за участие на инж. Добромир Стойков Добрев - кмет на Община 

Горна Оряховица в редовното Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и 

канализация Йовковци“ООД, гр.Велико Търново определя Николай Стефанов Георгиев 

- Заместник - кмет на Община Горна Оряховица, да представлява Община Горна 

Оряховица в редовното Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и 

канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново. 

 

3.Оправомощава представителя на Община Горна Оряховица при провеждане на 

редовното Общо събрание на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. 

Велико Търново да гласува по предложения дневен ред по следния начин: 

 



Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 10 от 25 юни 2020 г. от редовно 

заседание на Общински съвет, мандат 2019-2023 г. 
 

 По точка едно от дневния ред - Общото събрание на съдружниците на „ВиК 

Йовковци” ООД приема Отчета за управлението на дружеството през 2019 г. - да 

гласува „ЗА“; 

 

 По точка две от дневния ред - Общото събрание на съдружниците на„ВиК 

Йовковци” ООД приема доклада на експерт-счетоводителя за извършената 

проверка на Годишния финансов отчет за 2019 г. и проверения и заверен от 

експерт-счетоводителя Годишен финансов отчет за 2019 г. ОС взема решение 

печалбата по ГФО след данъчно облагане за финансовата 2019 г. на дружеството 

да се разпредели съгласно действащата нормативна уредба - да гласува „ЗА“; 

 

 По точка три от дневния ред - Общото събрание на съдружниците на „ВиК 

Йовковци” ООД приема годишен доклад на Одитния комитет за 2019 г. - да 

гласува „ЗА“; 

 

 По точка четири от дневния ред - Общото събрание на съдружниците на „ВиК 

Йовковци” ООД приема предложения от управителя на дружеството 

регистриран одитор за извършване на проверка и заверка на годишния финансов 

отчет на дружеството за финансовата 2020 година. Възнаграждението по 

договора на одитора да бъде не по - високо от 9800.00 /девет хиляди и 

осемстотин/лева без ДДС - да гласува „ЗА“; 

 

 По точка пет от дневния ред - Общото събрание на съдружниците приема 

предложението на управителя на дружеството и протокола на работната комисия 

и взе решение за отписване на направените разходи през 2009-2010 г. за обект 

„Изместване на деривация Йовковци” в района на с. Присово I и II участък. 

Направените и счетоводно отразени разходи по дебита на с-ка 613 /незавършено 

строителство/ в размер на 2 460 021, 93 лв. да бъдат отписани за сметка на други 

резерви на дружеството - да гласува „ЗА“; 

 

 По точка шест от дневния ред - Общото събрание на съдружниците приема 

предложението на управителя на дружеството за избор на членовете на Одитния 

комитет на “ ВиК Йовковци“ ООД гр. В.Търново за срок от 3 години. 

Възнаграждението на всеки един от членовете на Одитния комитет се определя в 

размер на не повече от една средна месечна брутна заплата на дружеството за 

предходната година въз основа на сключен граждански договор - да гласува 

„ЗА“; 

 

4.Оправомощава представителя на Община Горна Оряховица да подписва и получава 

всякакви документи свързани с редовното годишно отчетно Общо събрание на 

съдружниците във „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико 

Търново. 

„                                 „                                  „ 



Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 10 от 25 юни 2020 г. от редовно 

заседание на Общински съвет, мандат 2019-2023 г. 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е    № 245 

По т.28 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 юли 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 юни общинските съветници - 

Добрин Серопе Дериджиян, Елена Стилиянова Григорова, Иван Младенов Атанасчев, 

Митко Станчев Станев, като резервен член Милена Георгиева Димитрова. 

 

„                                 „                                  „ 

 

 

 

                                                   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                    /ДИМИТЪР НИКОЛОВ/ 
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