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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от Протокол № 40/22.02.2018 г. 

от редовно заседание на  

Общински съвет – Горна Оряховица 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 654 

 

По т.1 от дневния ред -   Годишен отчет за 2017 г. за изпълнение на Програма за 

управление на Община Горна Оряховица за периода 2015- 2019 г. 

            На основание чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет Горна Оряховица, 

 

Р е ш и: 

 

          1. Приема Годишен отчет за 2017г. за изпълнение на Програмата за управление на 

Община Горна Оряховица за периода 2015-2019 г. 

 

„                            „                            „ 

 

По т. 2 от дневния ред – Информация за състоянието на оперативната 

обстановка и дейността на РУ Горна Оряховица за 2017 година. 

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

транспорт“ 

 

Общинските съветници се запознаха с информацията. 

     

 „                            „                            „ 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 655 

 

          По т.3 от дневния ред  -  Приемане на Годишен отчет на Местната комисия за 

борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при 

Община Горна Оряховица. 

         На основание чл.7, ал.2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни и чл.21, ал.2 от Закона за местнто самоуправление и 

местната администрация, Общински съвет Горна Оряховица, 
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Р е ш и: 

 

        1. Приема отчета на Местната комисия за борба срещу протовообществените 

прояви на малолетните и непълнолетните за 2017 година. 

         

„                            „                            „ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 656 

 

           По т.4 от дневния ред - Приемане на Наредба за социалните жилища на 

територията на Община Горна Оряховица на първо четене. 

          На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.23, във връзка с чл. 17, ал.1, т.1 и 7 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Горна 

Оряховица, 

Р е ш и: 

          

         §1. Приема Наредбата за социални жилища на територията на Община Горна 

Оряховица. 

  

  

    По т. 5 от дневния ред -   Питания и отговор на питания. 

 

„                            „                            „ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 657 

 

          По т.6 от дневния ред-   Подготовка и представяне на проектобюджета на Община 

Горна Оряховица за 2019 г. и актуализиране на бюджетна прогноза за периода 2020 - 

2021 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите на местни дейности, 

съгласно т.2.1.5 от РМС № 51/ 31.01. 2018 г. 

          На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.12, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.82 ал.3 и чл.83 ал.2 от Закона за публичните финанси,  

Общинският съвет Горна Оряховица, 

 

 

Р е ш и: 

 

          1. Одобрява бюджетната прогноза за периода 2019-2021 г. на постъпленията от 

местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Горна Оряховица. 

          2. Одобрява приходите, разходите и останалите показатели по чл. 14 за 

контролираните от общината лица, които попадат в подсектор "Местно управление" и 

чиито операции и средства не са включени в общинския бюджет. 

          3. Одобрява общинските сметки за средствата от Европейския съюз - по основни 

показатели; 
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          4. Одобрява динамиката и състоянието на общинския дълг и на дълга, гарантиран 

от общината; 

          5. Одобрява финансите на контролираните от общината дружества и други лица, 

включително информация за прогнозните приходи, разходи и инвестиции, очакваната 

динамика и състоянието на техния дълг, финансови резултати, очакван размер на 

дивидента за общината, прогнозни стойности за субсидии, капиталови трансфери и 

други предоставяни от общината средства, изпълнение на проекти по програми на 

Европейския съюз; 

          6.Одобрява очаквания ефект върху показателите на общинските финанси, 

включително за лицата по т. 3 и 4 от публично-частни партньорства и концесии за 

срока на прогнозата и до края на действието на съответните договори, както и от други 

съществени, извършени или планирани сделки и операции на общината и нейните 

подведомствени разпоредители, които нямат пряк касов ефект върху бюджета на 

общината за периода на прогнозата. 

 

 „                            „                            „ 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 658 

 

          По т.7 от дневния ред -  Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

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

съгласно чл. 9 от ЗМДТ.  

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

местната администрация , във връзка с чл.9 от Закона за местните данъци, Общински 

съвет Горна Оряховица и  в изпълнение на Решение № 1 от Протокол от общо събрание 

на РСУО Регион Велико Търново от 15.01.2018г., 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. Изменя се текстът на ал.5 на ал.54д като добива следния вид: 

„(5) Лицата , притежатели на неопасни отпадъци от производствената дейност, 

по ал.2 освен цените по ал.3, заплащат и отчисления както следва: 

1. За депониране на до 5 пет тона месечно отпадъци се заплащат и отчисленията по 

реда на чл.60 от ЗУО в размер на 0,58 лв./тон; 

2. За депониране на над 5 пет тона месечно отпадъци се заплащат и отчисленията по 

реда на чл.64 от ЗУО  в размер определян за всяка календарна година за всеки тон,  

съгласно чл.20 от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и 

определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на 

отпадъците.“ 

 

„                            „                            „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 659 

 

 

По т.8 от дневния ред – Компенсирани промени в приходната и разходната част 

на бюджета за местни дейности, в поименния списък за капиталови разходи и в 

сметките за средства от Европейския съюз. 

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

местната администрация, Общински съвет гр. Горна Оряховица,  

 

  

Р е ш и: 

 

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

местни дейности, както следва: 

          

По приходната част     

     

          1.1 Намалява §61-00 Трансфери между бюджети (нето) със 100 000 лв.  

    §§61-02 трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)

            100 000 лв. 

 1.2 Намалява §62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от 

Европейския съюз (нето) с 10 000 лв.  

    §§62-02 предоставени трансфери (-) с 10 000 лв., от планирания за 

НАП трансфер 

 

 

         По разходната част 

       

        1.3.Увеличава разходната част на бюджета за местни дейности със 100 000 лв. и 

допълва Поименния списък за капиталови разходи на обектите в частта на 

финансирането им със собствени средства както следва :              

 

 §52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи 

§§ 52-04 придобиване на транспортни средства     

Функция І Общи държавни служби 

Дейност 122 Общинска администрация 

Доставка на 4 броя леки автомобили 4+1 места за кметство с.Първомайци, кметство 

с.Поликраище, кметство с.Драганово и кметство гр.Дорна Оряховица           на обща 

стойност 100 000 лв. 

 

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

местни дейности, без да се променя източника на финансиране на обектите в списъка 

за капиталови разходи, както следва: 
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2.1. По разходната част 

 

§ 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи 

 

Дейност 603  Водоснабдяване и канализация 

Обект „Доставка на 3 броя  хидрофорни помпи / цялостни системи за повишаване на 

налягането за: ул. "Ю.Гагарин" 45 Г, 47 В и ул. "Славянска" 26 Б, гр.Горна Оряховица“ 

на стойност 11 250 лв. 

намалява  параграф 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти с 11 250 лв. 

увеличава  параграф 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 

с 11 250 лв. 

 

Дейност 603  Водоснабдяване и канализация 

Обект „Изграден водопровод и канализация по трасето от о.т.117 до о.т.120 - УПИ III - 

3381, 3382 в квартал 605 по ПУП на гр.Горна Оряховица“ на стойност 70 000 лв. 

увеличава параграф 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти със 70 000 лв. 

намалява параграф 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 

със 70 000 лв. 

 

Дейност 619  Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и 

регионалното развитие 

Обекти: 

„Изграждане на вход/ограда Парк детски кът“ на стойност 12 000 лв. 

„Изграждане на видеонаблюдение на входно-изходните точки на населените места“ на 

стойност 47 000 лв. 

„Изграждане на детска площадка до църквата "Св.Никола"“ на стойност 10 000 лв. 

Общо:  увеличава параграф 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти със 

69 000 лв. 

  намалява параграф 52-05 придобиване на стопански инвентар със 

69 000 лв. 

 

Дейност 714  Спортни бази за спорт за всички 

Обект „Апаратура за озвучаване, мултимедия за ОП МДСИП“ на стойност 5 000 лв. 

намалява  параграф 52-05 придобиване на стопански инвентар с 5 000 лв. 

увеличава  параграф 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 

с 5 000 лв. 

 

Дейност 606  Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа 

Обекти: 

 „Изграждане на кръгово кръстовище по обхвата на Републикански път II-53 

"Поликраище - Г.Оряховица - Лясковец - Елена - Сливен - Ямбол - Средец", 

републикански път III-514 "Камен - Г.Оряховица - В.Търново"“ на стойност 3 761 лв. 

намалява параграф 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти с 3 761 лв. 

 

2.2. По разходната част 

Намалява с 4 500 лв. Функция I Общи държавни служби, дейност 122 Общинска 

администрация, §10-00 Издръжка, §§10-20-разходи за външни услуги. Увеличава с 4500 

лв. Функция VII Култура,спорт, почивни дейности и религиозно дело, дейност 714 

Спортни бази за спорт за всички, §51 00 Основен ремонт на дълготрайни материални 
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активи за обект „Проектиране за ремонт на туристически заслон в ПИ 000415 

землището на с.Първомайци“. 

 

2.3. По приходната част 

Обект от Дейност 606  Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа 

 „Изграждане на кръгово кръстовище по обхвата на Републикански път II-53 

"Поликраище - Г.Оряховица - Лясковец - Елена - Сливен - Ямбол - Средец", 

републикански път III-514 "Камен - Г.Оряховица - В.Търново"“ на стойност 3 761 лв. 

ще се отчита в сметките за средства от ЕС, като част от проект BG16RFOP001-1.027-

0003-C01 „Обновяване на градската среда в гр. Горна Оряховица” и ще се плаща под 

формата на трансфер от бюджета и към сметките за средства от ЕС. 

Увеличава: 

параграф 62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския 

съюз (нето)  

подпараграф 62-02 предоставени трансфери (-) със ( - ) 3 761 лв. 

 

2. Увеличава предоставeните по сметки за средства от Европейския съюз ( 

извънбюджетна сметка /код 7443/ ) трансфери както следва : 

3.1.По приходната част: 

За Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“: 

BG16RFOP001-1.027-0003-C01 „Обновяване на градската среда в гр. Горна Оряховица”  

          Увеличава:  

        § 62 00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз 

(нето) с 3 761 лв. 

      §§ 62-01 получени трансфери (+) с 3761 лв. 

 

3.2.Увеличава разходната част: 

За Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“: 

BG16RFOP001-1.027-0003-C01 „Обновяване на градската среда в гр. Горна Оряховица”  

Функция VI Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и 

опазване на околната среда, Дейност 606 Изграждане, ремонт и поддържане на 

уличната мрежа,§52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи, §§ 52-06 

изграждане на инфраструктурни обекти – увеличава с 3 761 лв.  

 

3. Увеличава предоставeния по сметки за средства от Европейския съюз ( 

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

4.1.По приходната част: 

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

по процедура „Обучения и заетост на младите хора“ за проект ОМЗ-3-04-03-

2113#7, 

          Увеличава:  

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

Европейския съюз (нето)                                                                      10 000 лв.   

 

4.2.Увеличава разходната част: 

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

по процедура „Обучения и заетост на младите хора“ за проект ОМЗ-3-04-03-2113#7, 

Функция V Социално осигуряване, подпомагане и грижи, Дейност 532 Програми за 

временна заетост, §02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала,§§02-01 за 

нещатен персонал нает по трудови правоотношения –увеличени със 7 500 лв., 
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увеличава  §05-00, §§05-51осигурителни вноски от работодатели за Държавното 

обществено осигуряване (ДОО)  с 1 300 лв., §§05-60 - здравноосигурителни вноски от 

работодатели с 700 лв., §§ 05-80-вноски за допълнително задължително осигуряване от 

работодатели с 500 лв. 

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

на  проекта.  

 

         4.3. Заемът се погасяват след приключване на проекта и възстановяване на 

средствата от Министерството на труда и социалната политика. 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    №  660 

 

По т.9 от дневния ред- Молба за отпускане на еднократна помощ. 

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

местната администрация във връзка с Молба рег.инд. №36/06.02.2018 г. на Общински 

съвет Горна Оряховица, Общински съвет Горна Оряховица, 

 

 

 

Р е ш и: 

 
     1. Общински съвет Горна Оряховица дава съгласие да се отпусне безвъзмездна 

финансова помощ на Екатерина Михайлова Михайлова от село Първомайци, ул. 

„Георги- Сава Раковски“№6, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново в размер на 

1000 / хиляда/ лева, които са й необходими за лечение. 

 

 

„                            „                            „ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    №  661 

 

По т.10 от дневния ред Актуализиране на Програмата за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Горна Оряховица. 

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

администрация, чл. 8ал.9 от Закона за общинска собственост, Общински съвет Горна 

Оряховица, 

 

Р е ш и: 

    

          1. Общински съвет дава съгласие да бъде актуализирана и допълнена Програмата 

за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община 

Горна Оряховица със следните имоти: 
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редовно заседание на Общински съвет, мандат 2015-2019 г. 
 
    1. Прекратяване на съсобственост в имот, частна общинска собственост, а именно 

УПИ V -  за адм. сграда, кв.79 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, с обща площ от 

743,00 кв.м., съгласно АОС № 4693/02.02.2018г. 

    2. Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ 

общинско жилище с административен адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Борима“ № 5,  

вх. А, ет.1, ап.2, находящ се в УПИ X - за ЖС, пл. № 5410 в кв.30 по плана на р-н 

„Север“, гр. Горна Оряховица с площ от 44,60 кв.м., заедно с придаващото се към 

апартамента избено помещение № 2 с площ от 3,45 кв.м., заедно с 1,314% ид. части от 

общите части на сградата и от правото на строеж, съгласно  АОС № 4699/ 02.02.2018г. 

 

 

 „                            „                            „ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 662 

 

По т.11 от дневния ред - Даване на съгласие и одобряване на пазарна оценка за 

учредяване на право на прокарване на  подземна кабелна линия средно и ниско 

напрежение и на въздушна стълбовна линия ниско напрежение през имотите - частна 

общинска собственост и публична общинска собственост, попадащи в урбанизираната 

територия на  гр. Г. Оряховица, както и отстъпване право на строеж за изграждане на 

мачтов трафопост и 11 броя електрически стълба. 

    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. 67, ал. 2 от Закона за 

енергетиката, Общински съвет Горна Оряховица,  

 

Р е ш и: 

 

1. Общински съвет Горна Оряховица, в качеството си на собственик дава съгласие да 

се учреди на Електроразпределение Север АД, ЕИК 104518621, със седалище и 

адрес на управление - гр. Варна, район Владислав Варненчик, Варна Тауърс Е, бул. 

„Владислав Варненчик” № 258 право на прокарване на отклонение на общите 

мрежи и съоръжения за  подземна Кабелна линия Средно напрежение (КЛ СрН) с 

дължина 193 метра, преминаваща през публична общинска собственост – улица с 

о.т. 138 – 128 – 129 – 130; 

 

 

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, Общински съвет Горна Оряховица, в 

качеството си на собственик дава съгласие да се учреди на Електроразпределение 

Север АД, ЕИК 104518621, със седалище и адрес на управление - гр. Варна, район 

Владислав Варненчик, Варна Тауърс Е, бул. „Владислав Варненчик” № 258 право 

на прокарване на отклонение на общите мрежи и съоръжения за  подземна Кабелна 

линия Средно напрежение (КЛ СрН) с дължина 17 метра и обща площ от 6,80 кв.м. 

през имот УПИ XV -  за техническа инфраструктура, кв. 607 по плана на ЦГЧ, гр. 

Горна Оряховица, общинска частна собственост съгласно А.Ч.О.С. № 4698 от 

02.02.2018г. 
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редовно заседание на Общински съвет, мандат 2015-2019 г. 
 
3. 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 

238,00 лв. /словом: двеста тридесет и осем лева/ без ДДС или 285,60 лв. /двеста 

осемдесет и пет лева и шестдесет стотинки/ с ДДС за учредяване право на 

прокарване на отклонение на общите мрежи и съоръжения за  подземна Кабелна 

линия Средно напрежение (КЛ СрН) с дължина 17 метра и обща площ от 6,80 кв.м. 

през имот УПИ XV -  за техническа инфраструктура, кв. 607 по плана на ЦГЧ, гр. 

Горна Оряховица, общинска частна собственост съгласно А.Ч.О.С. № 4698 от 

02.02.2018г. 

 

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, във връзка с чл. 67, ал. 2 от Закона за 

енергетиката Общински съвет Горна Оряховица, в качеството си на собственик дава 

съгласие да се учреди на Електроразпределение Север АД, ЕИК 104518621, със 

седалище и адрес на управление - гр. Варна, район Владислав Варненчик, Варна 

Тауърс Е, бул. „Владислав Варненчик” № 258 право на прокарване на отклонение 

на общите мрежи и съоръжения за  подземна Кабелна линия Ниско напрежение (КЛ 

НН) с дължина 60 метра, преминаваща през публична общинска собственост – 

улица с о.т. 129 – 130; 

 

5. 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 Електроразпределение 

Север АД, ЕИК 104518621, със седалище и адрес на управление - гр. Варна, район 

Владислав Варненчик, Варна Тауърс Е, бул. „Владислав Варненчик” № 258 право 

на прокарване на отклонение на общите мрежи и съоръжения за подземна Кабелна 

линия Ниско напрежение (КЛ НН) с дължина 17 метра и обща площ от 6,80 кв.м. 

през имот УПИ XV -  за техническа инфраструктура, кв. 607 по плана на ЦГЧ, гр. 

Горна Оряховица, общинска частна собственост съгласно А.Ч.О.С. № 4698 от 

02.02.2018г. 

 

6. 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 

238,00 лв. /словом: двеста тридесет и осем лева/ без ДДС или 285,60 лв. /двеста 

осемдесет и пет лева и шестдесет стотинки/ с ДДС за учредяване право на 

прокарване на отклонение на общите мрежи и съоръжения за  подземна Кабелна 

линия Ниско напрежение (КЛ НН) с дължина 17 метра и обща площ от 6,80 кв.м. 

през имот УПИ XV -  за техническа инфраструктура, кв. 607 по плана на ЦГЧ, гр. 

Горна Оряховица, общинска частна собственост съгласно А.Ч.О.С. № 4698 от 

02.02.2018г. 

 

7. 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. 67, ал. 2 от Закона за 

енергетиката Общински съвет Горна Оряховица, в качеството си на собственик дава 

съгласие да се учреди на Електроразпределение Север АД, ЕИК 104518621, със 

седалище и адрес на управление - гр. Варна, район Владислав Варненчик, Варна 
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Тауърс Е, бул. „Владислав Варненчик” № 258 право на прокарване на отклонение 

на общите мрежи и съоръжения за  въздушна мрежа ниско напрежение през 

публична общинска собственост – улица с о.т. 130-129 и улица с о.т. 129-136-134-

133-121. 

 

8. На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за 

общинска собственост и чл. 62, ал. 2 от Закона за енергетиката и във връзка с чл. 59, 

ал. 4, т. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество Общински съвет Горна Оряховица дава съгласие в полза на 

Електроразпределение Север АД, ЕИК 104518621, със седалище и адрес на 

управление - гр. Варна, район Владислав Варненчик, Варна Тауърс Е, бул. 

„Владислав Варненчик” № 258 за отстъпване право на строеж за изграждане на 

мачтов трафопост с площ от 4,00 кв.м. в имот УПИ XV -  за техническа 

инфраструктура, кв. 607 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, общинска частна 

собственост съгласно А.Ч.О.С. № 4698 от 02.02.2018г. 

 

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 

140,00 лв. /словом: сто и четиридесет лева/ без ДДС или 168,00 лв. /двеста сто 

шестдесет и осем лева/ с ДДС за отстъпено право на строеж за изграждане на 

мачтов трафопост с площ от 4,00 кв.м. в имот УПИ XV -  за техническа 

инфраструктура, кв. 607 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, общинска частна 

собственост съгласно А.Ч.О.С. № 4698 от 02.02.2018г. 

 

10.  На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за 

общинска собственост и чл. 62, ал. 2 и чл. 64, ал. 10 от Закона за енергетиката и във 

връзка с чл. 59, ал. 4, т. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество Общински съвет Горна Оряховица дава 

съгласие в полза на Електроразпределение Север АД, ЕИК 104518621, със седалище 

и адрес на управление - гр. Варна, район Владислав Варненчик, Варна Тауърс Е, 

бул. „Владислав Варненчик” № 258 за отстъпване право на строеж за изграждане 

съоръжения -  11 броя електрически стълба, с площ от 1 кв.м за всеки или общо 11 

кв.м., разположени на улица с о.т. 130-129 и улица с о.т. 129-136-134-133-121. 

 

11.  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 

698,28 лв. /словом: шестстотин деветдесет и осем лева и двадесет и осем стотинки/ 

без ДДС или 837,94 лв. /осемстотин тридесет и седем лева и деветдесет и четири 

стотинки/ с ДДС за отстъпено право на строеж за изграждане съоръжения -  11 броя 

електрически стълба, с площ от 1 кв.м за всеки или общо 11 кв.м., разположени на 

улица с о.т. 130-129 и улица с о.т. 129-136-134-133-121. 

 

„                            „                            „ 

 

 

 



Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 40 от 22 февруари 2018 г. от 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 663 

 

          По т.12 от дневния ред - Прекратяване на съсобственост в имот,  частна общинска 

собственост , а именно: УПИ  V -  за адм. сграда, кв. 79 по плана на ЦГЧ, гр. Горна 

Оряховица, с обща площ от 743,00 кв.м., съгласно АОС № 4693/02.02.2018г.  

          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. Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез 

продажба на частта на Община Горна Оряховица, представляваща 33/743 идеални 

части от имот, частна общинска собственост - УПИ V - за адм. сграда, кв. 79 по плана 

на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, с обща площ от 743,00 кв.м., съгласно АОС № 

4693/02.02.2018г. на съсобственика с общината „Петко Илиев 2017“ ЕООД съгласно 

нотариален акт № 447, том III, рег. № 4314, дело. № 361  от 30.10.2017г. като „Петко 

Илиев 2017“ ЕООД закупи частта на Общината от 33/743 идеални части от имот, частна 

общинска собственост - УПИ V - за адм. сграда, кв. 79 по плана на ЦГЧ, гр. Горна 

Оряховица, с обща площ от 743,00 кв.м., съгласно АОС № 4693/02.02.2018г. при 

пазарна цена, изготвена  от независим  лизенциран оценител в размер на 3300,00 лв. / 

Словом: три хиляди и триста лева/ без ДДС, или 3960,00 лв. / Словом: три хиляди  

деветстотин и шестдесет 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 издаването и вписване на 

договора са за сметка на заявителя. 

 

„                            „                            „ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 664 

 

           По т.13 от дневния ред - Утвърждаване на списък с общински жилища, за 

продажба на лица, настанени в тях по административен ред и продажба на недвижим 

имот, частна общинска собственост, представляващ общинско жилище с 

административен адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Борима“ № 5, вх. А, ет. 1, ап. 2, 

находящ се в УПИ X - за ЖС, пл. № 5410 в кв. 30 по плана на р-н „Север“ , гр. Горна 

Оряховица с площ от 44,6 кв.м., заедно с предаващото се към апартамента избено 

помещение № 2 с площ от 3,45 кв. м. заедно с 1,314 % ид. части от общите части на 

сградата и от правото на строеж, съгласно АОС № 4699/02.02.2018г. 

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

местната администрация , чл.47, ал.3 от Закона за общинска собственост във връзка с 

чл. 36, ал.1, т.1 и ал.5 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни 
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нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища и във връзка с чл.2,чл.1, 

т.2 и ал.2 от същата наредба, Общински съвет Горна Оряховица, 

 

Р е ш и: 

 
         1. Общински съвет утвърждава списък с общински жилища, за продажба на лица, 

настанени в тях по административен ред. 

 

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

местната администрация , чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинска собственост във връзка 

с чл.39, ал.1 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, 

настаняване под наем и продажба на общински жилища , Общински съвет дава 

съгласие за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ 

общинско жилище с административен адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Борима“ № 5, 

вх. А, ет. 1, ап. 2, находящ се в УПИ X - за ЖС, пл. № 5410 в кв. 30 по плана на р-н 

„Север“ , гр. Горна Оряховица с площ от 44,6 кв.м., заедно с предаващото се към 

апартамента избено помещение № 2 с площ от 3,45 кв. м. заедно с 1,314 % ид. части от 

общите части на сградата и от правото на строеж, съгласно АОС № 4699/02.02.2018г. 

по пазарна оценка , изготвена от лицензиран оценител в размер на 9 830,00 лв. 

/Словом: девет хиляди осемстотин и тридесет лева/. 

   

      С оглед разпоредбата на чл.45, ал.3 от Закона за данък върху добавената стойност 

при определянето на продажната цена на общински жилища не се включва ДДС. 

      Съгласно чл.47, ал.2 изречение второ от Закона за общинска собственост 

посочената пазарна оценка е по - висока от данъчната оценка на недвижимия имот. 

      3. Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да издаде заповед съгласно чл.39, 

ал.2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване 

под наем и продажба на общински жилища, както и да сключи договор за покупко -

продажба на недвижим имот по реда на Закона за общинска собственост и Наредбата за 

условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и 

продажба на общински жилища. 

 

 

„                            „                            „ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 665 

 

 По т.14 от дневния ред - Промяна на Подробен устройствен план - План за 

регулация и застрояване за част от улица с ос.т.886 - о.т.894, УПИ XXVII - за 

производствена , складова и търговска дейност и УПИ XXVIII - за трафопост в кв. 241 

по ПУП на ИПЗ на гр. Горна Оряховица.  

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

местната администрация, чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост във връзка с 

чл.4, ал2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, Общински съвет Горна Оряховица, 
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Р е ш и: 

 

       1. Дава съгласие за промяна на характера на собствеността от публична в частна 

общинска собственост и се промени предназначението на 704 кв.м от улица с ос.т.886 – 

894  по ПУП на ИПЗ на гр.Горна Оряховица. 

 

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

местната администрация, чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6  във връзка с чл. 131, ал. 1 от ЗУТ 

дава съгласие за започване на процедура по частично  изменение на Подробен 

устройствен план – План за регулация и  застрояване /ПРЗ/ в обхват УПИ XXVII – за 

производствена, складова и търговска  дейност и УПИ  XXVIII – за трафопост в кв. 241 

по плана на ИПЗ на гр. Горна Оряховица. 

 
 

     3. На основание чл.21, ал.1, т.8  и т. 11 и ал.2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ във връзка с чл.56, ал.1 и ал.2 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да сключи предварителен договор за 

прехвърляне на правото на собственост върху нереализирана част от улица с ос.т.886 – 

о.т. 894 с площ 704 кв.м.  по ПУП на ИПЗ на гр.Горна Оряховица, собственост на 

Община Горна Оряховица на  Мими Манушева Рангелова. 

 

    4. На основание чл.41, ал.2 от Закон за общинската собственост във връзка с  чл.64, 

ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, Общински съвет Горна Оряховица одобрява пазарна оценка, изготвена от 

лицензиран оценител в размер на 12615,68 лв../ словом: дванадесет хиляди шестотин и 

петнадесет лева и шестдесет и осем стотинки/ без ДДС или 15138,82 лв. / петнадесет 

хиляди сто тридесет и осем лева и осемдесет и две стотинки/ с ДДС/ на нереализирана 

част от улица с ос.т.886 – о.т. 894 с площ 704 кв.м  по ПУП на ИПЗ на гр.Горна 

Оряховица, собственост на Община Горна Оряховица, която да се придаде към XXVII – 

за производствена, складова и търговска  дейност  в кв.241 по ПУП на ИПЗ гр.Горна 

Оряховица, собственост на Мими Манушева Рангелова, съгласно Договор за покупко – 

продажба  на недвижим имот от 27.09.2017 г. 

 
 

    5. Всички разноски по сключване на предварителния договор за прехвърляне на 

правото на собственост върху нереализирана част от улица с ос.т.886 – о.т. 894 с площ 

704 кв.м  по ПУП на ИПЗ на гр.Горна Оряховица да са за сметка на Мими Манушева 

Рангелова. 

  
 

    6. Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица, след влизане в сила на Заповедта 

за изменение на ПУП /ПРЗ/ да сключи окончателен договор за прехвърляне на правото 

на собственост върху нереализирана част от улица с ос.т.886 – о.т. 894 с площ 704 кв.м  

по ПУП на ИПЗ на гр.Горна Оряховица, собственост на Община Горна Оряховица, на  

Мими Манушева Рангелова. 

 

 

„                            „                            „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    №  666 

 

 

По т.15 от дневния ред -  Разрешение за изработване на Проект за Частично 

изменение на подробен устройствен план/ план за регулация/ за УПИ I - 377, кв.94 по 

плана на гр. Долна Оряховица, община Горна Оряховица.  

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

местната администрация и чл. 134, ал 1, т. 1 и ал.2, т. 6  във връзка с чл. 131,  ал. 1 от 

ЗУТ, Общински съвет Горна Оряховица,  

 

 

Р е ш и: 

 

1. Общински съвет Горна Оряховица в качеството си на собственик,  дава съгласие за 

изработване на проект за Частично изменение на  подробен устройствен план /план за 

регулация/, с обхват УПИ I – 377, кв. 94 по плана на гр. Долна Оряховица, община  

Горна Оряховица, собственост  на  Ивелин Цанков Петков и Диан Цанков Петков от гр. 

Горна Оряховица, ул. ”Хан Крум”  № 5, вх. В, ет.5, ап. 15 на основание нотариален акт 

№ 781, том IV, регистър № 2976, дело № 720/ 18.09.2014 г., с цел  улично 

регулационната линия на УПИ I – 377, кв. 94 да се приведе в съответствие с имотната 

граница на същия имот. 

 

 

„                            „                            „ 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 667 

 

     

По т.16 от дневния ред - Разрешение за изработване на Проект за частично 

изменение на подробен устройствен план/ ПРЗ/ на гр. Долна Оряховица, община Горна 

Оряховица, с обхват УПИ XIII - за озеленяване и УПИ XVIII - за озеленяване в кв. 105. 

   На основание чл. 21, ал.1, т. 11 и ал.2 и чл. 134, ал1., т. 1 и ал. 2, т. 6 във връзка с 

чл. 131, ал. 1 от ЗУТ от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

Общински съвет Горна Оряховица,  

 

 

Р е ш и: 

 

1. Дава съгласие за провеждане на процедурата по ЧИ на ПУП /ПРЗ/ с обхват УПИ  

XIII – за озеленяване  и УПИ   XVIII – за озеленяване в кв. 105  по плана на гр. Долна 

Оряховица, община Горна Оряховица. 

                                         

 2. На основание чл. 21, ал.1, т. 11 и ал.2 и чл. 134, ал1., т. 1 и ал. 2, т. 6 във връзка с чл. 

131, ал. 1 от ЗУТ от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
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дава съгласие за промяна на предназначението   на 3464 кв.м. от  УПИ  XIII – за 

озеленяване, от озеленяване в  „за спортни дейности”, дава съгласие за  промяна 

предназначението на УПИ   XVIII – за озеленяване с площ 638 кв.м,  в кв. 105  по плана 

на гр. Долна Оряховица, община Горна Оряховица, от „за озеленяване” в „за спортни 

дейности”. 

  

 

„                            „                            „ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 668 

 

  По т.17 от дневния ред - Проект за ЧИ на Подробен устройствен план - План за 

регулация и застрояване на /ПРЗ/  с обхват УПИ  IV - за индивидуално жилищно 

строителство, УПИ VII  за озеленяване и нереализирана улица - тупик с о.т. 185 - 468 в 

кв.28 по плана на с. Първомайци , общ. Горна Оряховица. 

            

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

местната администрация, чл.6, ал.1 от Закон за общинската собственост във връзка с чл. 

208, ал.1  от Закон за устройство на територията и чл.4, ал.2 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет 

Горна Оряховица, 

 

Р е ш и: 

 

 

         1. Дава съгласие за промяна на характера на собствеността от публична общинска 

собственост в частна общинска собственост и на предназначението на нереализирана 

улица с о.т. 185 – 468. 

 

         2. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 и ал.2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и чл.62а, ал.4 от Закон за устройство на територията дава 

съгласие за промяна на предназначението на УПИ VII – за  озеленяване, като се 

промени от „ за озеленяване“ в „ за жилищно строителство“. 

 

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

местната администрация, чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от Закон за устройство на 

територията във връзка с чл.131 ал.1 от същия закон дава съгласие за започване на 

процедура по частично  изменение на Подробен устройствен план -  План за регулация 

и  застрояване /ПРЗ/ с обхват УПИ IV – за индивидуално жилищно строителство, УПИ 

VII – за озеленяване и нереализирана улица – тупик с о.т. 185 – 468 в кв.28 по плана на 

с.Първомайци, общ.Горна Оряховица. 

 

„                            „                            „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 669 

 

 

По т.18 от дневния ред  - Частично изменение на Подробен устройствен план - 

План за регулация и застрояване / ПРЗ/ - с обхват УПИ V - за озеленяване , УПИ II - за 

спорт в кв. 39 и УПИ без номер в кв. 39 по плана на с. Поликраище, общ. Горна 

Оряховица. 

     На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11, ал.2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 62а, ал.4, Общински съвет Горна Оряховица, 

                         

       

  Р е ш и: 

 

      1. Дава съгласие за промяна предназначението на УПИ V - за озеленяване, като се 

променя от „ за озеленяване“ в за „ за спорт и развлечение“. 

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

местната администрация , чл.134, ал. 1, т.1 и ал.2, т.6 във връзка с чл.131, ал.1 от З УТ, 

дава съгласие за започване на процедура по частично изменение на Подробен 

устройствен план - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за обхват УПИ V - за 

озеленяване, УПИ II - за спорт и УПИ без номер в кв. 39 по плана на село Поликраище, 

общ. Горна Оряховица, 

 

„                            „                            „ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 670 

 

По т.19 от дневния ред - Частично изменение на Подробен устройствен план - 

План за регулация и застрояване / ПРЗ/ - с обхват УПИ II - за градина - парк, УПИ без 

номер и нереализирана улица с о.т. 230- 242 в кв. 58 по плана на с. Драганово, общ. 

Горна Оряховица. 

 На основание чл.21, ал.1, т.8, т.11 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 208, чл. 134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от ЗУТ и във връзка с 

чл.131, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Горна Оряховица, 

 

 

Р е ш и: 

 

         1. Дава съгласие за започване на процедура по частично изменение на Подробен 

устройствен план - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ - с обхват УПИ II - за 

градина - парк, УПИ без номер и нереализирана улица с о.т 230- 242 в кв. 58 по плана 

на с. Драганово, общ Горна Оряховица. 

 

 

  „                            „                            „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 671 

 

По т.20 от дневния ред - Разрешаване за изготвяне на проект за Специализиран 

Подробен устройствен план - План за застрояване ( СПУП - ПЗ) за имот с 

идентификатор 16359.506.1 по кадастрална карта на м. Ашова на гр. Горна Оряховица, 

общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново. 

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

местната администрация, чл.124а, ал.1 вр.ал.5 от Закон за устройство на територията и 

във връзка с чл.110, ал.1 т.3 от същия закон, Общински съвет Горна  Оряховица, 

 

 

Р е ш и: 

 

           1.Общински съвет Горна Оряховица разрешава изготвяне на проект за 

Специализиран Подробен устройствен план –  План за застрояване (СПУП – ПЗ) на 

имот с идентификатор 16359.506.1 по кадастрална карта на м.Ашова на  гр.Горна 

Оряховица, общ. Горна Оряховица, обл.Велико Търново. 

           

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

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

изработване на проект за Специализиран Подробен устройствен план –  План за 

застрояване (СПУП – ПЗ) на имот с идентификатор 16359.506.1 по кадастрална карта 

на м.Ашова на  гр.Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица, обл.Велико Търново. 

 

   „                            „                            „ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 672 

 

По т.21 от дневния ред Удължаване на срока за Договора за възлагане на 

управление на еднолично дружество с ограничена отговорност „Общински пазари - 

Горна Оряховица“ ЕООД град Горна Оряховица с досегашния управител на 

дружеството. 

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

администрация във връзка с чл.12 вр. чл.13, ал.2, пр.последно и ал.4 от Наредба за 

управлението на търговски дружества с общинско имущество и общински 

предприятия, Общински съвет Горна Оряховица, 

 

Р е ш и: 

 

         1. Общински съвет Горна Оряховица, удължава с 3 /три/ години, срока на Договора 

за възлагане на управление на еднолично дружество с ограничена отговорност 

„Общински пазари - Горна Оряховица“ ЕООД град Горна Оряховица с досегашния 

управител на дружеството ДИМИТЪР ПЕНЕВ ДИМИТРОВ с постоянен адрес град 

Горна Оряховица, ул. „Иван Вазов“№2. 
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       Определя месечно възнаграждение на управителя на „Общински пазари - Горна 

Оряховица“ ЕООД град Горна Оряховица в размер на 300 % /триста/ процента от 

средната работна заплата на дружеството. 

       В останалата му част договора остава непроменен.  

       Възлага на Председателя на ОбС Горна Оряховица да подпише допълнително 

споразумение /анекс/ за удължаване срока на договора и за изменение на чл.15 от 

Договора за възлагане на управление на дружеството уреждащ месечното 

възнаграждение на управителя. 

 

„                            „                            „ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 673 

 

           По т.22 от дневния ред - Отпускане  на персонална пенсия. 

                

         На основание чл.21, ал.1, т.23, вр. ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.7, ал.4, т.3 от 

Наредба за пенсиите и осигурителния стаж, чл.92 от Кодекса за социално осигуряване и 

Молба рег.инд.№18/15.01.2018 г. на ОбС Горна Оряховица от Нела Колева Иванова 

като майка и законна представителка на малолетните деца: Амина Абду с, родена на 

17-ти февруари 2009 г. и Каролина Махмуд Абду с, родена на 2-ри септември 2014 г., 

всички с адрес град Горна Оряховица, ул. „Хан Тервел“№6, Общински съвет Горна 

Оряховица, 

 

Р е ш и: 

 

          1. Общински съвет Горна Оряховица, п р е д л а г а на Министъра на труда и 

социалната политика съгласувано с Министъра на финансите да внесе пред 

Министерски съвет предложение за отпускане на персонални пенсии на малолетните 

деца Амина Абду с, родена на 17-ти февруари 2009 г. и Каролина Махмуд Абду с, 

родена на 2-ри септември 2014 г., всички с адрес град Горна Оряховица, ул. „Хан 

Тервел“№6 с майка Нела Колева Иванова от град Горна Оряховица, ул. „Хан 

Тервел“№6, ет.1 и баща Махмуд Хасан Абду, роден на 01.12.1972 г. в град Ифрин, 

държава Сирия - починал на 16.09.2014 г. в Гърция. 

  

          Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да внесе настоящото предложение 

ведно с приложените документи в Министерството на труда и социалната политика за 

започване на процедура по отпускането на персоналните пенсии на посочените 

малолетни деца. 

„                            „                            „ 
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„                            „                            „ 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 674 

 

           По т.23 от дневния ред - Субсидиране на спортни клубове извън Наредбата за 

условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Горна 

Оряховица. 

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

местната администрация, и във връзка с т.9.6 от Решение № 629, Протокол 

39/25.01.2018г. , Общински съвет Горна Оряховица,  

 

Р е ш и: 

 

 1. Определя субсидии в годишен размер за спортни клубове, както следва: 

 Клуб по спортен риболов „Янтра“ - 1500 лв; 

 Обединени спортни клубове „Локомотив“ - 500 лв; 

 Спортен клуб „Моделист“ - 2 500 лв; 

 Спортен клуб ветерани спортисти „Локомотив 2004 “ - 1 000 лв; 

 Спортен клуб за хора с увреждания  „Раховец 2011“ - 1 000 лв., 

 Футболен клуб „ Първомайци“, с. Първомайци - 3 000 лв., 

 Футболен клуб „ Росица“, с. Поликраище  - 3 000 лв., 

 Футболен клуб „ Янтра“, с. Драганово - 3 000 лв., 

 

2. Допълва т.9.6 от Решение № 629, Протокол 39/25.01.2018г. на Общински съвет Горна 

Оряховица, като разпределя субсидията за ОФК „Локомотив“, както следва: 50 000 лв., 

за детско- юношеската школа и 250 000 лв. за ОФК „ Локомотив“ - отбор мъже.  

 

 

      „                            „                            „ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 675 

 

 

          По т.24 от дневния ред - Определяне на пасища, мери, публична общинска 

собственост на територията на Община Горна Оряховица за индивидуално и общо 

ползване. 

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

адмнистрация, чл.8, ал. 1 от Закона за общинска собственост във връзка с чл. 37и, ал.3 

от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, Общински съвет Горна 

Оряховица,  
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Р е ш и: 

 

         1. Общински съвет дава съгласие да се предоставят за индивидуално ползване 

пасища, мери, публична общинска собственост, описани в Списък на общински 

пасища, мери за индивидуално ползване по землища на територията на Община Горна 

Оряховица, представляващ неразделна част от настоящето Решение. 

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

администрация, чл.8, ал. 1 от Закона за общинска собственост във връзка с чл. 37и, ал.3 

от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. Общински съвет дава 

съгласие пасища, мери, публична общинска собственост, определени за индивидуално 

ползване да бъдат отдадени под наем на цена, определена по пазарен механизъм, а 

именно от лицензиран оценител за срок от 10/десет/ стопански години, считано от 

стопанската 2018/2019 година описани в Списък на общински пасища, мери за 

индивидуално ползване по землища на територията на Община Горна Оряховица, 

представляващ неразделна част от настоящето Решение. Сключването на договори за 

наем на обявените по този ред имоти от Общински поземлен фонд, представляващи 

пасища, мери, негарантирана подпомагане на земеделските производители по схемите 

и мерките на Общата селскостопанска политика. 

        3. Годишната наемна цена, определена от лицензиран оценител е както следва: 

    - за землището на с. Върбица, община Горна Оряховица е в размер на 6,00 лв. 

/Словом: шест лева/  

    - за землището на с. Горски Горен Тръмбеш, община Горна Оряховица е в размер на 

6,00 лв. / Словом: шест лева/. 

    -  за землището на гр. Долна Оряховица, община Горна Оряховица е в размер на 

15,00 лв. /Словом“ петнадесет лева/. 

    - за землището на с. Драганово,община Горна Оряховица е в размер на 19,00 лв./ 

Словом: деветнадесет лева/. 

    - за землището на с. Крушето, община Горна Оряховица е в размер на 7,00 лв. 

/Словом: седем лева/. 

     - за землището на с. Паисий, община Горна Оряховица е в размер на 6,00 лв. 

/Словом: шест лева/ . 

     - за землището на с. Поликраище, община Горна Оряховица е в размер на 6,00 лв. 

/Словом: шест лева/ . 

     - за землището на с. Първомайци, община Горна Оряховица е в размер на 6,00 лв. 

/Словом: шест лева/ . 

      - за землището на с. Стрелец, община Горна Оряховица е в размер на 6,00 лв. 

/Словом: шест лева/ . 

       - за землището на с. Писарево, община Горна Оряховица е в размер на 6,00 лв. 

/Словом: шест лева/ . 

 

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

администрация, чл.8, ал. 1 от Закона за общинска собственост във връзка с чл. 37и, ал.3 

от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, Общински съвет дава 

съгласие да се предоставят за общо ползване пасища, мери, публична общинска 

собственост, описани в Списък на общинските пасища, мери за общо ползване по 

землища на територията на Община Горна Оряховица, представляващ неразделна част 

от настоящето Решение. 

 

„                            „                            „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 676 

 

           По т.25 от дневния  -   Правила за ползване на  пасищата и мерите от Общинския 

поземлен фонд на територията на Община Горна Оряховица. 

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

администрация, чл.37о, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделски земи, Общински съвет Горна Оряховица , 

 

Р е ш и: 

    

 1. Общински съвет приема следните правила за ползването на мерите и пасищата на 

територията на Община Горна Оряховица: 

      1. Пасищата, мерите да се поддържат в добро земеделско и екологично състояние 

съгласно одобрените от Министерството на земеделието и храните правила. 

      2. Забранява се промяна на предназначението на пасищата и мерите, тяхното 

разораване, както и използването им за неземеделски нужди. 

      3.  Не се допуска замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и 

други отпадъци. 

      4.  Забранява се паленето на растителност в пасищата и мерите. 

      5. Агротехнически мероприятия, като подсяване, торене, борба с плевелната 

растителност, отводняване и наводняване се съгласуват с общинска администрация, а 

мероприятията почистване от камъни и почистване от храсти с кмета / кметски 

наместник/ на населеното място. 

     6.  Пасищата и мерите да се опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване и други. 

    7. Пасищата и мерите  от списъка за индивидуално ползване се отдават както за 

паша, така и за косене. 

     8.  Наемателите се задължават да осигуряват места за преминаване на хора, животни 

и техника до съседни имоти, както и до места за водопой. 

     9.  Не се разрешава изграждането на временни постройки /навеси/. 

 

„                            „                            „ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 677 

 

           По т.26 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 редовното заседание на Общо събрание на 

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

канализация Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново. 

          На основание чл. 21, ал.1, т.15 и т.23 и ал.2 от Закон 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 организация и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация, Общински съвет Горна Оряховица, 
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       1. Определя Николай Стефанов Георгиев - Заместник - кмет на община Горна 

Оряховица да представлява Общината в редовно заседание на Общото събрание на 

Асоциацията по ВиК, което ще се проведе на 27.02.2018г. от 11.00 часа.  

      

       2. При невъзможност за участие 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 

Деница Иванова Коева - Заместник - кмет на община Горна Оряховица, да представлява 

Община Горна Оряховица в редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията 

по ВиК. 

 

       3. Оправомощава представителя на Община Горна Оряховица при провеждане на 

редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК да гласува по 

предложения дневен ред по следния начин: 

       3.1 Приемане на решение за приемане на отчета за дейността на Асоциацията 

по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико 

Търново за 2016г. - да гласува „ЗА“ 

        3.2 Приемане на решение за приемане на отчета за изпълнение на бюджета на 

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

гр. Велико Търново за 2016г. - да гласува „ЗА“ 

        3.3 Приемане на решение за приемане на бюджета на Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново за 

2017г. - да гласува „за“ 

        3.4. 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 „ Водоснабдявеане и канализация Йовковци“ 

ООД, гр. В. Търново. 

 

„                            „                            „ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 678 

 

По т.27 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 март 2018 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,  

 

 

 



Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 40 от 22 февруари 2018 г. от 

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

 

Р е ш и: 

 

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

провеждане на публично оповестените конкурси за месец март общинските съветници - 

Добрин Серопе Дериджиян, Огнян Иванов Стоянов, Петър Алексиев Гайдаров, Йордан 

Антонов Яков, Ангел Станев Колев - резервен член. 

 

„                            „                            „ 

 

 

 

 

 
                                                               ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

                                                                    

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                               /ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ/ 
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