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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 41/29.03.2018 г.
от редовно заседание на
Общински съвет – Горна Оряховица

РЕШЕНИЕ

№ 679

По т.1 от дневния ред - Отчет за изпълнението на бюджета и сметките за
средствата от ЕС на Община Горна Оряховица към 31.12.2017 година.
На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.137 ал.2 от Закона за публичните финанси, Общински съвет Горна
Оряховица,

Реши:
I. Общински съвет Горна Оряховица приема отчета за изпълнението на бюджета към
31.12.2017 г. по приходна и разходна част, по функции, дейности, параграфи и
подпараграфи, които са неразделна част от настоящото решение както следва:
1. По приходите
§
1.1.Взаимоотношения с РБ
1.1.1.Обща субсидия за държавни дейности
1.1.2.Обща изравнителна субсидия
1.1.3.Целева субсидия за КВ
1.1.4 получени от общини целеви трансфери от ЦБ
1.1.5.Други целеви трансфери от ЦБ
1.2.Собствени приходи
1.2.1.Имуществени данъци
1.2.2.Неданъчни приходи
1.3.Трансфери
1.4.Временни безлихвени заеми
1.5.Финансиране на дефицита
Всичко приходи:

31 11
31 12
31 13
31 18
31 28

Бюджет
2017 г.
18 726 795
15 402 086
2 352 700
565 600
144 253
262 156

Отчет
31.12.17 г.
18 726 795
15 402 086
2 352 700
565 600
144 253
262 156

9 447 634
3 221 270
6 226 364
1 619 032
-1 948 742
3 462 920
31 307 639

8 690 354
3 219 204
5 471 150
1 745 008
-1 874 605
1 982 033
29 269 585
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2. По разходите
Наименование на показателите

§§

РАЗХОДИ - ВСИЧКО

План
31 307 639

Отчет
29 269
585
11 141
217

Заплати и възнагр. за персонала, нает по тр. и сл. правоотн.

01-00

Други възнаграждения и плащания за персонала

02-00

1 643 365 1 526 820

Задължителни осигурителни вноски от работодатели

05-00

Издръжка

10-00

2 647 685 2 514 510
10 124
11 223 646
586

Платени данъци, такси и административни санкции

19-00

-98 838

-103 482

Стипендии

40-00

68 290

62 176

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

42-00

285 450

274 450

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предпр.

43-00

3 000

3 000

Субсидии и други текущи трансфери за юр. лица с нестоп. цел

45-00

882 371

868 857

Разходи за чл. внос и участие в нетърг. организации и дейн.

46 00

28 365

26 216

Разходи за лихви по заеми от страната

22-00

93 955

78 077

Основен ремонт на ДМА

51-00

849 821

614 891

Придобиване на ДМА

52-00

Придобиване на НДА

53-00

11 421 808

2 251 422 2 130 968
7 299

3. Общински съвет приема отчета за капиталовите разходи на общината към 31.12.2017
г., отразени в Поименния списък за капитални вложения.
4. Общински съвет приема отчета на общинските сметки за средства от Европейския
съюз за 2017 г.
5. Общински съвет приема отчета за състоянието на общинския дълг.
6. Общински съвет приема отчета на средствата по Закона за приватизацията и
следприватизационния контрол за 2017 г.
7. Общински съвет приема информацията за изпълнението на фискалните цели, както и
за изпълнението на прогнозите по чл. 82, ал. 3 от ЗПФ.
8. Общината няма сключвани за отчетния период съществени сделки и операции както
и на разпоредителите с бюджет по бюджета на общината, които нямат пряк касов ефект
върху бюджета на общината.
9. Общински съвет приема отчета на показателите по чл. 14 от Закона за публичните
финанси за контролираните от общината лица, които попадат в подсектор "Местно
управление" и не са разпоредители с бюджет по бюджета на общината, както и на
динамиката и текущото състояние на техния дълг – МБАЛ „Св.Иван Рилски“.

7 299
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„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 680

По т.2 от дневния ред - Приемане на отчета за изпълнение на Годишния план за
работа по приватизация на общинска собственост за 2017 г.
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 4, ал.4 и чл.6, ал.2 от Закона за приватизацията и
следприватизационен контрол, Общински съвет Горна Оряховица,
Реши:
1. Приема отчета за изпълнение на Годишния план за работа по приватизация на
общинската собственост за 2017г. / ГПР -2017/.
2. Приема приходната и разходната част на план - сметката от приватизацията за
2017г.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 681

По т.3 от дневния ред - Отчет за изпълнение на Строителната програма на
Община Горна Оряховица съгласно Поименния списък за капиталови разходи на
Община Горна Оряховица за периода 01.01.2017г. - 31.12. 2017г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Горна Оряховица,
Реши:
1. Приема така представения отчет на Строителната програма на Община Горна
Оряховица за период 01.01.2017г.- 31.12.2017г.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 682

По т.4 от дневния ред - Анализ за финансово-икономическото състояние и
годишния отчет на Многопрофилна болница за активно лечение „ Св. Иван Рилски“
ЕООД - гр. Горна Оряховица за 2017г. и инвестиционна програма на дружеството за
2018г.
На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСА във връзка с чл. 147, ал. 2 и чл. 137, ал. 1, т.3
от Търговския закон и чл. 23, ал.1 и ал.2 от Наредбата за управлението на търговски
дружества с общинско имущество и общински предприятия,

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 41 от 29 март 2018 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2015-2019 г.
Реши:
1.Приема анализ за състоянието и годишния отчет за дейността на
Многопрофилна болница за активно лечение „ Св. Иван Рилски ” ЕООД – гр. Горна
Оряховица за 2017 г. и отчета за изпълнение на инвестиционната програма за 2018 г.
2. Приема инвестиционната програма на дружеството за 2018 г .

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 683

По т.5 от дневния ред – Анализ за финансово-икономическо състояние и
годишния отчет на „Диагностично - консултативен център „ ЕООД - гр. Горна
Оряховица за 2017г. и инвестиционна програма на дружеството за 2018г.
На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСА във връзка с чл. 147, ал. 2 и чл. 137, ал. 1, т.3
от Търговския закон и чл. 23, ал.1 и ал.2 от Наредбата за управлението на търговски
дружества с общинско имущество и общински предприятия, Общински съвет Горна
Оряховица,
Реши:
1. Приема анализ за състоянието и годишния отчет за дейността на
„Диагностично – консултативен център„ ЕООД – Г.Оряховица за 2017 г. и отчета за
изпълнение на инвестиционната програма за 2018г.
2. Приема инвестиционната програма на дружеството за 2018 г.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 684

По т.6 от дневния ред - Отчет за изпълнение на мерките, насочени към опазване и
подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ) и управлението на отпадъците в
Община Горна Оряховица, заложени в Общинската програма за опазване на околната
среда, включваща Програма за управление и подобряване на КАВ и Регионална
програма за управление на отпадъците регион Велико Търново през 2017 година.
На основание чл. 21, ал.1, т.12 и т.24 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл. 52, ал.9 от Закона за управление на
отпадъците и чл.79, ал.5 и ал.6 от Закона за опазване на околната среда , Общински
съвет Горна Оряховица,
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Реши:
1. Приема Отчет за изпълнение на мерките, заложени в Общинската програма
за опазване на околната среда, неразделна част от която са Общинската програма за
управление и подобряване качеството на атмосферния въздух и Регионалната Програма
за управление на отпадъците в регион Велико Търново.
2. Задължава Кмета на Община Горна Оряховица, след влизане в сила на
настоящето решение, да представи отчета за изпълнение на мерките, заложени в
Общинската програма за опазване на околната среда, за информация в РИОСВ - В.
Търново.

„

„

„

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

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 685

По т.8 от дневния ред - Допълнение на т.11 от решение №629, протокол
№39/25.01.2018 г. за списък на длъжностите, за които ще се плащат транспортни
разходи.
На основание чл.21,ал.1, т.6,ал.2 и чл.52, ал.1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с разпоредбите на Закона за
държавния бюджет на Република България за 2018 г., чл.36 на ПМС №332/22.12.2017
г., Общински съвет Горна Оряховица,

Реши:
1. Допълва т.11 от решение № 629 на протокол № 39/ 25.01.2018 г. за утвърждаване
списък на длъжностите, за които се плащат транспортни разходи в полза на работещите
от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни
населени места - за лица отговарящи на изискванията за съответната длъжност, както
следва:
 рехабилитатор в Дом за пълнолетни лица с физически увреждания;
 домашен помощник, санитар и личен асистент, за община Горна Оряховица.

„

„

„
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РЕШЕНИЕ

№ 686

По т.9 от дневния ред - Промени в приходната и разходната част на бюджета и в
Поименния списък за капиталови разходи за държавни и местни дейности.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.124, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за публичните
финанси Общински съвет Горна Оряховица
Реши:
1. Променя плана на бюджета на Община Горна Оряховица за 2018 година за държавни
и местни дейности , както следва:
1. 1. По приходната част
Променя плана на приходната част на бюджета за 2018г. на общината по § 3113- получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+) като:
Увеличава § 31-13-получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови
разходи (+) –държавни дейности с 10000 лв.
Намалява § 31-13получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови
разходи (+)-общински дейности с 10000 лв.
За местните дейности намалява предоставените трансфери между бюджети с
134500 лв., като намали §§61-02 –трансфери между бюджети-предоставени трансфери
(- ) и съответно измени параграф 61-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджети
(нето).
1.2. По разходната част
Изменя разходната част както следва:
- Извършва компенсирани промени в размер на 10000 лв. в разходната част на
бюджета и в Поименния списък за капиталови разходи на обектите в частта на
финансирането им с целева субсидия за капиталови разходи както следва :
За държавни дейности:
било става разлика
лв.
лв.
лв.
§52-03-придобиване на друго оборудване,машини и съоръжения
Функция ІІІ Образование
Дейност 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии
- Изграждане на газова отоплителна инсталация
за ОУ “Св.Кирил и Методий“, гр.Д.Оряховица

0

10000 +10000
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За местни дейности
§51-00 Основен ремонт на ДМА
Функция VІ Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и
опазване на околната среда.
Дейност 603 Водоснабдяване и канализация
-

Основен ремонт на шадраван гр.Д.Оряховица 10000
Всичко компенсиране :

10000

0

-10000

10000

0

- увеличава бюджета на Кметство Поликраище с 4500 лв., като увеличава
Функция VІ Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и
опазване на околната среда, дейност 619 Други дейности по жилищното
строителство, благоустройството и регионалното развитие ,§ 52-00 Придобиване на
дълготрайни материални активи,§§52-04-придобиване на транспортни средства за
обект „Трактор -самоходно шаси“.
- увеличава бюджета на Община гр. Г.Оряховица с 130000 лв., като увеличава
Функция VІІ Почивно дело, култура, религиозни дейности, Дейност 714 Спортни
бази за спорт за всички, §51-Основен ремонт за обект „Реконструкция на спортна
зала „Никола Петров“ , гр. Горна Оряховица“
2. Кметът на общината да отрази промените по бюджета и в Поименния списък за
капиталови разходи по функции, дейности, параграфи и подпараграфи по ЕБК.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 687

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 местното самоуправление и местната
администрация, чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет Горна
Оряховица,
Реши:
I. Общинският 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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1. Прекратяване на съсобственост в имот, частна общинска собственост, а именно:
УПИ ХХII - 379, кв. 74 по плана на с. Поликраище, община Горна Оряховица, с обща
площ от 890,00 кв.м., съгласно АОС № 4966/15.03.2018г.
2. Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост:
помещения, с площ от 15,00 кв.м., находящо се в УПИ VI, кв. 48 по плана на с.
Крушето, община Горна Оряховица, съгласно АОС № 180/10.10.1997г., за срок от 3
/три/ години.
3. Отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, а именно – поземлен
имот с идентификатор 69780.24.82 – нива, в землището на с. Стрелец, община Горна
Оряховица, IV категория с площ от 1179,00 кв.м. за срок от 3 /три/ стопански години.
4. Oтдаване под наем на имот № 000174 – язовир, по плана за земеразделяне на гр.
Долна Оряховица, общ. Горна Оряховица, с площ от 38,724 дка, публична общинска
собственост, съгласно А.П.О.С. № 243/08.12.1997г., за срок от 10 /десет/ години.
5. Oтдаване под наем на общински терен, публична общинска собственост ,
находящ се в поземлен имот с идентификатор 23100.501.400 по плана на с. Драганово,
общ. Горна Оряховица за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион.
6. Продажба на имот, частна общинска собственост, земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ,
представляващи новообразуван имот № 72.1209 – лозови насаждения /нетерасирани/,
местност „Ловна хижа”, в землището на гр. Горна Оряховица, V категория, с площ от
434,00 кв.м., съгласно АОС № 4352/19.05.2017г.
7. Продажба на имот, частна общинска собственост, земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ,
представляващи новообразуван имот № 72.1211 – лозови насаждения /нетерасирани/,
местност „Ловна хижа”, в землището на гр. Горна Оряховица, V категория, с площ от
460,00 кв.м., съгласно АОС № 4355/19.05.2017г.
8. Продажба на имот, частна общинска собственост, земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ,
представляващи новообразуван имот № 72.1790 – изоставени орни земи, местност
„Ловна хижа”, в землището на гр. Горна Оряховица, V категория, с площ от 517,00
кв.м., съгласно АОС № 4354/19.05.2017г.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 688

По т.11 от дневния ред - Прекратяване на съсобственост в имот частна общинска
собственост, а именно : УПИ XXII - 379, кв. 74 по плана на с. Поликраище, община
Горна Оряховица, с обща площ от 890, 00 кв. м., съгласно АОС № 4966/ 15.03.2018г.
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,
Реши:
1. Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез
продажба на частта на Община Горна Оряховица, представляваща 90/890 идеални
части от имот, частна общинска собственост – УПИ ХХII - 379, кв. 74 по плана на с.
Поликраище, община Горна Оряховица, с обща площ от 890,00 кв.м., съгласно АОС №

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 41 от 29 март 2018 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2015-2019 г.
4966/15.03.2018г. на съсобственика с общината Марийка Теофанова Кръстева съгласно
нотариален акт № 47, том III, н.д. № 896/1990г. като Марийка Теофанова Кръстева
закупи частта на Общината от 90/890 идеални части от имот, частна общинска
собственост – УПИ ХХII - 379, кв. 74 по плана на с. Поликраище, община Горна
Оряховица, с обща площ от 890,00 кв.м., съгласно АОС № 4966/15.03.2018г. при
пазарна цена, изготвена от независим лицензиран оценител в размер на 900,00 лв.
/Словом: деветстотин лева/ без ДДС или 1080,00 лв. /Словом: хиляда и осемдесет 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.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 689

По т.12 от дневния ред - Отдаване под наем на общински терен, публична
общинска собственост, находящ се в поземлен имот с идентификатор 23100.501.400 по
плана на с. Драганово, общ. 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.7 и ал.2 от Закона за общинската собственост във
връзка с чл.13, 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,

Реши:
1. Общинският съвет дава съгласие да бъде организиран публичен търг с тайно
наддаване за отдаване под наем на общински терен, публична общинска собственост,
находящ се в поземлен имот с идентификатор 23100.501.400 по плана на с. Драганово,
общ. Горна Оряховица, съгласно АОС № 4967/15.03.2018г. за поставяне на
преместваемо съоръжение – павилион с площ 16 кв.м. и първоначална месечна наемна
цена в размер на 48,00 лв. /Словом: четиридесет и осем лева/ без ДДС или 57,60лв
/Словом: петдесет и седем лева и шестдесет стотинки/ с ДДС за срок от 3 /три/ 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.

„

„

„

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 41 от 29 март 2018 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2015-2019 г.
РЕШЕНИЕ

№ 690

По т.13 от дневния ред - Отдаване под наем на недвижим имот - публична
общинска собственост : помещение , с площ от 15,00 кв. м., находящо се в УПИ VI , кв.
48 по плана с. Крушето, община Горна Оряховица , съгласно АОС №180/10.10.1997г.,
за срок от 3 /три / години.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.14 ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост във
връзка с чл. 13, 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,

Реши:
1. Общинският съвет дава съгласие да бъде организиран публичен търг с тайно
наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост:
помещение, с площ от 15,00 кв.м., находящо се в УПИ VI, кв. 48 по плана на с.
Крушето, община Горна Оряховица, съгласно АОС № 180/10.10.1997г., за срок от 3
/три/ години и първоначална месечна наемна цена в размер на 60,00лв. /Словом:
шестдесет лева/ без ДДС или 72,00 лв. /Словом: седемдесет и два лева / с ДДС.
2. Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да организира и проведе
публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Закона за общинската
собственост и НРПУРОИ.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 691

По т.14 от дневния ред - Продажба на имот, частна общинска собственост, земи
по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, представляващи новообразуван имот №72.1211 - лозови
насаждения / нетерасирани/ , местност „Ловна хижа“, в землището на гр. Горна
Оряховица, V категория, с площ от 460, 00 кв. м., съгласно АОС №4355/19.05.2017г.
На основание чл.21, ал.1, и т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост във вр. с
чл.53, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, Общински съвет Горна Оряховица,
Реши:
1. Общински съвет дава съгласие за провеждане на публичен търг с тайно
наддаване за продажба на поземлен имот №72.1211 - лозови насаждения /
нетерасирани/, представляващи новообразуван имот, земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ,
местност „Ловна хижа“, в землището на гр. Горна Оряховица, V категория, с площ от

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 41 от 29 март 2018 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2015-2019 г.
460,00 кв. м., съгласно АОС №4355/19.05.2017г.,частна общинска собственост и
първоначална тръжна цена, определена от лицензиран оценител, в размер на 920,00 лв.
/ Словом : деветстотин и двадесет лева/, която е по - висока от данъчната оценка.
2. Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да организира и проведе
публичен търг с тайно наддаване по реда на ЗОС и НРПУРОИ.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 692

По т.15 от дневния ред - Продажба на имот, частна общинска собственост, земи
по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, представляващи новообразуван имот №72.1209 - лозови
насаждения / нетерасирани/ , местност „Ловна хижа“, в землището на гр. Горна
Оряховица, V категория, с площ от 434, 00 кв.м., съгласно АОС №4352/19.05.2017г.
На основание чл.21, ал.1, и т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост във вр. с
чл.53, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, Общински съвет Горна Оряховица,
Реши:
1. Общинският съвет дава съгласие за провеждане на публичен търг с тайно
наддаване за продажба на поземлен имот 72.1209 – лозови насаждения /нетерасирани/,
представляващи новообразуван имот, земи по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, местност „Ловна
хижа”, в землището на гр. Горна Оряховица, V категория, с площ от 434,00 кв.м,
съгласно АОС № 4352/19.05.2017г., частна общинска собственост и първоначална
тръжна цена, определена от лицензиран оценител, в размер на 868,00лв. /Словом:
осемстотин шестдесет и осем лева/, която е по – висока от данъчната оценка.
2. Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да организира и проведе
публичен търг с тайно наддаване по реда на ЗОС и НРПУРОИ.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 693

По т.16 от дневния ред - Продажба на имот, частна общинска собственост, земи по
§4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, представляващи новообразуван имот №72.1790 - изоставени орни
земи, местност „Ловна хижа“, в землището на гр. Горна Оряховица, V категория, с
площ от 517, 00 кв. м., съгласно АОС №4354/19.05.2017г.

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 41 от 29 март 2018 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2015-2019 г.
На основание чл.21, ал.1, и т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост във вр. с
чл.53, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, Общински съвет Горна Оряховица,
Реши:
1. Общинският съвет дава съгласие за провеждане на публичен търг с тайно
наддаване за продажба на поземлен имот 72.1790 – изоставени орни земи,
представляващи новообразуван имот, земи по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, местност „Ловна
хижа”, в землището на гр. Горна Оряховица, V категория, с площ от 517,00 кв.м,
съгласно АОС № 4354/19.05.2017г., частна общинска собственост и първоначална
тръжна цена, определена от лицензиран оценител, в размер на 1 034,00лв. /Словом:
хиляда тридесет и четири лева/, която е по – висока от данъчната оценка.
2. Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да организира и проведе
публичен търг с тайно наддаване по реда на ЗОС и НРПУРОИ.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 694

По т.17 от дневния ред - Отдаване под наем на имот №000174 - язовир, по плана
за земеразделяне на гр.Долна Оряховица, общ. Горна Оряховица, с площ от 38,724 дка.,
публична общинска собственост, съгласно А.П.О.С. №243/ 08.12.1997г., 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 /ЗМСМА/, чл.14, ал.2 във връзка с ал.7от Закона за
общинската собственост /ЗОС/ и § 12 ПРЗ към Закона за изменение и допълнение на
Закона за водите /обн. В ДВ бр. 103 от 2013г./, във връзка с чл. 13, ал.1 и ал.2 и чл.86,
ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, Общински съвет Горна Оряховица,
Реши:
1. Общински съвет дава съгласие да бъде организиран публичен търг с тайно
наддаване за отдаване под наем на имот № 000174 - язовир, по плана за земеразделяне
на гр.Долна Оряховица, общ. Горна Оряховица, с площ от 38,724 дка., публична
общинска собственост, съгласно А.П.О.С. №243/08.12.1997г., за срок от 10 /десет/
години и първоначална месечна наемна цена в размер на 3,00 лв. за декар или общо за
38,724 дка месечна наемна цена в размер на 116,17 лв. /Словом: сто и шестнадесет лева
и седемнадесет стотинки/ без ДДС или 139,40 лв. / Словом: сто тридесет и девет лева и
четиридесет стотинки/ с ДДС.

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 41 от 29 март 2018 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2015-2019 г.
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.

„

„

РЕШЕНИЕ

„

№ 695

По т.18 от дневния ред - Отдаване под наем на имот, частна общинска
собственост, а именно - поземлен имот с идентификатор 69780.24.82- нива , в местност
„Карамжилък“ в землището на с. Стрелец, община Горна Оряховица, IV категория с
площ от 1179, 00 кв.м. или 1, 179 дка, за срок от 3 / три / стопански години.
На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.24 а , ал.5 от Закона за собствеността и
ползването на земеделски земи, чл. 14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинска собственост,
чл.16, ал.1 и ал.2, чл.28, ал.2 и чл.29, ал.9, т.3 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Горна Оряховица,
Реши:
1. Общински съвет дава съгласие да бъде организиран публичен търг с тайно
наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 69780.24.82 - нива ,
в местност „Карамжилък“ в землището на с. Стрелец, община Горна Оряховица, IV
категория с площ от 1179, 00 кв.м. или 1, 179 дка, за срок от 3 / три / стопански години.
С годишна наемна цена в размер на 33,00 лв./ дка., първоначална тръжна годишна
наемна цена за 1,179 дка/ 11779,00 кв.м./ в размер на 38,91 лв. / Словом: тридесет и
осем лева и деветдесет 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,

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 696

По т.19 от дневния ред - Учредяване право на прокарване на отклонение от
общите мрежи на „ Енерго Про“ АД по одобрено трасе преминаващо през ПИ 000237 полски път и ПИ 200112 - полски път по КВС на с. Поликраище.
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,
Реши:

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 41 от 29 март 2018 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2015-2019 г.
1. Общински съвет Горна Оряховица, в качеството си на собственик дава съгласие
да се учреди в полза на „Планета 98” ЕООД право на прокарване на отклонение от
общите мрежи на ”Енерго Про” АД по одобрено трасе с Решение № 623 от Протокол
№ 38/ 28.12.2017 г. от заседание на Общински съвет Горна, за захранване на обект
”Кравеферма за 660 млечни крави чрез изграждане на кабелна линия СрН от
новомонтиран стълб от ВЕЛ 20 кV ”Пуйкозавод”до ново БКТП 20/0,4 кV, ПИ 314047,
собственост на ”Планета 98” ЕООД, местност ”Бостанлъка” по КВС на с. Поликраище,
преминаващо през ПИ 000237 /полски път/, публична общинска собственост, с
дължина на трасето през имота 7,40 м.л. и площ на сервитута 29 кв.м.
-- 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 в полза на „Планета 98” ЕООД право на прокарване на отклонение от
общите мрежи на ”Енерго Про” АД по одобрено трасе с Решение № 623 от Протокол
№ 38/ 28.12.2017 г. от заседание на Общински съвет Горна Оряховица на ”Планета 98”
ЕООД, за захранване на обект ”Кравеферма за 660 млечни крави чрез изграждане на
кабелна линия СрН от новомонтиран стълб от ВЕЛ 20 кV ”Пуйкозавод”до ново БКТП
20/0,4 кV, ПИ 314047, собственост на ”Планета 98” ЕООД, местност ”Бостанлъка” по
КВС на с. Поликраище, преминаващо през ПИ 200112 /полски път/, публична
общинска собственост, с дължина на трасето през имота 17,90 м.л и площ на сервитута
71 кв.м.
2. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 23, и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.41, ал. 2 от Закон за общинската
собственост и чл. 64, ал.2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, Общински съвет Горна Оряховица одобрява пазарна оценка,
изготвена от лицензиран оценител, в размер на 2200, лв./словом: Две хиляди и двеста
лева/ без ДДС, или 2640,00 лв. /Словом: Две хиляди шестотин и четиридесет лева/ с
ДДС за учредяване на сервитут на одобреното трасе на кабелна линия Средно
напрежение, преминаващо през публична общинска собственост ПИ № 000237 –
/полски път/ по КВС на с. Поликраище, Община Горна Оряховица /с площ от 29,00
кв.м./ и ПИ № 200112 /полски път/ по КВС в землището на с. Поликраище, Община
Горна Оряховица, /с площ 71 кв.м./ или с обща площ на сервитута за двата имота 100
кв.м.с цел захранване на обект ”Кравеферма за 660 млечни крави” в с. Поликраище,
финансиран по ОПРСР 2014 – 2020, собственост на ”Планета 98” ЕООД.
-- На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 23, и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.41, ал. 2 от Закон за общинската
собственост и чл. 64, ал.2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, Общински съвет Горна Оряховица одобрява пазарна оценка,
изготвена от лицензиран оценител, в размер на 273,24 лв. без ДДС /Словом:Двеста
седемдесет и три лева и двадесет и четири стотинки/ и 327,89 лв.с ДДС /Словом:
Триста двадесет и седем лева и осемдесет и девет стотинки/ за учредяване право на
прокарване по одобреното трасе на кабелна линия Средно напрежение, преминаващо
през публична общинска собственост ПИ № 000237 –/полски път/ по КВС на с.
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редовно заседание на Общински съвет, мандат 2015-2019 г.
Поликраище, Община Горна Оряховица /с площ от 29,00 кв.м./ и ПИ № 200112 /
полски път/ по КВС в землището на с. Поликраище, Община Горна Оряховица, /с площ
71 кв.м./ или с обща площ на трасето за двата имота 10,12 кв.м. с цел захранване на
обект ”Кравеферма за 660 млечни крави”, с. Поликраище, финансиран по ОПРСР 2014
– 2020, собственост на ”Планета 98” ЕООД.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 697

По т.20 от дневния ред - Разрешаване за изработване на Общ устройствен план за
територията на Община Горна Оряховица и одобряване на задание.
На основание чл. 21, ал.1, т.11 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.124, ал.1 от Закон за устройство на територията и във
връзка с чл. 105, ал.1, т.1 от същия закон, Общински съвет Горна Оряховица,

Реши:
1. Общински съвет Горна Оряховица разрешава изработване на проект за Общ
устройствен план на Община Горна Оряховица.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал. 2 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125, ал.1 от Закон за устройство
на територията Общински съвет Горна Оряховица одобрява задание за изработване на
проект за Общ устройствен план на Община Горна Оряховица;

„

„

РЕШЕНИЕ

„

№ 698

По т.21 от дневния ред - Включва в Годишния план за работа по приватизация на
общинска собственост - 2018г. и в списък на общински нежилищни имоти, невключени
в имуществото на общински търговски дружества, обект: Урегулиран поземлен имот I общ. обор в кв. 61а по плана на с. Паисий, община Горна Оряховица с площ от 2320, 00
кв. м., и построен в него обор със застроена площ 104,00 кв.м..
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, чл. 3, ал. 5 от Наредбата за анализите на правното
състояние и приватизационните оценки и за условията и реда на лицензиране на
оценители и чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата за възлагане извършването на дейности,
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свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол,
включително процесуално представителство, Общински съвет Горна Оряховица,
Реши:
1. Включва в Годишния план за работа по приватизация на общинска собственост –
2018г. общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински
търговски дружества: Урегулиран поземлен имот I – общ. обор в кв. 61а по плана на с.
Паисий, община Горна Оряховица с площ от 2320,00 кв.м., и построен в него обор със
застроена площ 104,00 кв.м., съгласно АОС № 1292/03.07.2002г.
2. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в
имуществото на общински търговски дружества: Урегулиран поземлен имот I – общ.
обор в кв. 61а по плана на с. Паисий, община Горна Оряховица с площ от 2320,00 кв.м.,
и построен в него обор със застроена площ 104,00 кв.м., съгласно АОС №
1292/03.07.2002г.
3. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с дълготрайните активи,
сключването на договори за придобиване на дялово участие, за наем,съвместна
дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания, както и поемане на менителнични
задължения, освен с разрешение на Общински съвет Горна Оряховица.
4. Възлага на Кмета на Общината да проведе процедура по изготвяне на правен
анализ, информационен меморандум и приватизационна оценка за обект: Урегулиран
поземлен имот I – общ. обор в кв. 61а по плана на с. Паисий, община Горна Оряховица
с площ от 2320,00 кв.м., и построен в него обор със застроена площ 104,00 кв.м.,
съгласно АОС № 1292/03.07.2002г., чрез пряко договаряне в съответствие с Наредбата
за възлагането на дейности свързани с подготовката за приватизация или
следприватизационен контрол, включително процесуално представителство.
5. Кметът на Общината да удостовери верността на информацията, съдържаща се в
анализа на правното състояние.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 699

По т.22 от дневния ред - Одобрение на Годишен доклад за наблюдение на
изпълнението на Общински план за развитие 2014 - 2020 през 2017 година.
На основание чл.21, ал.1, т.24 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и във връзка с чл. 24, т.4 от Закона за регионално развитие,
Общински съвет Горна Оряховица,
Реши:
1.Общински съвет Горна Оряховица, одобрява Годишен доклад за наблюдение на
изпълнението на Общински план за развитие 2014-2020 през 2017година.
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„

„

РЕШЕНИЕ

„

№ 700

По т.23 от дневния ред - Приемане на Общинска програма на мерките за закрила
на деца с изявени дарби от общинските училища през 2018г.
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 12 от Наредбата за условията за осъществяване на
закрила на деца с изявени дарби, Общински съвет Горна Оряховица,

Реши:
1. Приема Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от
общинските училища през 2018г.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 701

По т.24 от дневния ред - Приемане на Годишен план за развитие на социалните
услуги в Община Горна Оряховица през 2019 г. за изпълнение на Стратегията за
развитие на социалните услуги в Община Горна Оряховица (2016- 2020г.)
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона за социално подпомагане и чл.36 „б“, ал.4
от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общински съвет
Горна Оряховица
Реши:
1. Общински съвет Горна Оряховица приема Годишен план за развитие на
социалните услуги в Община Горна Оряховица през 2019 г. за изпълнение на
Стратегията за развитие на социалните услуги в община Горна Оряховица (2016-2020
г.)
2. На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.36 „б“, ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане, възлага на Кмета на Община Горна Оряховица в 14- дневен
срок да предостави приетия Годишен план за развитие на социалните услуги в Община
Горна Оряховица през 2019г. на Регионална Дирекция „Социално подпомагане“ -гр.
Велико Търново.
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„

„

РЕШЕНИЕ

„

№ 702

По т.25 от дневния ред - Приемане на Общинска програма за закрила на детето в
Община Горна Оряховица за 2018 година.
На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, и чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила
на детето, Общински съвет Горна Оряховица,
Реши:
1. Приема Общинска програма за закрила на детето в Община Горна Оряховица за
2018 година.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 703

По т.26 от дневния ред - Актуализиране на Стратегията за развитието на
социалните услуги в Община Горна Оряховица (2016- 2020г.)
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл.19, ал.2 от Закона за социално подпомагане и чл.36 б,
ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общински съвет
Горна Оряховица,
Р е ш и:
1. Общински съвет Горна Оряховица променя приетата с Решение № 205 от
Протокол №16/28.07.2016 г. на Общински съвет - Горна Оряховица и изменена с
решение № 557 от Протокол 35/26.10.2017 г. на Общински съвет - Горна Оряховица
Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Горна Оряховица (20162020), както следва:
Раздел I, подраздел III, точка 3.3
 Добавя се следният текст: Нивото на грижата в специализираните институции
за пълнолетни лица с увреждания не осигурява нужната подкрепа и ресурс за
възстановяване на живота им и завръщане в общността. Кандидатстване на
Община Горна Оряховица по операция „Подкрепа за деинституционализация на
социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ от Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014-2020г. за изграждането на двата Центъра за грижа за
лица с умствена изостаналост в град Горна Оряховица.
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редовно заседание на Общински съвет, мандат 2015-2019 г.
Раздел II, Приоритетно Направление 2, Специфична цел 2.2 Мярка 2.2.1
 Въвежда се нова Дейност 2.2.1.4. Изграждане на два Центъра за грижа за лица
с умствена изостаналост в град Горна Оряховица, всеки от тях с капацитет 15
места.
Настоящите промени са отразени в приложение Таблица 2, неразделна част от
настоящето предложение.
Раздел III, Част 1, Обща цел 2
 Добавя се следният текст: Изградени два Центъра за грижа за лица с умствена
изостаналост в град Горна Оряховица, всеки от тях с капацитет 15 места
Раздел III, Част 2, Направление 2, Специфична цел 2.2 Мярка 2.2.1
 Добавя се следният текст: Изграждане на два Центъра за грижа за лица с
умствена изостаналост в град Горна Оряховица, всеки от тях с капацитет 15
места.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 704

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 април 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
Р е ш и:
1. Избира в комисиите за провеждане на публичните търгове и в комисиите за
провеждане на публично оповестените конкурси за месец април общинските съветници
- Йордан Георгиев Бойчев, Милчо Стефанов Милев, Павлинка Йорданова Николова,
Трифон Гавраилов Димитров, Йордан Кирилов Керчев - резервен член.

„

„

„

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА
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ПРЕДСЕДАТЕЛ:
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