Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 33 от 7 септември 2017 г. от
извънредно заседание на Общински съвет, мандат 2015-2019 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 33/07.09.2017 г.
от извънредно заседание на
Общински съвет – Горна Оряховица
РЕШЕНИЕ

№ 526

По т.1 от дневния ред - Подготовка и представяне на проектобюджета на Община
Горна Оряховица за 2018 г. и актуализиране на бюджетна прогноза за периода 20192020 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности,
съгласно т.2.2.1 от РМС № 37/19.01.2017 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 ,
Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1. Одобрява бюджетната прогноза за периода 2018-2020 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;
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.

„

„

„
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РЕШЕНИЕ

№ 527

По т.2 от дневния ред - Утвърждаване промените в училищната мрежа за
учебната 2017/2018 година.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА; чл.294 т.2
от Закона за предучилищното и училищното образование; чл.11, ал.1, т. 2 и ал.2, във
връзка с чл. 11а от Наредба №7 от 29.12.2000 г. на МОН за определяне броя на
паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на
училищата, детските градини и обслужващите звена, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
I. УТВЪРЖДАВА
ПАРАЛЕЛКИ
ПОД
МИНИМАЛНИЯ
МАЛОМЕРНИ И СЛЕТИ ПАРАЛЕЛКИ, КАКТО СЛЕДВА:

БРОЙ

–

1. ОУ “Елин Пелин” с. Първомайци – 66 ученици в дневна форма на
обучение

клас
І клас
ІІ клас
ІІI клас
ІV клас
V клас
VІ клас
VІІ клас

Брой
паралелки
1
1
1
1
1
1
1

Масови паралелки
Брой ученици
Норматив
(минимум)
7
16
8
16
11
16
14
16
8
18
9
18
9
18

Общо за училището недостигащ брой ученици съгласно
Наредба 7:

Недостигащ
брой ученици
9
8
5
2
10
9
9
52

Забележки:
* Паралелките с численост под минималната, съгласно чл.11 (2) от Наредба №7
на МОН – 10 бр. ученици, попадат в хипотезата на чл.11а (1), т.е. за
формирането им е необходимо разрешение от началника на РУО, при условие,
че са осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес
извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност,
изчислени по реда на чл.11, ал.2-6.
** Дофинансиране съгласно чл. 11, ал. 3 т. 2 и ал. 5 т. 2 на Наредба №7 от
2000 г.
2. ОУ “Св. св. Кирил и Методий” с. Поликраище – 54 ученици в дневна
форма на обучение
клас
Брой
Брой ученици
Норматив
Недостигащ
паралел
(минимум)
брой ученици
ки
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І клас + ІІІ клас
слята
ІІ клас + ІV клас
слята
V клас+ VІ клас
слята
VІІ клас

1

3+12

16

1

1

5+7

16

4

1

10+6

18

2

1

11

18

7

Общо за училището недостигащ брой ученици съгласно
Наредба 7:

14

Забележки:
* Паралелките с численост под минималната, съгласно чл.11 (2) от Наредба №7
на МОН – 10 бр. ученици, попадат в хипотезата на чл.11а (1), т.е. за
формирането им е необходимо разрешение от началника на РУО, при условие,
че са осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес
извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност,
изчислени по реда на чл.11, ал.2-6.
** Дофинансиране съгласно чл. 11, ал. 3 т. 2 и ал. 5 т. 2 на Наредба №7 от
2000 г.
3. ОУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Долна Оряховица – 118 ученици в
дневна форма на обучение
клас
Брой
Брой ученици
Норматив
Недостигащ
паралелки
(минимум)
брой ученици
І клас
1
14
16
2
V клас
1
14
18
4
VІ клас
1
9
18
9
VІІ клас
1
15
18
3
Общо за училището недостигащ брой ученици съгласно
18
Наредба 7:
Забележки:
* Паралелките с численост под минималната, съгласно чл.11 (2) от Наредба №7
на МОН – 10 бр. ученици, попадат в хипотезата на чл.11а (1), т.е. за
формирането им е необходимо разрешение от началника на РУО, при условие,
че са осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес
извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност,
изчислени по реда на чл.11, ал.2-6.
4. ОУ „Климент Охридски” с. Драганово – 99 ученици в дневна форма на
обучение и 9 деца в ПГ
клас
Брой
Брой
Норматив
Недостигащ
паралелки
ученици
(минимум)
брой ученици
ІІІ + ІV клас
1
14+8
16
0
слята
V + VІ клас
1
14+12
18
0
VІІ клас
1
14
18
4
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Общо за училището недостигащ брой ученици съгласно
Наредба 7:

4

5. ОУ „Васил Левски” с. Върбица – 54 ученици в дневна форма на обучение
клас
Брой
Брой ученици
Норматив
Недостигащ
паралелки
(минимум)
брой ученици
І +ІІ клас
1
4+10
16
2
слята
ІІІ+ІV клас
1
6+7
16
3
слята
V+ VІ клас
1
11+7
18
0
слята
VІІ клас
1
9
18
9
Общо за училището недостигащ брой ученици съгласно
Наредба 7:

14

Забележка:
*Дофинансиране съгласно чл. 11, ал. 3 т. 2 и ал. 5 т.2 на Наредба №7 от 2000
г.
6. ОУ „Отец Паисий” с. Писарево – 35 ученици в дневна форма на обучение
клас
Брой
Брой ученици
Норматив
Недостигащ
паралелки
(минимум)
брой ученици
І + ІІ клас
1
2+3
16
11
слята
ІІІ + ІV клас
1
9+3
16
4
слята
V + VІ клас
1
6+5
18
7
слята
VІІ клас
1
7
18
11
Общо за училището недостигащ брой ученици съгласно
33
Наредба 7:
Забележка:
* Паралелките с численост под минималната, съгласно чл.11 (2) от Наредба №7
на МОН – 10 бр. ученици, попадат в хипотезата на чл.11а (1), т.е. за
формирането им е необходимо разрешение от началника на РУО, при условие,
че са осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес
извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност,
изчислени по реда на чл.11, ал.2-6.
*Дофинансиране съгласно чл. 11, ал. 3 т. 1 и ал. 5 т.1 на Наредба №7 от 2000
г.
7. СУ „Вичо Грънчаров” гр. Горна Оряховица – 540 ученици в дневна
форма на обучение и 15 деца в ПГ
клас
Брой
Брой
Норматив
Недостигащ
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паралелки
ученици
(минимум)
VІ а клас
1
16
18
Х а клас
1
15
18
ХІ а клас
1
17
18
ХІ б клас
1
16
18
Общо за училището недостигащ брой ученици съгласно Наредба
7:

брой ученици
2
3
1
2
8

8. СУ „Георги Измирлиев” гр. Горна Оряховица – 890 ученици в дневна
форма на обучение
клас
Брой
Брой
Норматив
Недостигащ
паралелки
ученици
(минимум)
брой ученици
ХІІ а
1
15
18
3
Общо за училището недостигащ брой ученици съгласно Наредба
3
7:

9. ОУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Горна Оряховица – 211 ученици в
дневна форма на обучение и 10 деца в ПГ
клас
Брой
Брой ученици
Норматив
Недостигащ
паралелки
(минимум)
брой ученици
ІІІ б
1
14
16
2
Vа
1
16
18
2
Vб
1
14
18
4
Общо за училището недостигащ брой ученици съгласно
8
Наредба 7:

10. ОУ „П. Хилендарски” гр. Горна Оряховица – 189 ученици в дневна
форма на обучение и 17 деца в ПГ
клас
Брой
Брой ученици
Норматив
Недостигащ
паралелки
(минимум)
брой ученици
V
1
17
18
1
Общо за училището недостигащ брой ученици съгласно
1
Наредба 7:

11. ПГХТ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Горна Оряховица – 278 ученици в
дневна форма на обучение: 195 ученици в базата на основен адрес в гр.
Горна Оряховица и 83 ученици в базата на ІІ адрес с. Крушето
клас
Брой
Брой ученици
Норматив
Недостигащ
паралелки
(минимум)
брой ученици
Х-б клас
1
7
8
1
Помощна (ІІ
адрес с.
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Крушето)
ХІІ-а клас
1
15
18
(ІІ адрес с.
Крушето)
Общо за училището недостигащ брой ученици съгласно
Наредба 7:

3

4

* Паралелките с численост под минималната, съгласно чл.11 (2) от Наредба №7
на МОН – 10 бр. ученици, попадат в хипотезата на чл.11а (1), т.е. за формирането
им е необходимо разрешение от началника на РУО, при условие, че са осигурени
допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по
единни разходни стандарти за съответната дейност, изчислени по реда на чл.11,
ал.2-6.
II. ПРОМЕНЯ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЗА 2017 Г.
КАКТО СЛЕДВА:
Във връзка с изпълнението на чл. 11, ал.3, т.2 и ал. 5, т. 2 от Наредба №7 от
29.12.2000 г. на МОН за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците
и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите
звена и във връзка с чл.21, ал.1 т.6 от ЗМСМА се извършват следните промени:
1. Увеличава:
„Дофинансиране на държавни дейности с общински приходи”
за периода от 15.09.2017 г. до 31.12.2017 г.
Функция ІІІ – Образование
Дейност 322 „Общообразователни училища” –

18 000 лв.

2. Променя:
Функция VІ – „Функция VІ "Жил. строителство, БКС и ООС" с - 18 000 лв.
Дейност 603 - Водоснабдяване и канализация
параграф 19 00 Платени данъци, такси и административни санкции
подпараграф 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и
административни санкции –
-18 000 лв.
Посоченото дофинансиране е за:
 ОУ „Елин Пелин” с. Първомайци
 ОУ „Отец Паисий” с. Писарево
54 ОУ „Васил Левски” с. Върбица
 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Поликраище

5 410 лв.,
8 844 лв.,
2 185 лв.,
1 561 лв.

3. Упълномощава Кмета на Община Горна Оряховица да подкрепи искане за
сформиране на паралелки с под 10 ученика, както следва:
3.1. ОУ “Елин Пелин” с. Първомайци
 І клас 7 ученици,
 ІІ клас 8 ученици,
 V клас 8 ученици,
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VІ клас
VІІ клас

-

9 ученици
9 ученици;

3.2. ОУ „Отец Паисий“ – с. Писарево
 І+ІІ клас
5 ученици,
 VІІ клас
7 ученици;
3.3. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Долна Оряховица
 VІ клас
9 ученици;
3.4. ОУ „Васил Левски“ с. Върбица
 VІІ клас
9 ученици;
3.5. ПГХТ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Горна Оряховица (ІІ адрес с. Крушето)
 Х клас (помощна паралелка) - 7 ученици.

„

„

РЕШЕНИЕ

„

№ 528

По т.3 от дневния ред - Компенсирани промени в приходната част на бюджета за
местни дейности и в сметките за средства от Европейския съюз.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.104, ал.1, т.5, ал.4, чл.124, ал.2, ал.4 от Закона за публичните
финанси и във връзка с т.20 от ДДС 07 от 04.04.2008 г. на Министерство на финансите,
Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1. Променя плана на бюджета на Община Горна Оряховица за 2017 година за
местни дейности, както следва:
По приходната част
1.1.Изменя §62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средства от
Европейския съюз, §§62-02- предоставени трансфери (-), като намалява предоставените
трансфери с 8379 лв. както следва :
- намалява предоставеният за МОСВ трансфер с 40000 лв ;
- предоставя 16706 лв. за изпълнение на проект BG16RFOP001-1.027-0001-C01
„Подобряване на образователната среда в гр. Горна Оряховица”
- предоставя 14915 лв. за изпълнение на проект BG16RFOP001-1.027-0003-C01
„Обновяване на градската среда в гр. Горна Оряховица”.
1.2. Изменя § 76 00-Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за
средства от Европейския съюз (нето) с (-) 8379 лв. както следва:
- предоставя 8379 лв. за изпълнение на проект BG16RFOP001-1.027-0005-C01
«Енергийна ефективност на административна сграда за предоставяне на социални
услуги гр.Горна Оряховица»;
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- намалява с 116266лв. предоставения временен безлихвен заем за изпълнение на
проект BG16RFOP001-1.027-0002-C01 „Изграждане на приют в гр. Горна Оряховица”;
-увеличава с 114891лв. предоставения временен безлихвен заем за
изпълнение
на проект BG16RFOP001-1.027-0001-C01 „Подобряване на образователната среда в
гр. Горна Оряховица» ;
-увеличава с 1375 лв. предоставения временен безлихвен заем за изпълнение на
проект BG16RFOP001-1.027-0003-C01 „Обновяване на градската среда в гр. Горна
Оряховица”.
2.Предоставeните по сметки за средства от Европейския съюз
(
извънбюджетна сметка /код 7443/ ) временни безлихвени заеми и трансфери да се
отрази както следва :
2.1. По приходната част:
За Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020:
Увеличава:
§62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз, §§62-01получени трансфери (+) с 31621 лв. както следва :
-

с 16706 лв. за проект
BG16RFOP001-1.027-0001-C01 „Подобряване на
образователната среда в гр. Горна Оряховица» ;
с 14915 лв. за проект BG16RFOP001-1.027-0003-C01 „Обновяване на
градската среда в гр. Горна Оряховица”.

§ 76 00 Временни безлихвени заеми между бюджети и
Европейския съюз (нето) с + 8379 лв. както следва:
-

-

сметки за средства от

с +8379 лв. за проект BG16RFOP001-1.027-0005-C01
«Енергийна
ефективност на административна сграда за предоставяне на социални услуги
гр.Горна Оряховица»;
с +1375 лв. за проект BG16RFOP001-1.027-0003-C01 „Обновяване на
градската среда в гр. Горна Оряховица”.
с +114891лв. за проект BG16RFOP001-1.027-0001-C01 „Подобряване на
образователната среда в гр. Горна Оряховица» ;
с -116266 лв. за проект BG16RFOP001-1.027-0002-C01 „Изграждане на
приют в гр. Горна Оряховица”.

2.2.Увеличава разходната част:
За Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 с 40000 лв. както следва:
- с
+8379 лв. за проект BG16RFOP001-1.027-0005-C01
«Енергийна
ефективност на административна сграда за предоставяне на социални услуги
гр.Горна Оряховица»;
- с +16290 лв. за проект BG16RFOP001-1.027-0003-C01 „Обновяване на
градската среда в гр. Горна Оряховица”;
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-

с +131597 лв. за проект BG16RFOP001-1.027-0001-C01 „Подобряване на
образователната среда в гр. Горна Оряховица» ;
с -116266 лв. за проект BG16RFOP001-1.027-0002-C01 „Изграждане на
приют в гр. Горна Оряховица”.

Разходите се разпределят съгласно ЕБК и в съответствие с бюджета и
реализацията на проектите.
3. Заемите се погасяват след приключване на проектите и възстановяване
средствата от ОП „Региони в растеж“2014-2020 г. В случай, че не могат да
възстановят, заемите се трансформират в трансфер между бюджети и сметки
средства от Европейския съюз (прилага се т. 20 от ДДС 07/04.04.2008г.
Министерство на финансите).
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По т.4 от дневния ред - Кандидатстване за финансиране по Програмата Interreg VA Румъния - България 2014-2020, трета покана, приоритетна ос 1.
На основание чл. 21, ал.1, т.6, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1. Дава съгласие Община Горна Оряховица да кандидатства в срок до 16.10.2017г.
в качеството си на допустим бенефициент, с пълно проектно предложение за
привличане на финансови средства по третата покана за набиране на проектни
предложения по програма INTERREG V-A Румъния - България 2014-2020 год. по
приоритетна ос 1 „Добре свързан регион” в рамките на допустимия бюджет от
1.000.000 евро до 8.000.000 евро, като общият бюджет на проекта възлиза на 7 850 000
евро, а бюджетът определен за Община Горна Оряховица възлиза на стойност 3 395
070.00 евро. Основните дейности за Община Горна Оряховица включват ремонт на
участък от път III-514 в регулацията на гр. Горна Оряховица, който свързва гр. Горна
Оряховица като третостепенен възел с гр. Велико Търново като второстепенен възел, с
републикански път I-5 при неговия 103,4 км и летище Горна Оряховица като част от
инфраструктурата на TEN-T.
2. Дава съгласие да се осигури изискуемото съфинансиране от 2% собствен принос
на Община Горна Оряховица като процент от крайния бюджет за общината, като се има
в предвид, че неговата максимална стойност ще бъде 67 901,40 евро и максималната
допустима продължителност на проекта е 36 месеца.
3. Oдобрява и дава съгласие Кмета на община Горна Оряховица да сключи
споразумение за партньорство с Община Калафат, във връзка с кандидатстване с
гореспоменатото проектно предложение.
4. Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да проведе необходимите
обществени поръчки за подготовка на проектното предложение, преводи и
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инвестиционни проекти. Предварителните разходи са допустим разход и ще бъдат
възстановени от програмата при одобрение на проектното предложение.
5. Гарантира, че Община Горна Оряховица разполага с финансови възможности за
изпълнение на проекта;
6. Потвърждава, че проектът ще се реализира в подкрепа на Общинския план за
развитие 2014 -2020.
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По т.5 от дневния ред - Кандидатстване за финансиране по програма INTERREG
V-A Румъния - България 2014-2020, по приоритетна ос 2.
На основание чл. 21, ал. 1, т.6, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1. Дава съгласие на Община Горна Оряховица да кандидатства и изпълни като
Водещ партньор проектно предложение по 3-та(трета) покана за набиране на
проектни предложения на “Програма за териториално сътрудничество
INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020г.” по Приоритетна ос 2 “Зелен
регион”, Специфична цел: 2.1. “Подобряване на устойчивото използване на
природното наследство и ресурсите и културното наследство” в срок до 16
октомври 2017г. Бюджетът определен за Община Горна Оряховица възлиза на
стойност 970 000 евро;
2. Дава съгласие да се осигури изискуемото съфинансиране в размер на 2 %
собствен принос на Община Горна Оряховица като процент от крайния бюджет
на проекта за общината като максималната продължителност на проекта е 24
месеца;
3. Гарантира, че Община Горна Оряховица разполага с финансови възможности за
изпълнение на проекта;
4. Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да подготви необходимите
документи за участие на Община Горна Оряховица като Водещ Партньор в
проектно предложение по Програма за териториално сътрудничество
INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020г.” по Приоритетна ос 2 “Зелен
регион”, Специфична цел: 2.1. “Подобряване на устойчивото използване на
природното наследство и ресурсите и културното наследство”;
5. Потвърждава, че проектът ще се реализира в подкрепа на Общинския план за
развитие 2014-2020.

„

„

РЕШЕНИЕ

„

№ 531

По т.6 от дневния ред - Разрешаване за изготвяне на проект Подробен
устройствен план – Парцеларен план /ПП/ за елементи на техническата

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 33 от 7 септември 2017 г. от
извънредно заседание на Общински съвет, мандат 2015-2019 г.
инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии с обхват ПИ № 200112
– полски път, ПИ № 000237 – полски път и ПИ № 107015 – нива и ПИ № 314047 –
кравеферма по КВС в землище на село Поликраище, община Горна Оряховица
На основание чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.124а, ал.1 вр.ал.5 от ЗУТ и във връзка с чл.110, ал.1 т.5 от същия закон,

Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1. Разрешава изготвяне на проект Подробен устройствен план – Парцеларен план
/ПП/ за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните
територии с обхват поземлен имот № 314047 – кравеферма, местност “Бостанлъка” по
КВС в землище на село Поликраище, община Горна Оряховица.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация и чл.124б, ал.1 вр. с чл.125, ал.1 от ЗУТ одобрява задание за
изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПП/ за елементи на
техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии с обхват
поземлен имот № 314047 – кравеферма, местност “Бостанлъка” по КВС в землище на
село Поликраище, община Горна Оряховица, с цел външно ел.захранване на имота.
3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация и чл.64 от ЗУТ, Общински съвет Горна Оряховица дава
съгласие за прокарване на ел. захранване, съгласно приложеното проектно
предложение засягащ:

Поземлен имот

Начин на трайно
ползване

200112

Полски път

000237

Полски път

314047

Кравеферма

„

Землище/Местност

Собственик

по КВС в землище на
село Поликраище
по КВС в землище на
село Поликраище
Местност „Бостанлъка”
по КВС в землище на
село Поликраище

Община Горна
Оряховица
Община Горна
Оряховица

„

Община Горна
Оряховица

„

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ/

