Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 34 от 28 септември 2017 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2015-2019 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 34/28.09.2017 г.
от редовно заседание на
Общински съвет – Горна Оряховица
По т.1 от дневния ред - Информация за състоянието на противопожарната защита
в община Горна Оряховица.
Докл.: Началникът на РСПБЗН
Председателят на ПК „Местно самоуправление, нормативна уредба и
транспорт“
Г.Рачев – Информацията е разгледана в комисията и е приета.
Д.Костадинов – Г-н Тодоров е тук, ако имате въпроси заповядайте колеги.
Общинските съветници се запознаха с информацията.
Изказвания не се направиха.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 532

По т.2 от дневния ред - Приемане на Наредба за определяне на условията и реда
за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна
услуга по отглеждане на деца в общинските детски градини на територията на община
Горна Оряховица на второ четене.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 68, ал. 1 от Закона за
предучилищното и училищно образование, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
§1. Приема Наредба за определяне на условията и реда за организиране на
почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по
отглеждане на деца в общинските детски градини на територията на община Горна
Оряховица на второ четене.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 533

По т.3 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.

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 34 от 28 септември 2017 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2015-2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9 от Закона за
местните данъци и такси, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
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. В чл.21 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал.1 се вписва нова т.5 със следното съдържание:
„5. За съботно-неделни услуги, в рамките на 4 последователни астрономически часа
на ден за дете в детските градини се заплаща такса от 10 лв.“
2. Променя се номерацията, като досегашната т.5 става т.6.
3. В ал.8 текстът се допълва, като точката се заличава, поставя се запетая и се
добавят думите „с изключение на таксата по ал.1, т.5.“

„

„

„

По т.4 от дневния ред - Питания и отговор на питания

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 534

По т.5 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. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.104, ал.1, т.5, ал.4, чл.124, ал.2, ал.3, ал.4 , чл.127, ал.1,чл144 от
Закона за публичните финанси , 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 23284 лв ;
- предоставя 23284 лв. за изпълнение на проект
BG16RFOP001-1.027-0002C01 „Изграждане на приют в гр. Горна Оряховица”;
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По разходната част
1.2.Извършва компенсирани промени в размер на 8920 лв. в разходната част на
бюджета за местни дейности и в Поименния списък за капиталови разходи на обектите
в частта на финансирането им с целева субсидия за капиталови разходи както следва :
било става разлика
лв.
лв.
лв.
§52-03-придобиване на друго оборудване,машини и съоръжения
Функция VІІ Почивно дело,култура,религиозни дейности
Дейност 752 Градски библиотеки
- Климатици за градска библиотека
гр.Г.Оряховица

0

5610

+5610

§52-05-придобиване на стопански инвентар
Функция VІ Жилищно строителство, БКС и ООС
Дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и
регионалното развитие
-трактор косачка 9 бр.
-храсторез 3 бр.
-ножица за жив плет
-моторна кастрачка
-моторна пръскачка

32400
3830
1000
8320
6570

31320 -1080
3600
-230
0 -1000
8280
-40
0 -6570

§52-06-изграждане на инфраструктурни обекти
Функция VІ Жилищно строителство, БКС и ООС
Дейност 603Водоснабдяване и канализация
-Изграждане на улични водопроводи по улици
В кв.“Гарата“, гр.Горна Оряховица
10700

11786

+1086

Дейност 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа
- Изграждане на кръгово кръстовище по
Обхвата на ул.“Кл.Охридски“, ул. „Хан Крум“
ул. „Георги Измирлиев“, ул. „Ангел Кънчев“
и ул. „Вичо Грънчаров“, гр.Г.Оряховица
28530 30754 +2224
Всичко компенсиране :

91350

91350

0

1.3 Извършва компенсирани промени в размер на 2224 лв. в разходната част на
бюджета за местни дейности и в Поименния списък за капиталови разходи на обектите
в частта на финансирането им със собствени средства както следва :
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било
лв.

става разлика
лв.
лв.

§52-06-изграждане на инфраструктурни обекти
Функция VІ Жилищно строителство, БКС и ООС
Дейност 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа
- Изграждане на кръгово кръстовище по
Обхвата на ул.“Кл.Охридски“, ул. „Хан Крум“
ул. „Георги Измирлиев“, ул. „Ангел Кънчев“
и ул. „Вичо Грънчаров“, гр.Г.Оряховица
71470 69246 -2224

Увеличава с 2224 лв. §10-00 Издръжка, §§10-15-материали на Функция VІ Жилищно
строителство, БКС и ООС, Дейност 619 Други дейности по жилищното
строителство, благоустройството и регионалното развитие .
2.Предоставeният по сметки за средства от Европейския съюз
извънбюджетна сметка /код 7443/ ) трансфер 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 23284 лв. както следва :

-

с +23284 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 23284 лв. както следва:
-

с +23284 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 проекта.

„

„

„
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РЕШЕНИЕ

№ 535

По т.6 от дневния ред - Допълнение на т.11 от решение № 330, протокол №
25/26.01.2017г. 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 2017г.; чл.39 ал.2 на ПМС
№374/22.12.2016г., Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1. Допълва т.11 от решение № 330 на протокол № 25/26.01.2017г. 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:
във второстепенните разпоредители с бюджет, длъжност касиер - домакин

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 536

По т.7 от дневния ред - Изразяване на мотивирано мнение по искано опрощаване
по преписка №94-05-101 от 07.07.2017 г. от Администрация на Президента.
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.9, във връзка с чл.1 от Указа за опрощаване на
несъбираеми дългове към държавата и чл.98, т.12 от Конституцията на Република
България, Общински съвет Горна Оряховица след като обстойно се запозна с искане от
Иван Петков Статев от село Драганово, ул.”Георги Бенковски” № 10 за опрощаване на
задължения му изразява мнение: Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
Дава съгласие да се опрости сумата, която лицето дължи, съгласно преписка
№94-05-101/07.07.2017 г.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 537

По т.8 от дневния ред - Молба за отпускане на еднократна финансова помощ.
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23, ал.2, чл.52 и чл.54 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
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Отхвърля молбата за еднократна финансова помощ на Никола Георгиев Хрелев.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 538

По т.9 от дневния ред - Актуализиране на Програмата за управление и
разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Горна Оряховица.
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8 ал.9 от Закон за общинската собственост, Общински съвет Горна
Оряховица
Р е ш и:
Дава съгласие да бъде актуализирана и допълнена Програмата за управление и
разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Горна Оряховица със
следните имоти:
1. Отстъпване право на строеж на гаражна клетка № 4 в УПИ II – за гаражи, кв. 12
по плана на район „Север”, гр. Горна Оряховица.
2. Продажба на имот, частна общинска собственост - земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ,
представляващи новообразуван имот № 64.739 – ниви /орна земя/, местност „Бабенец”,
землището на гр.Горна Оряховица, V категория, с площ 660,00 кв.м.
3. Продажба на имот, частна общинска собственост - земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ,
представляващи новообразуван имот № 64.738 – ниви /орна земя/, местност „Бабенец”,
землището на гр.Горна Оряховица, V категория, с площ 636,00 кв.м.
4. Продажба на имот, частна общинска собственост - земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ,
представляващи новообразуван имот № 64.740 – ниви /орна земя/, местност „Бабенец”,
землището на гр.Горна Оряховица, V категория, с площ 908,00 кв.м.
5. Продажба на имот, частна общинска собственост - земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ,
представляващи новообразуван имот № 64.1088 – ниви /орна земя/, местност
„Бабенец”, землището на гр.Горна Оряховица, V категория, с площ 823,00 кв.м.
6. Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, а именно
помещение - кабинет № 206, с площ 16,19 кв.м. и идеални части от общите части с
площ от 8,11 кв.м., находящ се в сградата на Стоматологична поликлиника в УПИ IV –
"за стоматология", кв. 232 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, съгласно АОС №
159/06.10.1997г., за срок от 3 /три/ години.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 539

По т.10 от дневния ред - Отдаване под наем на недвижим имот – публична
общинска собственост, а именно помещение - кабинет № 206, с площ 16,19 кв.м. и
идеални части от общите части с площ от 8,11 кв.м., находящ се в сградата на
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Стоматологична поликлиника в УПИ IV – "за стоматология", кв. 232 по плана на ЦГЧ,
гр. Горна Оряховица, съгласно АОС № 159/06.10.1997г., за срок от 3 /три/ години.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 14, ал. 7 вр. ал. 2 от Закона за общинската собственост във връзка с
чл. 13, ал. 1 и ал. 2 и чл. 84, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1. Дава съгласие да бъде организиран публичен търг с тайно наддаване за
отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, а именно
помещение - кабинет № 206, с площ 16,19 кв.м. и идеални части от общите части с
площ от 8,11 кв.м., находящ се в сградата на Стоматологична поликлиника в УПИ IV –
"за стоматология", кв. 232 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, съгласно АОС №
159/06.10.1997г., за срок от 3 /три/ години.и първоначална месечна наемна цена за общо
24,30 кв.м. в размер на 109,35 лв. /Словом: сто и девет лева и тридесет и пет стотинки/
без ДДС или 131,22 лв. /Словом: сто тридесет и един лева и двадесет и две стотинки/ с
ДДС.
2. Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да организира и проведе
публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Закона за общинската
собственост и НРПУРОИ.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 540

По т.11 от дневния ред - Продажба на имот, частна общинска собственост, земи
по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, представляващи новообразуван имот № 64.738 – ниви /орна
земя/, местност „Бабенец”, в землището на гр. Горна Оряховица, V категория, с площ
от 636,00 кв.м.
На основание чл.21 ал.1 т.8 и ал.2 от ЗМСМА, 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
Р е ш и:
1.Дава съгласие за провеждане на публичен търг с тайно
наддаване за
продажба на поземлен имот 64.738 – ниви /орна земя/, представляващи новообразуван
имот, земи по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, местност „Бабенец”, в землището на гр.Горна
Оряховица, V категория, с площ от 636,00 кв.м, съгласно АОС № 3173/07.04.2014г.,
частна общинска собственост и първоначална тръжна цена, определена от лицензиран
оценител, в размер на 1 272,00лв. /Словом: хиляда двеста седемдесет и два лева /, която
е по-висока от данъчната оценка.
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2.Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да организира и проведе
публичен търг с тайно наддаване по реда на ЗОС и НРПУРОИ.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 541

По т.12 от дневния ред - Продажба на имот, частна общинска собственост, земи
по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, представляващи новообразуван имот № 64.740 – ниви /орна
земя/, местност „Бабенец”, в землището на гр. Горна Оряховица, V категория, с площ
от 908,00 кв.м.
На основание чл.21 ал.1 т.8 и ал.2 от ЗМСМА, 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
Р е ш и:
1.Дава съгласие за провеждане на публичен търг с тайно
наддаване за
продажба на поземлен имот 64.740 – ниви /орна земя/, представляващи новообразуван
имот, земи по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, местност „Бабенец”, в землището на гр. Горна
Оряховица, V категория, с площ от 908,00 кв.м, съгласно АОС № 3403/25.04.2016г.,
частна общинска собственост и първоначална тръжна цена, определена от лицензиран
оценител, в размер на 1 816,00лв. /Словом: хиляда осемстотин и шестнадесет 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

„
№ 542

По т.13 от дневния ред - Продажба на имот, частна общинска собственост, земи
по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, представляващи новообразуван имот № 64.1088 – ниви /орна
земя/, местност „Бабенец”, в землището на гр. Горна Оряховица, V категория, с площ
от 823,00 кв.м.
На основание чл.21 ал.1 т.8 и ал.2 от ЗМСМА, 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
Р е ш и:

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 34 от 28 септември 2017 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2015-2019 г.
1.Дава съгласие за провеждане на публичен търг с тайно
наддаване за
продажба на поземлен имот 64.1088 – ниви /орна земя/, представляващи новообразуван
имот, земи по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, местност „Бабенец”, в землището на гр.Горна
Оряховица, V категория, с площ от 823,00 кв.м, съгласно АОС № 4203/15.05.2017г.,
частна общинска собственост и първоначална тръжна цена, определена от лицензиран
оценител, в размер на 1 646,00лв. /Словом: хиляда шестстотин четиридесет и шест 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

„
№ 543

По т.14 от дневния ред - Продажба на имот, частна общинска собственост, земи
по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, представляващи новообразуван имот № 64.739 – ниви /орна
земя/, местност „Бабенец”, в землището на гр. Горна Оряховица, V категория, с площ
от 660,00 кв.м.
На основание чл.21 ал.1 т.8 и ал.2 от ЗМСМА, 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
Р е ш и:
1.Дава съгласие за провеждане на публичен търг с тайно
наддаване за
продажба на поземлен имот 64.739 – ниви /орна земя/, представляващи новообразуван
имот, земи по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, местност „Бабенец”, в землището на гр.Горна
Оряховица, V категория, с площ от 660,00 кв.м, съгласно АОС № 3402/25.04.2016г.,
частна общинска собственост и първоначална тръжна цена, определена от лицензиран
оценител, в размер на 1 320,00лв. /Словом: хиляда триста 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

„
№ 544

По т.15 от дневния ред - Отстъпване право на строеж на гаражна клетка № 4 в
УПИ II – за гаражи, кв. 12 по плана на р – н „Север”, гр. Горна Оряховица.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация, чл.37 ал.1 и чл. 41, ал. 2 от Закон за общинската собственост и чл. 59, ал. 1 и

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 34 от 28 септември 2017 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2015-2019 г.
чл. 64, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, Общински съвет Горна Оряховица

Р е ш и:
Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с тайно наддаване за отстъпване
на възмездно право на строеж за гаражна клетка № 4 в УПИ II – за гаражи, кв. 12 по
плана на р – н „Север”, гр. Горна Оряховица, съгласно АОС № 377/11.01.1999г.
Определя първоначална тръжна цена, въз основа на пазарна оценка, изготвена от
лицензиран оценител, за 1 /един/ брой гаражна клетка с площ 21,00 кв.м. в размер на
1 056,09лв. /Словом: хиляда петдесет и шест лева и девет стотинки/ без ДДС или
1 267,30лв. /Словом: хиляда двеста шестдесет и седем лева и тридесет стотинки/ с
ДДС, която цена е по-висока от данъчната оценка.
Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да организира и проведе публичен
търг с тайно наддаване по реда на ЗОС и НРПУРОИ.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 545

По т.16 от дневния ред - Разрешаване за изготвяне на проект Подробен
устройствен план – Парцеларен план /ПП/ за елементи на техническата
инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии – за допълнително
водоснабдяване на с. Горски Долен Тръмбеш с обхват ПИ № 000240 – водостопанско
съоръжение по КВСв землището на с. Горски Долен Тръмбеш
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 за допълнително водоснабдяване на с. Горски Долен Тръмбеш с обхват
поземлен имот №000240 – водостопанско съоръжение по КВС в землището на с.
Горски Долен Тръмбеш.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация и чл.124б, ал.1 вр. с чл.125, ал.1 от ЗУТ одобрява задание за
изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПП/ за елементи на
техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за
допълнително водоснабдяване на с. Горски Долен Тръмбеш с обхват поземлен имот №
000240 –
водостопанско съоръжение по КВС в землището на с. Горски Долен Тръмбеш.
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

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 34 от 28 септември 2017 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2015-2019 г.
съгласие за допълнително
предложение засягащ:

водоснабдяване,

Поземлен имот

Начин на трайно
ползване

000118

Полски път

000215

Път IV клас

000306

съгласно

приложеното

проектно

Землище/Местност

Собственик

по КВС в землище на
село Върбица
по КВС в землище на
село Върбица

Община Горна
Оряховица
Община Горна
Оряховица

Храсти

по КВС в землище на
село Върбица

Община Горна
Оряховица

080005

Полски път

по КВС в землище на
село Върбица

Община Горна
Оряховица

080009

Полски път

по КВС в землище на
село Върбица

Община Горна
Оряховица

080013

Полски път

по КВС в землище на
село Върбица

Община Горна
Оряховица

080018

Полски път

по КВС в землище на
село Върбица

Община Горна
Оряховица

080020

Полски път

по КВС в землище на
село Върбица

Поземлен имот

Начин на трайно
ползване

Землище/Местност

000112

Пуст. необр. земя

000118

Напоител. канал

000184

Полски път

000323

Гора в зем. земи

068063

Нива

по КВС в землище на
село Горски Долен
Тръмбеш
по КВС в землище на
село Горски Долен
Тръмбеш
по КВС в землище на
село Горски Долен
Тръмбеш
по КВС в землище на
село Горски Долен
Тръмбеш
по КВС в землище на
село Горски Долен
Тръмбеш

Община Горна
Оряховица
Собственик
Община Горна
Оряховица
Община Горна
Оряховица
Община Горна
Оряховица
Община Горна
Оряховица
Община Горна
Оряховица

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 34 от 28 септември 2017 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2015-2019 г.

Нива

068079

100048

Полски път

100050

Полски път

100054

Полски път

100090

Полски път

000240

Водостоп. съор.

„

по КВС в землище на
село Горски Долен
Тръмбеш
по КВС в землище на
село Горски Долен
Тръмбеш
по КВС в землище на
село Горски Долен
Тръмбеш
по КВС в землище на
село Горски Долен
Тръмбеш
по КВС в землище на
село Горски Долен
Тръмбеш
по КВС в землище на
село Горски Долен
Тръмбеш

„
РЕШЕНИЕ

Верка Аврамова
Тодорова
Аврам Николов
Аврамов
Кметство – Горски
Долен Тръмбеш
Община Горна
Оряховица
Община Горна
Оряховица
Община Горна
Оряховица
Община Горна
Оряховица
МРРБ

„
№ 546

По т.17 от дневния ред - Даване на съгласие за подаване на проектно
предложение за създаване на общинско социално предприятие „Спомагателни
дейности в община Горна Оряховица“ по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020 г., Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на
социалното включване, Инвестиционен приоритет 4 „Насърчаване на социалното
предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и
насърчаване на социалната и солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до
заетост”, посредством процедура на подбор на проекти с един краен срок за
кандидатстване BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ и
даване на съгласие за предоставяне на помещения в сгради общинска собственост за
нуждите на проекта.
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и в изпълнение на Условия за кандидатстване с проектни
предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на
човешките ресурси“ 2014 – 2020, BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното
предприемачество“, Общински съвет Горна Оряховица

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 34 от 28 септември 2017 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2015-2019 г.
Р е ш и:
1. Дава съгласие за подаване на проектно предложение за създаване на
общинско социално предприятие „Спомагателни дейности в община Горна
Оряховица“ по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното
предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
2014-2020 г.
2. Дава съгласие за нуждите на проекта и във връзка с изпълнението му за
предоставяне на 3 /три/ помещения, 2 /две/ съблекални и 2 /две/ помещения
санитарни възли, находящи се в гр. Горна Оряховица, ул. „Владая“ №21, за
времето на изпълнение на проекта и запазване функционирането на социалното
предприятие за период от 12 месеца след приключване на проектните дейности,
както и запазване на заетостта на 50 процента от новоназначените
представители на целевата група по бюджетно перо 1. „Разходи за трудови
възнаграждения по реда на КТ и възнаграждения по реда на ЗДСл на всяко
лице, включено в заетост при работодател - в размер на 100 % от сумата на
минималния осигурителен доход за съответната длъжност и всички дължими
вноски за сметка на работодателя върху договореното възнаграждение“ за
период от 6 месеца след приключване на проектните дейности.
3.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 547

По т.18 от дневния ред - Актуализиране на Програма за управление и
подобряване качеството на атмосферния въздух в община Горна Оряховица с период на
действие 2015 - 2020 г.
На основание чл. 21, ал.1, т.12 и т.13, вр. чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.
79, ал.4 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, Общински съвет Горна
Оряховица
Р е ш и:
Приема актуализирана Програма за управление и подобряване качеството на
атмосферния въздух в община Горна Оряховица с период на действие 2015 – 2020г. в
частта „План за действие”.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 548

По т.19 от дневния ред - Утвърждаване на годишен план за ползване на дървесина
от Общински горски фонд /ОГФ/ за 2018 г. и приемане начина на ползване на
дървесина от ОГФ.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.1 от
НУРВИДГТДОСПДНГП, Общински съвет Горна Оряховица

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 34 от 28 септември 2017 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2015-2019 г.
Р е ш и:
1. Утвърждава годишния план за ползване на дървесина от общинския горски фонд
съгласно лесоустройствен проект,както следва:

№
по
ред

Кметство

№ имот
по КВС

1.

Крушето

000056

2.

Крушето

3.

Подотдел
по ЛУП

Площ на
подотдела
/ха/

Вид
гора

1-у

3,3 ха

Изд.
Прев.

76

270

50

Пост-котл.
30%

000060

1-х

2,4 ха

Изд.
Прев.

78

200

60

Пост-котл.
30%

Драганово

000136

5-а

5,9 ха

Изд.
Прев.

124

790

230

Пост-котл.
30%

4.

Паисий

000048

31-ц

1,5 ха

Топ.

172

290

120

Сан.40%
Гола за топ.

5.

Горски горен
Тръмбеш

065002

58-о

10,1 ха

Изд.
Прев.

81

890

270

Пост-котл.
30%

6.

Драганово

000503

224-щ

3,4 ха

Топ.

62

240

230

Гола

593

2680

960

Общо:

Запас
м³/ха/

26,6 ха

Общ
Запас
/м³/

Предвидено
ползване
по ЛУП /м³/

Забележка

2.На основание чл.112,ал.1 и т.1 от ЗГ и чл.5 ал.1 т.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП,
съгласно лесоустройствения проект, ползването на дървесина от общински горски фонд
за 2018г. да се осъществи чрез продажба на стояща дървесина на корен.
3.Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да организира и проведе процедурите
по ползване на дървесина съгласно Закона за горите и в съответствие с разпоредбите
на действащото законодателство.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 549

По т.20 от дневния ред - Даване на съгласие за издаване на разрешение за
ползване по реда на Закона за водите на язовир „Кортин“ в землището на с.Драганово.
На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.52, ал.1, т.3 от
Закона за водите, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 34 от 28 септември 2017 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2015-2019 г.
Дава съгласие, Кмета на общината да издаде разрешително за ползване на воден
обект – яз.”Кортин”, представляващ имот №000038 в землището на с.Драганово,
публична общинска собственост, съгласно АОС № 246/08.12.1997г., в полза на
наемателя „Тера България Инвестмънт” ООД.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 550

По т.21 от дневния ред - Промяна в утвърдените промени в училищната мрежа за
учебната 2017/2018 година за ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с.Поликраище.
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:
Променя решение № 527 от Протокол № 33 от 7.09.2017 г. както следва:
т. І УТВЪРЖДАВА ПАРАЛЕЛКИ ПОД МИНИМАЛНИЯ
МАЛОМЕРНИ И СЛЕТИ ПАРАЛЕЛКИ, КАКТО СЛЕДВА:
Променя т. 2 ОУ “Св. св. Кирил и Методий” с. Поликраище – 56
дневна форма на обучение
клас
Брой
Брой ученици
Норматив
паралел
(минимум)
ки
І клас + ІІІ клас
1
5+12
16
слята
ІІ клас + ІV клас
1
5+7
16
слята
V клас+ VІ клас
1
12+6
18
слята
VІІ клас
1
9
18
Общо за училището недостигащ брой ученици съгласно Наредба 7:

БРОЙ

–

ученици в
Недостигащ
брой ученици
0
4
0
9
13

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.

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 34 от 28 септември 2017 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2015-2019 г.

Допълва т. 4. ОУ „Климент Охридски” с. Драганово
клас

Брой
паралелки
1

І клас

Брой
ученици
15

Норматив
(минимум)
16

Недостигащ
брой ученици
1

Променя т. 4. ОУ „Климент Охридски” с. Драганово в частта ù VІІ клас
клас
Брой
Брой
Норматив
Недостигащ
паралелки
ученици
(минимум)
брой ученици
VІІ клас
1
13
18
5

т. ІІ. 3. Упълномощава Кмета на Община Горна Оряховица да
подкрепи искане за сформиране на паралелки с под 10 ученика, добавя:
3.6. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Поликраище
 VІІ клас
9 ученици.
„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 551

По т.22 от дневния ред - Изменение и допълнение на Наредбата за реда за
придобиване управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Горна
Оряховица.
Общинският съвет не прие предложението поради липса на необходимия брой
гласували „за“ предложението общински съветници.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 552

По т.23 от дневния ред - Изменение на Наредба за разполагане на външна
реклама, фирмени надписи и информационно – указателни табели, обяви и други на
територията на община Горна Оряховица.
На основание чл.21, ал.1, т.23, вр. с ал.2 и ал.3 от Закон за местното
самоуправление
и
местната
администрация
във
връзка
с
Протест
рег.инд.№276/10.07.2017 г. на ОбС Горна Оряховица от Окръжна прокуратура Велико
Търново, Общински съвет Горна Оряховица

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 34 от 28 септември 2017 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2015-2019 г.
Р е ш и:
Изменя Наредбата за разполагане на външна реклама, фирмени надписи и
информационно – указателни табели, обяви и други на територията на община Горна
Оряховица приета с Решение №185 от Протокол №13/25.07.1996 г. на Общински съвет
гр. Горна Оряховица по следния начин:
Отменя чл.9, т.7 и чл.23б, ал.1, т.2 от Наредбата за разполагане на външна
реклама, фирмени надписи и информационно – указателни табели, обяви и други на
територията на община Горна Оряховица.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 553

По т.24 от дневния ред - Изменение на Наредба за организация и безопасност на
движението в община Горна Оряховица.
На основание чл.21, ал.1, т.23, вр. с ал.2 и ал.3 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация във връзка с Протест рег.инд.№
254/19.06.2017г. на ОбС Горна Оряховица от Окръжна прокуратура Велико Търново,
Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
Изменя Наредбата за за организация и безопасност на движението в община
Горна Оряховица приета с Решение №531 от Протокол №48/25.02.2010 г. на Общински
съвет гр. Горна Оряховица по следния начин:
Отменя ал.6, ал.1, чл.10, ал.2 в частта относно паркирането, чл.17, ал.2, чл.20,
ал.3 и чл.21, ал.4 от Наредба за организация и безопасност на движението в община
Горна Оряховица.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 554

По т.25 от дневния ред - Проект за обект: „Автобусна спирка пл.“А.Буров“ и
обособяване на 4 бр. паркоместа за изчакващи автобуси, гр. Горна Оряховица“, Община
Горна Оряховица.
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация, в качеството си на собственик, Общински съвет Горна
Оряховица
Р е ш и:

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 34 от 28 септември 2017 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2015-2019 г.
1. Да бъде обособена автобусна спирка на ул.“Македония“ за междуградски
автобусни линии №7, №10, №14, №99. Мястото на автобусната спирка да е съгласно
чертежи „Организация на движението“ и „Ситуация“ от проекта. Същата да бъде
сигнализирана с пътен знак Д24 „Автобусна спирка“.
2. Да бъдат обособени 4 (четири) броя места за изчакващи автобуси преди
автобусната спирка. Местата да са съгласно чертежи „Организация на движението“ и
„Ситуация“ от проекта.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 555

По т.26 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 октомври 2017 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 октомври общинските
съветници - Димитър Стойков Николов, Георги Рачев Рачев, Людмила Николаева
Илиева, Кирил Асенов Кирилов, като резервен член Диана Великова ДаскаловаАпостолова.

„

„

„

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ/

