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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 54/31.01.2019 г.
от редовно заседание на
Общински съвет – Горна Оряховица

РЕШЕНИЕ

№ 892

По т.1 от дневния ред - Приемане на бюджета и сметките от Европейския съюз
на Община Горна Оряховица за 2019 г.
На основание чл.21, ал.1, т.6, ал. 2 и чл.52, ал.1, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от
ЗМСМА, чл.39 и чл.94, ал.2 и ал.3, от Закона за публичните финанси, във връзка с
разпоредбите на ЗДБРБ за 2019 г. и Постановление № 344/21.12.2018 г. на
Министерски съвет за изпълнение на държавния бюджет на Република България за
2019 г., Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за
местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на общинския бюджет на Община Горна Оряховица, Общински съвет Горна
Оряховица
Р е ш и:
1.

Приема бюджета на Община Горна Оряховица за 2019 г., както следва:
1.1. По приходите в размер на 35 583 469 лв., съгласно Приложение

№1 в т.ч.:
1.1.1 Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на
20 984 837 лв.
o Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 18 698 025
лв.
o собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 73 971 лв.
o трансфер за ПГЖПТ „Н.Й.Вапцаров -1 500 лв за медицинско оборудване
o получени трансфери между бюджети - - 4314 лв.
o събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от
Европейския съюз - - 88 747 лв.
o Целева субсидия за капиталови разходи - 37 000 лв.
o преходен остатък от 2018 г. в размер на 2 270 402 лв.,
1.1.2 Приходи за местни дейности в размер на 14 598 632 лв. в т.ч.:
o Данъчни приходи в размер на 3 807 500 лв.
o Неданъчни приходи в размер на 5 902 578 лв.
o Трансфери за местни дейности в размер на 3 100 439 лв. в т.ч.
обща изравнителна субсидия в размер на 2 396 800 лв.
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трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 92 800 лв.
Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 613 100 лв.
възстановени трансфери за ЦБ (-) – 2261 лв.
o Погашения по заеми - - 1 944 529 лв.
o Получени заеми – 1 500 000 лв.
o събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от
Европейския съюз - - 6 947 лв.
o Трансфери между бюджети, и трансфери между бюджети и СЕС, в размер на -213 000 лв.:
- за Красива България и РИОСВ – -175 000 лв.
- за проект № ROBG-419 Иновативен подход за популяризиране на културното и
природно наследство в трансграничния регион “ финансиран по Програма Interreg V-A
Румъния – България 2014-2020 – -38 000 лв.
o Придобиване на дялове в размер на -162 655 лв.
o Временни безлихвени заеми в размер на -100 048 лв., в.т.ч.:
- към Министерство на финансите - -950 000 лв.
- по ОП „Региони в растеж”:
за проект BG16RFOP001-1.027-0003-C01 „Обновяване на градската
среда в гр. Горна Оряховица” възстановен (+) 748 724 лв.
за проект BG16RFOP001-1.027-0004-C01 „Подобряване на
условията за икономическо развитие на община Горна Оряховица” възстановен (+) 344
674 лв.
за проект BG16RFOP001-1.027-0002-C01 „Изграждане на приют в
гр. Горна Оряховица” възстановен (+) 173 613 лв.
за проект „Извършване на инженеринг в рамките на проект
BG16RFOP001-1.027-0005-C01 “Енергийна ефективност на административна сграда за
представяне на социални услуги гр.Горна Оряховица” възстановен (+) 293 265 лв.
- по ОП «Развитие на човешките ресурси»:
за проект 03-ХУ- 04-03-692#11 “Обучения и заетост“ предоставя (-) 30
000 лв.
за проект BG05M9OP001-2.003-0001-C01, «Приеми ме 2015» предоставя
(-) 10 000 лв.
за проект BG05M90P001-2.0010-0244-C01, „Спомагателни дейности в
община Горна Оряховица” предоставя (-) 33 000 лв.
за проект BG05M9OP001-2.005-0040-C01 „Подобряване достъпа до
заетост и предоставяне на иновативни интегрирани социално-здравни услуги на
уязвими групи в Община Горна Оряховица” възстановен (+) 50 676 лв.
за проект «Социална услуга в общността Приют в гр.Горна Оряховица» –
предоставя (-) 20 000 лв.
- по ОП «Храни»:
за проект BG05FMOP001-3.002-0137-C01 „Осигуряване на топъл обяд в
община Горна Оряховица“ – предоставя (-) 18 000 лв.
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- по Програма Interreg V-A Румъния – България 2014-2020
за проект № ROBG-419 “Иновативен подход за популяризиране на
културното и природно наследство в трансграничния регион“ предоставя (-) 650 000
лв.
Предоставените временни безлихвени заеми се трансформират в трансфери в
случаите на прилагане на т.20 от ДДС 07/04.04.2008 г. на Министерство на финансите
o
Друго финансиране -5 000 лв.
o
Преходен остатък от 2018 г. в размер на 2 720 294 лв.
1.2. По разходите в размер на 35 583 469 лв., разпределени по функции,
дейности и параграфи, съгласно Приложение №2
1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 20 984 837 лв.
1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата
дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер
на 538 992 лв.
1.2.3. За местни дейности в размер на 14 059 640 лв.
1.3. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на
общината, изчислено на касова основа – придържане към балансирано бюджетно салдо.
2. Приема разчетите за финансиране на капиталови разходи, включително
разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 650 100 лв. и
одобрява поименен списък за капиталови разходи съгласно Приложение № 3
3. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от приватизация,
съгласно Приложение №4
4. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от
Европейския съюз в размер на 994 089 лв. , съгласно Приложение №5
5. Приема разпределението на преходния остатък от 2018 г., съгласно
Приложение №6
6. Дава съгласие детските градини, Исторически музей гр. Горна Оряховица и
Център за подкрепа за личностно развитие да прилагат системата на делегиран бюджет.
7. Утвърждава разходите за заплати за 2019 г., както и численост във всички
дейности и разпоредители на Община Горна Оряховица /без тези, които прилагат
системата на делегирани бюджети/, съгласно Приложения №7 и 7A.
8. Във връзка с прилагане на системата за делегирани бюджети в детските
градини през 2019 г., Общински съвет определя годишна издръжка на местната дейност
в размер на 858 100 лв. и разходен стандарт за годишна издръжка на едно дете в
местната дейност както следва:
• за деца до 4-годишна възраст, разчетени на база 699 деца
• за деца в целодневна подготвителна група в детска градина, разчетени на база
474 деца, по данни към 01.12.2018 г.
Дава правомощие на кмета на община Горна Оряховица, след публикуване на
официалните данни към 31.01.2019 г. на националната електронна информационна
система за предучилищно и училищно образование, да опреледи разходния стандарт на
брой дете със своя заповед.
9. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:
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9.1. Дофинансиране на ОУ „Вичо Грънчаров“ - 5 000 лв.
9.2. Дофинансиране на маломерни и слети паралелки – 33 354 лв.:
До края на учебната 2018-2019 г. за:
ОУ “Елин Пелин”, с. Първомайци - 11 647 лв.
ОУ “Васил Левски“, с. Върбица – 9 407 лв.
ОУ “Отец Паисий” с. Писарево - 26 430 лв.
ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, с.Поликраище – 5 365 лв.
ОУ „Климент Охридски“, с.Драганово – 1 792 лв.
9.3. Членски внос 32 970 лв.
9.4. За теренни проучвания на крепостта „Ряховец“ 20 000 лв.
9.5. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет – 73 500 лв. както
следва:
• Еднократно стимулиране на деца с изявени дарби в областта на науката
изкуството и спорта, в размер на 12 000 лв.
• Средства за фонд „Асистирана репродукция” – 15 000 лв.
• Средства за подпомагане на организации с нестопанска цел– 4 000 лв.
•Средства за подпомагане на семейства с новородени деца – 42 000 лв., по 150
лв. за всяко дете, за което е подадено заявление през 2019 г.
• Средства за погребения на категория лица самотни, без роднини, бездомни и
др. – 500 лв.
9.6. Субсидии за:
• читалища – 652 619 лв., съгласно ЗДБРБ за 2019 г., преходен остатък от 2018 г.
и дофинансиране в размер на 16 000 лв.
• спортни клубове – 400 000 лв., от които 300 000 лв. за ФК Локомотив /250 000
лв. за отбор мъже и 50 000 лв. за детско юношеска школа/. Средствата могат да се
изразходват за: спортни екипи, пособия и уреди, медицински прегледи, транспортни
разходи, съдийски, организация на състезанията, награди, храна на спортисти,
командировки, медикаменти, възнаграждения и хонорари, свързани с организацията на
спортната дейност
•
за ТД Камъка – 3 000 лв.
•
за ученически игри 16 000 лв.
Упълномощава кмета на общината да предоставя целевите средства до размера
на приходите за съответния период и да договори допълнителни условия по
предоставянето и отчитането на целевите средства по т.9, като:
- разпредели предвидените средства по бюджета на общината за дейност
„Читалища” чрез назначена от него комисия, съставена от представител на общината и
представител на всяко читалище, при съобразяване с критериите и показателите,
утвърдени от министъра на културата. Всяко читалище предоставя ежемесечно
финансов отчет.
- за еднократното стимулиране на деца с изявени дарби в областта на
науката изкуството и спорта, със заповед определи комисия и разпредели средствата
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според „Общинската програма за насърчаване на творческите заложби на деца с
изявени дарби в областта на науката изкуството и спорта” и правомощията дадени с
Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби
/приета с ПМС № 298/17.12.2003 г.
- за спортните клубове – съгласно Наредбата за условията и реда за
финансово подпомагане на спортните клубове в Община Горна Оряховица, със своя
заповед да определи комисия за разпределяне на средствата.
- средствата за разкопки на крепостта „Ряховец“ да се разходват при
спазването на Наредба № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни
археологически проучвания
10. Приема следните лимити за разходи:
• Социално-битово културно обслужване на персонала във всички звена и
общинска администрация по трудови правоотношения, в размер на 3% от утвърдените
разходи за основни заплати на лицата.
• Средства за работно и представително облекло, в размер на 50 лв. Годишният
лимит не важи за работещите по системата на делегираните бюджети
• Размерът на средствата за представителни разходи за кмета на общината не
може да бъде по-голям от 2 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка
за дейност „Общинска администрация“.
• Размерът на средствата за представителни разходи за общинския съвет не може
да бъде по-голям от 1 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за
дейност „Общинска администрация“.
• в рамките на утвърдените бюджети, кметовете на населени места да разходват
средства в размер до 2% от издръжката на дейност Общинска администрация на
населеното място за традиционни тържества и юбилейни културни прояви през 2019 г.
• Разходи в размер до 21 200 лв. от местните приходи за решаването на
проблемите, свързани с опазването на гражданите от бездомните кучета и ограничаване
на тяхната популация
• За културни прояви от местно, национално и международно значение,
включени в културния календар за 2019 г. - 200 000 лв.
• Разходи за граждански инициативи – изграждане, ремонт и поддръжка на
публична инфраструктура и облагородяване на градинки и меджублокови пространства
в размер на 10 000 лв.
11. Утвърждава списък на длъжностите, за които работодателя ще извършва
разходи в полза на работниците в размер на 85% от транспортните разноски за
пътуване от местоживеене до месторабота и обратно, а именно:
- в общинска администрация, бюджетните звена, по ПМС №344/21.12.2018 и
ВРБ – директор; главен архитект; експертни длъжности; младши, старши инспектор;
младши и старши юрисконсулт, юрисконсулт, старши вътрешен одитор; старши
счетоводител; младши, старши и главен специалист, специалист, охранител, оператор
стая с контролни съоръжения, уредник; техник радио техника и телевизионна техника,
библиотекар; озеленител, цветопроизводител, работник озеленяване; работник
поддръжка, шофьор, касиер, гробар, обредник, домашен помощник и личен асистент
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- в социалните заведения:
Дом за пълнолетни лица с физически увреждания, с.Г.г.Тръмбеш – директор
специализирана институция, счетоводител, медицинска сестра, социален работник за
работа с лица с увреждания, рехабилитатор, фелдшер, домакин, перач, санитар,
трудотерапевт, готвач, работник кухня, шофьор, огняр.
Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост, с.Драганово – директор
специализирана институция, счетоводител, касиер-счетоводство, домакин, фелдшер,
медицинска сестра за социална дейност, инструктор диетично хранене, социален
работник, психолог, педагог, логопед, рехабилитатор.
Дневен център за деца с увреждания - социален работник в социална услуга,
медицинска сестра за социални дейности
ЦНСТ – директор, детегледач, трудотерапевт
Център за обществена подкрепа – Педагог
- в детски ясли, детски градини и училища – директор, медицинска сестра,
детегледачка, педагог, счетоводител
Упълномощава кмета на общината да утвърждава поименни списъци с лицата.
Разходите ще бъдат изплащани въз основа на удостоверяващи документи –
билети и абонаментни карти. В училища, детски градини, център за подкрепа за
личностно развитие и Исторически музей, списъците се утвърждават от директора, а
средствата се определят с постановлението на МС за изпълнение на бюджета за 2019 г.
12.Одобрява целите за 2019 г., а именно:
• Финансова стабилност на общината
• Изпълнение на инвестиционната програма
• Подобряване на инфраструктурата, благоустрояване и инвестиции за основни
ремонти и придобиване на активи в гр. Горна Оряховица и населените места,
подобряване на услугата сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на териториите
за обществено ползване.
• Подобряване условията на диагностициране и лечение в МБАЛ „Св.Иван
Рилски“
• Опазване на околната среда - рекултивация на закритото общинско депо за
отпадъци, намаляване на вредните емисии чрез прилагане на мерки за енергийна
ефективност на обществени и жилищни сгради, финансирани с по ОП „Региони в
растеж“
• Развитие на културата и туризма, чрез инвестиции в сгради и съоръжения,
средства за реставрация на крепостта „Ряховец“
• Подобряване на условията в училища, детски градини и детски ясли чрез
инвестиции в сградите и прилежащите пространства
• Подкрепа на спортните клубове и паралелки
• Подкрепа на даровити деца, на семействата с новородени и тези с
репродуктивни проблеми
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13. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за
периода (2019 – 2021 г.) на Община Горна Оряховица и приходите, разходите и
останалите показатели по чл. 14 от ЗПФ за контролираните от общината лица, които
попадат в подсектор "Местно управление" и чиито операции и средства не са включени
в общинския бюджет – МБАЛ „Св.Иван Рилски“
14. Определя второстепенни разпоредители с бюджет, съгласно Приложение №8
15. Определя максимален размер на дълга, както следва:
Максимален размер на новия общински дълг за 2019 г. в размер на 1 500 000 лв.
и годишен размер на разходите за лихви 130 000 лв.
Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на
2019 г. в размер на 1 992 100 лв.
16. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат
да бъдат натрупани през 2019 г. в размер на 4 400 000
17. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да
бъдат поети през 2019 г. в размер на 13 929 000
18. Определя размера на просрочените задължения от 2018 г., които ще бъдат
разплатени от бюджета за 2019 г. в размер на 326 533 лв., Приложение №10
19. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат
събрани през 2019 г. в размер на 70 543 лв.
20. На основание чл.147, ал.2, във връзка с чл.137,ал.1,т.4, чл.148, ал.1, т.2 от
Търговския закон и чл.10, ал.1 от наредба за управлението на търговските дружества с
общинско имущество и общински предприятия със средствата по т.1.1.2. увеличава
капитала на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, гр. Горна Оряховица, със седалище и
адрес на управление гр. Горна Оряховица, ул. „Отец Паисий“ №72 със сумата от 162
655 лв. чрез записване на нови дялове, от които 112 655 лв. за закупуване на
компютърен томограф и 50 000 лв. за закупуване на диагностична рентгенова уредба,
съгласно решения: №330 от протокол №25/26.01.2017 г., №395 от протокол
№27/30.03.2017 г.,
№560 от протокол №35/26.10.2017 г., №629 от протокол
№39/25.01.2018 г.
21. Предоставя правомощия кмета на общината:
Да извършва компенсирани промени: в частта за делегираните от държавата
дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с
изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават
стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в
съответната делегирана дейност; В частта за местните дейности – между утвърдените
разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия
размер на разходите;
Да ограничава или спира финансирането на бюджетни организации, общински
предприятия и звена при нарушаване на бюджетната и финансовата дисциплина и при
неспазване на приетите приоритети.
Да актуализира общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани
средства от дарения и спонсорства, в съответствие с волята на дарителите и спонсорите
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22. Възлага на кмета:
да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с
бюджет и да определи със заповед правата, задълженията и отговорностите на
второстепенните разпоредители с бюджета
да утвърди формула за разпределение на средствата по единните
разходни стандарти и тези за местна дейност, за делегираните бюджети във функция
„Образование” до 28.02.2019 г.
да организира и да утвърди разпределението на бюджета по тримесечия;
да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския
съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния
управляващ орган и на МФ.
23. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно
свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по
проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни
програми. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни
средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.
24. Упълномощава кмета да разработва и възлага подготовката на общински
програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни
и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от
други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на
общинския план за развитие, да кандидатства за средства от централния бюджет и
други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.
25. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета,
съгласно Приложение №9

„

„

РЕШЕНИЕ

„

№ 893

По т.2 от дневния ред - Приемане на Годишна програма за управление и
разпореждане с имотите - общинска собственост за 2019 година на Община Горна
Оряховица.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1. Приема Програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2019 година на Община Горна Оряховица.

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 54 от 31 януари 2019 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2015-2019 г.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 894

По т.3 от дневния ред - Приемане на Годишен план за работа, който съдържа
приоритетите в дейността по приватизация за 2019г., както и прогноза за приходите и
разходите.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 от ЗПСК, Общински съвет
Горна Оряховица

Р е ш и:
I. Приема Годишен план за работа, който съдържа приоритетите в дейността по
приватизация за 2019г., както и прогноза за приходите и разходите и утвърждава:
1. Годишен план за приватизация на общинска собственост
2. Списък на общински нежилищни имоти със стопанско предназначение и дялове
от търговски дружества – общинска собственост подлежащи на приватизация през
2019г. /Приложение №1/
3. Очаквани приходи и разходи от изпълнение на плана за приватизация на общинска
собственост за 2019г. /Приложение № 2/
4. Предприятия, които няма да се приватизират през 2019г. /Приложение № 3/

„

„

„

По т.4 от дневния ред - Информация за административното обслужване и работа
с граждани в Общинска Администрация Горна Оряховица, 01.01.2018г. - 31.12.2018г.
Докл.: Кмета на общинатa
Председателят на ПК„Местно самоуправление, нормативна уредба
и транспорт“
Общинските съветници се запознаха с информацията.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 895

По т.5 от дневния ред - Отчет за дейността на Общински съвет Горна Оряховица
и неговите комисии за второто полугодие на 2018г.
На основание чл.27, ал.6 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, Общински съвет Горна Оряховица,
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Р е ш и:
1. Приема отчета за дейността на Общински съвет Горна Оряховица и неговите
комисии за второто полугодие на 2018 г.

„

„

РЕШЕНИЕ

„

№ 896

По т.6 от дневния ред- Изменение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните данъци на територията на Община Горна Оряховица.
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.1, ал.2 от Закона
за местните данъци и такси, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
I. Приема допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните
данъци на територията на Община Горна Оряховица, както следва:
§1. В чл.6, ал.1 думите „сгради и поземлени имоти” се заменят с „ поземлени
имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради”.
§2. В чл.8 след думите „вещно право” се добавя „ на ползване”.
§3. В чл.18 се създава нова ал.3
„(3) В случай, че е установено деклариране на повече от едно основно жилище,
облекченията по ал.1 и ал.2 не се прилагат и данъкът, определен по чл.22 от ЗМДТ се
дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са
декларирани като основни жилища.”
§4. В чл.29 се създава ал.2
„(2) На основата на данъчната оценка, послужила за определяне на данъка по
ал.1, служителят в общинската администрация определя дължимия годишен данък и го
съобщава на всеки наследник или заветник.”
§ 5. Чл.36, ал.2 се променя , както следва:
„(2) Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените
вещни права върху недвижим имот и превозни средства, а в случаите по чл.44 ал.3 от
ЗМДТ – към момента на издаване на акта,, удостоверяващ правото на собственост,
който подлежи на вписване.”
§ 6 В чл.39, ал.2 т.5 се отменя
§7. В Чл.40 се правят следните промени:
1. Ал.1 придобива следната редакция:
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„Чл.40. (1) (изм. с. Реш.№348 от Прот.№22 от 20.12.2012г. и Реш. №310 от Протокол
№24 от 29.12.2016 г.) За леки и товарни автомобили с технически допустима
максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента –
имуществен и екологичен и се определя, по следната формула:
ГДПС = ИмК x ЕК,
където:
ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни
автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;
ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;
ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2
1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от
мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на
производство на автомобила, по следната формула:
ИмК = СkW x Кгп,
където:СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя,
която е както следва
1.до 55 kW включително – 0,60 лв. за 1 kW;
2. над 55 kW до 74 kW включително – 0,79 лв. за 1 kW;
3. над 74 kW до 110 kW включително – 1,60 лв. за 1 kW;
4. над 110 kW до 150 kW включително – 1,80 лв. за 1 kW;
5. над 150 kW до 245 kW включително – 1,90 лв. за 1 kW;
6. над 245 kW – 2,10 лв. за 1 kW;

Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните
размери:
Брой на годините от годината на производство, включително годината
на производство
Над 20 години
Над 15 до 20 години включително
Над 10 до 15 години включително
Над 5 до 10 години включително
До 5 години включително

Коефициент
1,1
1
1,3
1,5
2,3

2. екологичният компонент се определя в зависимост от екологичната категория на
автомобила в следните размери:
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Екологична категория
без екологична категория, с екологични категории "Евро 1" и "Евро 2"
"Евро 3"
"Евро 4"
"Евро 5"
"Евро 6" и "ЕЕV"

Коефициент
1,15
1,00
0,80
0,60
0,40

2.в ал.2 в текста преди т.1 думите „леки автомобили” се заменят с „леки и
товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т”
3. в ал.4 се правят промени, както следва:
„(4) (изм. с Реш. №310 от Протокол №24 от 29.12.2016 г.) Данъкът за
триколесно превозно средство, определено в чл.4 от Регламент(ЕС) №168/2013 на
Европейски парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. Относно одобряването и
надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (ОВ, L 60/52 от 2
март 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент(ЕС)№168/2013” на база общото тегло е
както следва:
1. до 400 кг включително – 4,40 лв.
2. над 400 кг – 6,60 лв. ”
4. ал.6 придобива следната редакция:
„(6) (изм. с. Реш.№348 от Прот.№22 от 20.12.2012г. и Реш. №310 от Протокол
№24 от 29.12.2016 г.) Данъкът за товарен автомобил с технически допустима
максимална маса над 3,5т, но не повече от 12 т технически допустима максимална маса
е в размер 20 лв. за всеки започнати 750 кг товароносимост”.
5. В ал.8
изразът „специализирани ремаркета за превоз на тежки и
извънгабаритни товари” се заличава
6. В ал.9 думите специализирани ремаркета за превоз на тежки и
извънгабаритни товари над 40 тона” се заличава
7. В ал.12 текста „ превозни средства от категория L7е по Закона за
движението по пътищата” се заменя с „четириколесни превозни средства, определени в
чл.4 от Регламент(ЕС)№168/2013”
8. Създава се нова ал. 14:
„(14) Когато в регистъра по чл.54, ал.1 от ЗМДТ няма данни за екологичната
категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без
екологична категория.”
§8. Чл.44 се променя, както следва:
1. алинея 1 се отменя
2. алинея 2 се променя така:
„ (2). За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително,
и съответстващи на екологична категория „Евро 4” данъкът се заплаща с 20 на сто
намаление, а за съответстващите на екологични категории по-високи от „Евро 4” – с 60
на сто намаление о от определения по чл.55 ал.3 от ЗМДТ данък”.
3. алинея 3 се променя така:
„ (3). За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима максимална
маса над 3,5 т., влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи
на екологична категория „Евро 4” данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за
съответстващите на „Евро 5”, „Евро 6” и „ЕЕV” - 50 на сто намаление от определения
по чл.55 ал.5,6,7 и 13 от ЗМДТ данък”.
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4. алинея 5 се променя така:
„ (5). Когато в регистъра по чл.54 ал.1 от ЗМДТ няма данни за екологичната
категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без
екологична категория
§9. В чл.45 ал.3 думите „с представяне на издаден или заверен от общината
документ.” се заменят, както следва: „ със: 1. проверка чрез автоматизиран обмен на
информация между информационната система за електронно регистриране на
извършените периодични прегледи на пътни превозни средства, поддържана от
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и:
а) системата за обмен на информация, поддържана от Министерство на
финансите в изпълнение на чл.5а от ЗМДТ, или
б) съответната система за администриране на местните данъци и такси на
общината, или
2. представяне на издаден или заверен от общината документ.”
§10. Чл.46 се променя, както следва:
„ Чл.46. Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния
адрес, съответно седалището на собственика, а в случаите по чл.54, ал.5 от ЗМДТ – в
приход на общината по регистрация на превозното средство.”
§11. В Приложение №1 към чл.54 „Видове патентни дейности и годишни
размери на данъка” т.21 се отменя.
§12. Промените с Решение № 896 от Протокол № 54 от 31.01.2019 г. влизат в сила
считано от 01.01.2019г.”

„

„

„

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

„

„

РЕШЕНИЕ

„

№ 897

По т.8 от дневния ред – Поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране
изпълнението на проект №ROBG-419 „Иновативен подход за популяризиране на
културното и природно наследство в трансграничния регион” по Програма ИНТЕРРЕГ
V-A Румъния-България 2014-2020, одобрена от Европейската комисия с решение
№886/12.02.2015 и Договор за субсидия от Европейския фонд за регионално развитие
№99022/31.08.2018 между Община Горна Оряховица и Министерство на регионалното
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развитие и държавна администрация на Румъния в качеството на Управляващ орган на
Програмата.
На основание чл.21, ал.1, т.10 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.4, т.1, чл.17 и чл.19а от Закона за общинския дълг,
Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1. Община Горна Оряховица да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на
местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме
дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: №ROBG-419
„Иновативен подход за популяризиране на културното и природно наследство в
трансграничния регион”, финансиран по Програма за трансгранично
сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 , приоритетна ос 1.5
при следните основни параметри:
 Максимален размер на дълга - 650000 лв. (Шестстотин и петдесет хиляди
лева);
 Валута на дълга – лева
 Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
 Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – до 30 месеца, считано от датата на подписване на
договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на
части, без такса за предсрочно погасяване.
-

Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия
орган съгласно Договор за субсидия от Европейския фонд за регионално
развитие №99022/31.08.2018 и/или от собствени бюджетни средства.


Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална
надбавка от 4.083 %



Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно
ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка



Начин на обезпечение на кредита:

- Учредяване на залог върху вземанията на Община Горна Оряховица по
Договор за субсидия от Европейския фонд за регионално развитие
№99022/31.08.2018, сключен с Управляващия орган на съответната програма,
постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и
бъдещи, също са обект на особен залог;
- Учредяване на залог върху постъпленията по сметката на Община Горна
Оряховица, по която постъпват средствата по Проект №ROBG-419 „Иновативен
подход за популяризиране на културното и природно наследство в трансграничния
регион” по Договор за субсидия от Европейския фонд за регионално развитие
№99022/31.08.2018 ;
- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания,
представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Горна Оряховица, по чл.
45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните
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взаимоотношения на Община Горна Оряховица по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“
от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова
сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на
особен залог;
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Горна Оряховица да подготви
искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише
договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали
необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

„

„

РЕШЕНИЕ

„

№ 898

По т.9 от дневния ред - Кандидатстване с проектно предложение пред Фонд
„Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика за оборудване
и обзавеждане на материалната база на Домашен социален патронаж - гр. Горна
Оряховица.
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Горна
Оряховица
Р е ш и:
1. Дава съгласие Община Горна Оряховица да кандидатства с проектно
предложение пред Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната
политика за оборудване и обзавеждане на материалната база на Домашен социален
патронаж - rp. Горна Оряховица.
2. Общински съвет Горна Оряховица поема ангажимент за осигуряване на
съфинансиране от общинския бюджет в размер на 2000 лв. за кандидатстване с
проектно предложение пред Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и
социалната политика за оборудване и обзавеждане на материалната база на Домашен
социален патронаж - гр. Горна Оряховица.
3. Увеличава капацитета на Домашния социален патронаж от 320 места на 370
места при условие, че бъде сключен договор с Фонд „Социална закрила“ към
Министерство на труда и социалната политика.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 899

По т.10 от дневния ред - Избиране на одитор /специализирано одиторско
предприятие/, който да завери годишния финансов отчет за 2018г. на МБАЛ „Св. Иван
Рилски„.
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На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл.146, ал.3 от Търговския закон, Общински съвет Горна
Оряховица
Р е ш и:
1. Избира специализирано одиторско предприятие -„РТД ОДИТ" ООД със
седалище и адрес на управление гр. Горна Оряховица, ул. „Ангел Кънчев“№56,
представлявано от Донка Димитрова Йотова, което да извърши заверка на финансовия
отчет на МБАЛ „Свети Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД за 2018 г.
2. Възлага на Управителя на МБАЛ „Св. Иван Рилски Горна Оряховица“ ЕООД
да подпише договор за възлагане на професионална услуга - заверка на ГФО за 2018
година.

„

„

РЕШЕНИЕ

„

№ 900

По т.11 от дневния ред - Одобряване разходите за командировки през четвъртото
тримесечие на 2018 на Кмета на Общината и Председателя на Общински съвет Горна
Оряховица.
На основание на чл. 8, ал. 4, от Наредбата за командировки в страната,
Общински съвет Горна Оряховица,
Р е ш и:
1. Общинския съвет одобрява разхода в размер на 544,97 лв. / Петстотин
четиридесет и четири лева и деветдесет и седем ст./ за служебни командировки на
Кмета на Общината.
2. Общинския съвет одобрява разхода в размера на 50,00 лв. / Петдесет лв. / за
служебни командировки на Председателя на Общинския съвет в страната.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 901

По т.12 от дневния ред - Утвърждаване на списък с общински жилища, за
продажба на лица, настанени в тях по административен ред и продажба на недвижим
имот, частна общинска собственост, представляващ общинско жилище с
административен адрес: гр. Горна Оряховица, ул. ”Хан Крум” № 5, вх. В, ет. 5, ап. 15,
самостоятелен обект с идентификатор 16359.514.2999.1.55 с площ от 96,98 кв.м. в
сграда № 1, разположена в поземлени имоти с идентификатори 16359.514.2999,
16359.514.7001, заедно с придаващото се към апартамента избено помещение № 19 с
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площ от 6,72 кв.м. и отстъпено право на строеж от 106,84 кв.м., съгласно АОС №
5727/18.01.2019г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 47, ал. 3 от Закона за общинската собственост във връзка с
чл. 36, ал.1, т.1 и ал. 5 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни
нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища и във връзка с чл.2,
ал.1, т. 2 и ал. 2 от същата наредба, Общински съвет Горна Оряховица

Р е ш и:
1. Общинския съвет утвърждава списък с общински жилища, за продажба на
лица, настанени в тях по административен ред.
2. На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 47, ал. 1, т. 3 от Закона за
общинската собственост във връзка с чл. 39, ал.1 от Наредбата за условията и реда за
установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински
жилища, Общински съвет дава съгласие за продажба на недвижим имот, частна
общинска собственост, представляващ общинско жилище с административен адрес: гр.
Горна Оряховица, ул. ”Хан Крум” № 5, вх. В, ет.5, ап.15, самостоятелен обект с
идентификатор 16359.514.2999.1.55 с площ от 96,98 кв.м. в сграда № 1, разположена в
поземлени имоти с идентификатори 16359.514.2999, 16359.514.7001, заедно с
придаващото се към апартамента избено помещение № 19 с площ от 6,72 кв.м. и
отстъпено право на строеж от 106,84 кв.м., съгласно АОС № 5727/18.01.2019г., по
пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 38 840,00 лв. /Словом:
тридесет и осем хиляди осемстотин и четиридесет лева/.
С оглед разпоредбата на чл.45, ал.3 от Закона за данък върху добавената
стойност при определянето на продажната цена на общински жилища не се включва
ДДС.
Съгласно чл.47, ал.2 изречение второ от Закона за общинската собственост
посочената пазарна оценка е по – висока от данъчната оценка на недвижимия имот.
3. Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да издаде заповед съгласно
чл.39, ал.2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди,
настаняване под наем и продажба на общински жилища, както и да сключи договор за
покупко-продажба на недвижим имот по реда на Закона за общинската собственост и
Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под
наем и продажба на общински жилища.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 902

По т.13 от дневния ред - Одобряване на пазарна оценка за учредяване на
възмездно право на пристрояване с цел разширение с площ от 15,00 кв.м. на обект
„Разширение на магазин за зеленчуци” в поземлен имот с идентификатор 16359.514.383
по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица с площ 1956 кв.м .
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл. 64, ал. 2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински
съвет Горна Оряховица,
Р е ш и:
1. Одобрява пазарната оценка, направена от лицензиран оценител в размер на
1321,50 лв. /Словом: хиляда триста двадесет и един лева и петдесет стотинки/ без ДДС
или 1585,80 лв. /Словом: хиляда петстотин осемдесет и пет лева и осемдесет стотинки/
с ДДС, която е по-висока от данъчната оценка, за отстъпване на възмездно право на
пристрояване с цел разширение с площ от 15,00 кв.м. на обект „Разширение на магазин
за зеленчуци”, собственост на Марияна Милчева Николова, с постоянен адрес гр. Горна
Оряховица, ул. „Стара планина” № 42, построен с отстъпено право на строеж в
поземлен имот с идентификатор 16359.514.383 по кадастралната карта на гр. Горна
Оряховица с площ 1956 кв.м., съгласно АОС № 5726/18.01.2019г.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 903

По т.14 от дневния ред - Прекратяване на съсобственост в имот, частна
общинска собственост, а именно: УПИ VIII - 1566, кв. 39 по плана на с. Първомайци,
община Горна Оряховица, с обща площ от 1580,00 кв.м., съгласно АОС №
5622/07.01.2019г.
На основание чл.21 ал.1 т.8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във
връзка с чл. 58, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1. Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез
продажба на частта на Община Горна Оряховица, представляваща 150/1580 идеални
части от имот, частна общинска собственост – УПИ VIII - 1566, кв. 39 по плана на с.
Първомайци, община Горна Оряховица на съсобствениците с общината Йордан
Владимиров Стоянов, съгласно нотариален акт № 149, том II, н. дело № 722/1968г. и
Валентин Йорданов Стоянов, съгласно нотариален акт № 45, том IV, н. дело №
1245/1990г. Като Йордан Владимиров Стоянов и Валентин Йорданов Стоянов закупят
частта на Общината от 150/1580 идеални части от имот, частна общинска собственост –
УПИ VIII - 1566, кв. 39 по плана на с. Първомайци, община Горна Оряховица, с обща
площ от 1580,00 кв.м., съгласно АОС № 5622/07.01.2019г. при пазарна цена, изготвена
от независим лицензиран оценител в размер на 1507,50 лв. /Словом: хиляда петстотин
и седем лева и петдесет стотинки/ без ДДС или 1809,00 лв. /Словом: хиляда осемстотин
и девет лева/ с ДДС, която е по – висока от данъчната оценка на имота. Общински
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съвет Горна Оряховица упълномощава кмета на Община Горна Оряховица да сключи
договор за покупко - продажба. Таксите по издаване и вписване на договора са за
сметка на заявителя.

„

„

„

Р Е Ш Е Н И Е № 904
По т.15 от дневния ред - Поставяне на паметник на Атанас Буров в Горна
Оряховица.
На основание чл. 21, ал.1, т.11 и т. 23 и ал.2 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Горна Оряховица,
Р е ш и:
1. Дава съгласие за поставяне на паметник на Атанас Буров на мястото указано в
скицата съгласно приложения архитектурен проект – зелена площ в улица с о.т. 555740, представляваща имот с идентификатор№16359.514.3749 по плана на гр.Горна
Оряховица.

„

„

„

Р Е Ш Е Н И Е № 905
По т.16 от дневния ред - Приватизация на общински нежилищен имот, невключен
в имуществото на общински търговски дружества: Самостоятелен обект с
идентификатор 16359.514.3196.1.17 с площ 184,00 кв.м. в сграда № 1, разположена в
поземлен имот с идентификатор 16359.514.3196. Предназначение на самостоятелния
обект: за търговска дейност. Брой нива на обекта: 1, съгласно АОС № 5669/11.01.2019г.
/по стар план: масивна сграда на един етаж – сладкарница „Орфей”, УПИ II – за ЖС,
кв.796/
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.1, ал.2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2 от
Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 12, ал.2 от Наредбата за
анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда на
лицензиране на оценители, чл.2, ал.1, т.6, чл.3, ал.1, т.1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата
за търговете и конкурсите и Решение № 806 от Протокол № 47/26.07.2018г. на
Общински съвет Горна Оряховица, Общински съвет Горна Оряховица,
Р е ш и:
1. Приема правния анализ, приватизационна оценка и информационен меморандум
на обект: Самостоятелен обект с идентификатор 16359.514.3196.1.17 с площ 184,00
кв.м. в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 16359.514.3196.
Предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност. Брой нива на обекта: 1,
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съгласно АОС № 5669/11.01.2019г. /по стар план: масивна сграда на един етаж –
сладкарница „Орфей”, УПИ II – за ЖС, кв.796/
2. Продажбата на общинския нежилищен имот по т.1 да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване.
3. Търгът ще се проведе при следните условия:
3.1.Начална тръжна цена в размер на 148304,00 лв. /Словом: сто четиридесет и
осем хиляди триста и четири лева/ за масивна сграда на един етаж - сладкарница,
която е освободена от ДДС.
3.2.Стъпка за наддаване – 5% от началната тръжна цена в размер на 7415,20 лв.
/Словом: седем хиляди четиристотин и петнадесет лева и двадесет стотинки/.
3.3.Депозитът за участие 20 % от първоначалната тръжна цена в размер на
29660,80 лв. /Словом: двадесет и девет хиляди шестстотин и шестдесет лева и
осемдесет стотинки/ и се превежда по банкова сметка на общината IBAN
BG04FINV91503316803795, BIC код на „Първа Инвестиционна Банка” FINVBGSF, до
17,00ч. на 14-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник”;
3.4.Тръжната документация се получава в Община Горна Оряховица, пл.”Георги
Измирлиев” № 5, стая 213, цената на тръжната документация е 150,00 лв. без ДДС или
180,00 лв. с ДДС и се заплаща в касата на Общината /стая 108/, преди получаване на
документацията; лицето, закупуващо тръжна документация, следва да представи
документ за самоличност, а в случаите на представителство – документ, удостоверяващ
представителната му власт;
3.5.Срок за закупуване на тръжна документация – до 17,00 ч. на 10 – ия ден
считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник”;
3.6.Срок за подаване на предложенията за участие в търга – 17.00 часа на 15 – ия
ден, считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник”;
3.7.Посещения и огледи на обекта могат да се извършат всеки работен ден от
08.00 до 17.00 часа, но не по- късно от деня, предхождащ търга, в работно време след
закупуване на документация.
3.8.Търгът ще се проведе на 16 – ия ден считано от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник” в 14.00 часа в стая 102 на Община Горна Оряховица.
3.9. Достигнатата тръжна цена на продадения по т.1 общински нежилищен имот
да се заплати еднократно или разсрочено в левове; при разсрочено плащане началната
вноска не трябва да е по - малка от 50 % от определената цена; разсрочването на
дължимата част - до 6 месеца след датата на подписване на договора; лихвата върху
останалата дължима част е в размер на ОЛП плюс 10 пункта надбавка – от деня на
сключването на договора за продажба до окончателното изплащане на обекта.
4.Утвърждава тръжна документация и проект на договор за продажба на имота по
т. 1.
5. Възлага на Кмета на Общината да подготви търга и да назначи тръжна комисия
за провеждането му.
6.Упълномощава Кмета на Община Горна Оряховица да одобри протокола от
проведения търг, да определи спечелилия участник със Решение и да сключи договор
за покупко - продажба.

„

„

„
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РЕШЕНИЕ

№ 906

По т.17 от дневния ред - Приватизация на общински нежилищен имот,
невключен в имуществото на общински търговски дружества: Самостоятелен обект с
идентификатор 16359.514.3196.1.19 с площ 92,00 кв.м. в сграда № 1, разположена в
поземлен имот с идентификатор 16359.514.3196. Предназначение на самостоятелния
обект: за търговска дейност. Брой нива на обекта: 1, съгласно АОС №
5234/13.11.2018г., по стар план: масивен магазин с пл. № 3196, УПИ II – за ЖС, кв. 796.
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.1, ал.2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2 от
Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 12, ал.2 от Наредбата за анализите
на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда на лицензиране на
оценители, чл.2, ал.1, т.6, чл.3, ал.1, т.1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и
конкурсите и Решение № 836 от Протокол № 49/27.09.2018г. на Общински съвет Горна
Оряховица, Общински съвет Горна Оряховица,

Р е ш и:
1. Приема правния анализ, приватизационна оценка и информационен меморандум
на обект: Самостоятелен обект с идентификатор 16359.514.3196.1.19 с площ 92,00 кв.м.
в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 16359.514.3196.
Предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност. Брой нива на обекта:
1, съгласно АОС № 5234/13.11.2018г., по стар план: масивен магазин с пл. № 3196,
УПИ II – за ЖС, кв. 796
2. Продажбата на общинския нежилищен имот по т.1 да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване.
3. Търгът ще се проведе при следните условия:
3.1.Начална тръжна цена в размер на 74520,00 лв. /Словом: седемдесет и
четири хиляди петстотин и двадесет лева/ за самостоятелен обект за търговска
дейност, който е освободен от ДДС.
3.2.Стъпка за наддаване – 5% от началната тръжна цена в размер на 3726,00 лв.
/Словом: три хиляди седемстотин двадесет и шест лева/.
3.3.Депозитът за участие 20 % от първоначалната тръжна цена в размер на
14904,00 лв. /Словом: четиринадесет хиляди деветстотин и четири лева/ и се
превежда по банкова сметка на общината IBAN BG04FINV91503316803795, BIC код на
„Първа Инвестиционна Банка” FINVBGSF, до 17,00ч. на 14-ия ден считано от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник”;
3.4.Тръжната документация се получава в Община Горна Оряховица, пл.”Георги
Измирлиев” № 5, стая 213, цената на тръжната документация е 150,00 лв. без ДДС или
180,00 лв. с ДДС и се заплаща в касата на Общината /стая 108/, преди получаване на
документацията; лицето, закупуващо тръжна документация, следва да представи
документ за самоличност, а в случаите на представителство – документ, удостоверяващ
представителната му власт;
3.5.Срок за закупуване на тръжна документация – до 17,00 ч. на 10 – ия ден
считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник”;
3.6.Срок за подаване на предложенията за участие в търга – 17.00 часа на 15 – ия
ден, считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник”;
3.7.Посещения и огледи на обекта могат да се извършат всеки работен ден от
08.00 до 17.00 часа, но не по- късно от деня, предхождащ търга, в работно време след
закупуване на документация.

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 54 от 31 януари 2019 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2015-2019 г.
3.8.Търгът ще се проведе на 16 – ия ден считано от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник” в 15.00 часа в стая 102 на Община Горна Оряховица.
3.9. Достигнатата тръжна цена на продадения по т.1 общински нежилищен имот
да се заплати еднократно или разсрочено в левове; при разсрочено плащане началната
вноска не трябва да е по - малка от 50 % от определената цена; разсрочването на
дължимата част - до 6 месеца след датата на подписване на договора; лихвата върху
останалата дължима част е в размер на ОЛП плюс 10 пункта надбавка – от деня на
сключването на договора за продажба до окончателното изплащане на обекта.
4.Утвърждава тръжна документация и проект на договор за продажба на имота по
т. 1.
5.Възлага на Кмета на Общината да подготви търга и да назначи тръжна комисия за
провеждането му.
6.Упълномощава Кмета на Община Горна Оряховица да одобри протокола от
проведения търг, да определи спечелилия участник със Решение и да сключи договор
за покупко - продажба.

„

„

РЕШЕНИЕ

„

№ 907

По т.18 от дневния ред - Съгласие за частично изменение на подробен
устройствен план – План за регулация и застрояване с обхват УПИ I – ЗА СПЗУ, УПИ
V – ЗА ТРФП., УПИ VII – ЗА КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР в кв.228 по плана на ИПЗ, гр. Горна
Оряховица и улици с о.т. 964 – 350 и о.т. 350 – 974 – 975 по плана на ИПЗ, гр. Горна
Оряховица.
На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост във връзка с
чл.4, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, Общински съвет Горна Оряховица,

Р е ш и:
1. Дава съгласие за промяна на характера на собствеността от публична в частна
общинска собственост, както и се променя предназначението на 188 кв.м.,
представляващи част от улица с о.т. 350 – 975 - 974 (ПИ с идентификатор
16359.514.7214), които се предават към новообособен УПИ VIII – за производствени и
складови дейности в кв.228 по плана на ИПЗ, гр. Горна Оряховица.
2. На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост във връзка с
чл.4, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество дава съгласие за промяна на характера на собствеността от публична в
частна общинска собственост, както и се променя предназначението на 62 кв.м.,
представляващи част от улица с о.т. 350 – 975 - 974 (ПИ с идентификатор
16359.514.7214), които се придават към новообособен УПИ IX – за трафопост в кв.228
по плана на ИПЗ, гр. Горна Оряховица.
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3. На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост във връзка с
чл.4, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество дава съгласие за промяна на характера на собствеността от публична в
частна общинска собственост, както и се променя предназначението на 8240 кв.м.,
представляващи част от УПИ I – ЗА СПЗУ в кв.228 по плана на ИПЗ, гр. Горна
Оряховица ( ПИ с идентификатор 16359.514.1739), публична общинска собственост
съгласно Акт №5734 от 18.01.2019г., които стават част от новообособения УПИ I –за
обществено обслужване.
4. На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост във връзка с
чл.4, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество дава съгласие за промяна на характера на собствеността от публична в
частна общинска собственост, както и се променя предназначението на 1416 кв.м.,
представляващи част от УПИ I – ЗА СПЗУ в кв.228 по плана на ИПЗ, гр. Горна
Оряховица (ПИ с идентификатор 16359.514.1739), публична общинска собственост
съгласно Акт № 5734 от 18.01.2019г., които стават част от новообособения УПИ VIII –
за производствени и складови дейности в кв.228 по плана на ИПЗ, гр. Горна Оряховица.
5. На основание чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 134, ал.1, т.1 и ал. 2, т.6 от ЗУТ във връзка с чл. 131, ал.1
от ЗУТ, в качеството си на собственик, Общински Съвет Горна Оряховица, дава
съгласие за започване на процедура по частично изменение на подробен устройствен
план – План за регулация и застрояване с обхват УПИ I – ЗА СПЗУ, УПИ V – ЗА
ТРФП., УПИ VII – ЗА КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР в кв.228 по плана на ИПЗ, гр. Горна
Оряховица и улици с о.т. 964 – 350 и о.т. 350 – 974 – 975 по плана на ИПЗ, гр. Горна
Оряховица.

„

„

РЕШЕНИЕ

„

№ 908

По т.19 от дневния ред - Частично изменение на подробен устройствен план –
План за регулация и застрояване с обхват УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ VI,
УПИ XIX и УПИ XX в кв.54 по плана на р-н Север, гр. Горна Оряховица и улица с о.т.
38-859 по плана на р-н Север, гр. Горна Оряховица
На основание чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 134, ал.1, т.1 и ал. 2, т.2 и т.6 от ЗУТ , Общински съвет Горна Оряховица,
Р е ш и:
1. В качеството си на собственик, Общински Съвет Горна Оряховица, дава
съгласие за започване на процедура по частично изменение на подробен устройствен
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план – План за регулация и план за застрояване /ПРЗ/ с обхват УПИ I, УПИ II, УПИ III,
УПИ IV, УПИ VI, УПИ XIX и УПИ XX в кв.54 по плана на р-н Север, гр. Горна
Оряховица и улица с о.т. 38-859 по плана на р-н Север, гр. Горна Оряховица.
2. На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.41, ал.2 от Закон за общинската собственост във връзка с
чл.64, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, Общински съвет Горна Оряховица одобрява пазарна оценка,
изготвена от лицензиран оценител в размер на общо 94144,00 лв. /словом: деветдесет
и четири хиляди сто четиридесет и четири лева/ без ДДС или 112972,80 лв.
/словом: сто и дванадесет хиляди деветстотин седемдесет и два лева и осемдесет
стотинки/ с ДДС върху 2942 кв.м., представляващи: 627 кв.м. част от имот с
идентификатор №16359.515.361 собственост на Община Горна Оряховица съгласно
АОС №5728/18.01.2018г., 1430 кв.м. част от имот с идентификатор №16359.515.5184
собственост на Община Горна Оряховица съгласно АОС №5729/18.01.2018г., 525 кв.м.
част от имот с идентификатор №16359.515.5173 собственост на Община Горна
Оряховица съгласно АОС №5730/18.01.2018г., 301 кв.м. част от имот с идентификатор
№16359.515.362 собственост на Община Горна Оряховица съгласно АОС
№5731/18.01.2018г.
3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ във връзка с чл.56, ал.1 и ал.2 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да сключи предварителен договор за
прехвърляне на правото на собственост, с който “Игнис Трейд” ООД придобива
правото на собственост на част от новообразуван УПИ I – за жилищно строителство в
кв.54 по плана на р-н Север гр.Горна Оряховица с площ 2942 кв.м. собственост на
Община
Горна
Оряховица,
съгласно
АОС
№5728/18.01.2018г.,
АОС
№5729/18.01.2018г., АОС №5730/18.01.2018г. и АОС №5731/18.01.2018г.
4. За сметка на “Игнис Трейд” ООД са всички разноски по сключване на
предварителния договор за прехвърляне на правото на собственост върху 2942 кв.м.,
представляващи: 686 кв.м. част от имот с идентификатор №16359.515.361 собственост
на Община Горна Оряховица съгласно АОС №5728/18.01.2018г., 1430 кв.м. част от
имот с идентификатор №16359.515.5184 собственост на Община Горна Оряховица
съгласно АОС №5729/18.01.2018г., 525 кв.м. част от имот с идентификатор
№16359.515.5173 собственост на Община Горна Оряховица съгласно АОС
№5730/18.01.2018г., 301 кв.м. част от имот с идентификатор №16359.515.362
собственост на Община Горна Оряховица съгласно АОС №5731/18.01.2018г.
5. Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица, след влизане в сила на
Заповедта за изменение на ПУП /ПРЗ/ да сключи окончателен договор за прехвърляне
на правото на собственост върху 2942 кв.м. представляващи част от новообразуван
УПИ I – за жилищно строителство кв.54 по плана на р-н Север гр.Горна Оряховица,
собственост на Община Горна Оряховица.

„

„

„

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 54 от 31 януари 2019 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2015-2019 г.
РЕШЕНИЕ

№ 909

По т.20 от дневния ред - Частично изменение на Подробен устройствен план План за регулация и застрояване /ПРЗ/ с обхват ПИ с пл.№67, за който е отреден УПИ
II – 67 и новопредвидена, но нереализирана на място улица с о.т. 58 – 57 в кв. 30 по
плана на с.Писарево, общ. Горна Оряховица
На основание чл. 21, ал.1, т.11 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от ЗУТ и § 8 ал.2 т.3 от ЗУТ,
Общински съвет Горна Оряховица,
Р е ш и:
1. Дава съгласие за започване на процедура по частично изменение на
Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ с обхват ПИ с
пл.№67, за който е отреден УПИ II – 67 в кв.30 по плана на с. Писарево, община Горна
Оряховица и новопредвидена, но нереализирана на място улица с о.т. 58 – 57 по плана
на с.Писарево, общ. Горна Оряховица.
2. На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ във връзка с чл.56, ал.1 и ал.2 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да сключи предварителен договор за
прехвърляне на правото на собственост, с който:
- Община Горна Оряховица става собственик на 78 кв.м., представляващи част
от ПИ с пл.№67, за който е отреден УПИ II – 67 в кв.30 по плана на с. Писарево,
община Горна Оряховица, собственост на Бейдат Юсменов Бейдатов съгласно
Н.а.№1087, т.VI, рег.№10746, д.№989/2015г., попадащи в трасето на новопредвидена,
но нереализирана на място улица с о.т. 58 – 57
- Бейдат Юсменов Бейдатов става собственик на :
1. 74 кв.м., представляващи част от УПИ I – 68, собственост на Община Горна
Оряховица съгласно АЧОС № 5654/09.01.2019, вписан в СВ с вх.рег.
№171/14.01.2019г., Акт №123, т.I, които се предават към ПИ с пл.№67, за който е
отреден УПИ II – 67 в кв.30 по плана на с. Писарево, община Горна Оряховица и
2. 4 кв.м., представляващи част от част от УПИ II – 67, собственост на Община
Горна Оряховица съгласно АЧОС № 5655/09.01.2019, вписан в СВ с вх.рег.№
172/14.01.2019г., Акт №124, т.I, които се предават към ПИ с пл.№67, за който е отреден
УПИ II – 67 в кв.30 по плана на с. Писарево, община Горна Оряховица
3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.41, ал.2 от Закон за общинската собственост във връзка с
чл.64, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, Общински съвет Горна Оряховица одобрява пазарна оценка,
изготвена от лицензиран оценител в размер на общо 740.00 лв./ словом: седемстотин и
четиридесет лева / без ДДС или 888.00 лв. /словом: осемстотин осемдесет и осем лева/
с ДДС върху 74 кв.м., част от УПИ I – 68, собственост на Община Горна Оряховица
съгласно АЧОС № 5654/09.01.2019, вписан в СВ с вх.рег. №171/14.01.2019г., Акт
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№123, т.I, които да се предадат към ПИ с пл.№67, за който е отреден УПИ II – 67 в
кв.30 по плана на с. Писарево, общ. Горна Оряховица, собственост на Бейдат Юсменов
Бейдатов съгласно Н.а.№1087, т.VI, рег.№10746, д.№989/2015г.
4. На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.41, ал.2 от Закон за общинската собственост във връзка с
чл.64, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, Общински съвет Горна Оряховица одобрява пазарна оценка,
изготвена от лицензиран оценител в размер на общо 40.00 лв./ словом: четиридесет
лева / без ДДС или 48.00 лв. /словом: четиридесет и осем лева/ с ДДС върху 4 кв.м.,
част от УПИ II – 67, собственост на Община Горна Оряховица съгласно АЧОС №
5655/09.01.2019, вписан в СВ с вх.рег.№ 172/14.01.2019г., Акт №124, т.I, които да се
предадат към ПИ с пл.№67, за който е отреден УПИ II – 67 в кв.30 по плана на с.
Писарево, общ. Горна Оряховица, собственост на Бейдат Юсменов Бейдатов съгласно
Н.а.№1087, т.VI, рег.№10746, д.№989/2015г.
5. На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.41, ал.2 от Закон за общинската собственост във връзка с
чл.64, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, Общински съвет Горна Оряховица одобрява пазарна оценка,
изготвена от лицензиран оценител в размер на общо 780.00 лв./ словом: седемстотин и
осемдесет лева / без ДДС или 936.00 лв. /словом: деветстотин тридесет и шест лева/ с
ДДС върху 78 кв.м., представляващи част от ПИ с пл.№67, за който е отреден УПИ II –
67 в кв.30 по плана на с. Писарево, община Горна Оряховица, собственост на Бейдат
Юсменов Бейдатов съгласно Н.а.№1087, т.VI, рег.№10746, д.№989/2015г., попадащи в
трасето на новопредвидена, но нереализирана на място улица с о.т. 58 – 57, които да се
предадат на Община Горна Оряховица.
6. За сметка на Бейдат Юсменов Бейдатов са всички разноски по сключване на
предварителния договор за прехвърляне на правото на собственост върху 78 кв.м.,
представляващи 74 кв.м. от УПИ I – 68 и 4 кв.м от УПИ II – 67 , които се предават към
УПИ II – 67 в кв.30 по плана на с. Писарево, община Горна Оряховица , а 78 кв.м,
представляващи част от ПИ с пл.№67, за който е отреден УПИ II – 67 в кв.30 по плана
на с. Писарево, община Горна Оряховица, попадащи в трасето на новопредвидена, но
нереализирана на място улица с о.т. 58 – 57, да се прехвърлят на Община Горна
Оряховица. За уравнение на дяловете страните не си дължат насрещни плащания.
7. Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица след влизане в сила на
Заповедта за изменение на ПУП /ПРЗ/, да сключи окончателен договор за прехвърляне
на правото на собственост върху 78 кв.м.,които да се прехвърлят на Бейдат Юсменов
Бейдатов, представляващи 74 кв.м. от УПИ I – 68, и 4 кв.м от УПИ II – 67 , които се
предават към УПИ II – 67 в кв.30 по плана на с. Писарево, община Горна Оряховица , и
78 кв.м., представляващи част от ПИ с пл.№67, за който е отреден УПИ II – 67,
попадащи в трасето на новопредвидена, но нереализирана на място улица с о.т. 58 – 57,
да се прехвърлят на Община Горна Оряховица.

„

„

„

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 54 от 31 януари 2019 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2015-2019 г.
РЕШЕНИЕ

№ 910

По т.21 от дневния ред - Даване на предварително съгласие за промяна
предназначението и учредяване на вещни права на поземлени имоти собственост на
Община Горна Оряховица, попадащи в участъка от проектното трасе на газопровод
“Южен поток”, обект “Разширение на газопреносната инфраструктура на
“Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българосръбската граница”.
На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.29, ал.1 от Закона за
опазване на земеделски земи /ЗОЗЗ/, Общински съвет Горна Оряховица,
Р е ш и:
1. Общински съвет Горна Оряховица, изразява предварително съгласие за
промяна предназначението и учредяване на вещни права на поземлени имоти
собственост на Община Горна Оряховица, попадащи в участъка от проектното трасе на
газопровод “Южен поток”, обект “Разширение на газопреносната инфраструктура на
“Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българосръбската граница” Предварителното съгласие е в полза на “Булгартрансгаз” ЕАД с цел
изграждане на газопровод “Южен поток”, като обект на техническата инфраструктура
по смисъла на ЗУТ и енергиен обект по смисъла на ЗЕ, и е със срок на валидност до
окончателното изграждане на гореописания обект.

„

„

„

Р Е Ш Е Н И Е № 911
По т.22 от дневния ред - Обсъждане предложение за Разрешение за изработване
на Проект за частично изменение на подробен устройствен план на р-н „Север“ гр.
Горна Оряховица, с обхват УПИ XX – за гаражи и магазини (ПИ с идентификатор
16359.515.160), УПИ XXIII– за ЖС (ПИ с идентификатор 16359.515.163) и улица с о.т.
78- о.т. 79 (ПИ с идентификатор 16359.515.1039).
Общинският съвет не прие предложението поради липса на необходимия брой
гласували „за“ предложението общински съветници.

„

„

РЕШЕНИЕ

„

№ 912

По т.23 от дневния ред - Приемане на Отчет за изпълнение на Плана за действие
на Община Горна Оряховица за подкрепа на интеграционните политики ( 2014- 2020) за
2018 година.
На основание на чл.21, ал. 1, т.12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Горна Оряховица,
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Р е ш и:
1. Приема Отчет за изпълнение на План за действие на Община Горна Оряховица за
подкрепа на интеграционни политики (2014 - 2020г.) за 2018 година.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 913

По т.24 от дневния ред - Избиране на членове, които да бъдат включени в
състава на Комисия за организация и провеждане на конкурса за възлагане
управлението на „Диагностично консултативен център 1“ ЕООД гр. Горна Оряховица,
определена с Решение №885 по Протокол №53/20.12.2018 г. на Общински съвет Горна
Оряховица.
На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл.5, ал.2 от Наредба №9 от 26.06.2000 г. за условията и
реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по
закона за лечебните заведения и Решение №885 по протокол №53/20.12.2018 г. на
Общински съвет Горна Оряховица, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1. Общински съвет Горна Оряховица, избира членове, които да бъдат включени
в състава на Комисия за организация и провеждане на конкурса за възлагане
управлението на „Диагностично консултативен център 1“ ЕООД гр. Горна Оряховица,
определена с Решение №885 по протокол №53/20.12.2018 г. на Общински съвет Горна
Оряховица, следните лица:
Председател: д-р Диана Великова Даскалова - Апостолова - общински съветник;
Секретар: адвокат Иван Илиев Илиев - правоспособен юрист;
Членове: 1. Представител на РЗИ гр. Велико Търново;
2. Анелия Димитрова - Секретар на Община Горна Оряховица;
3. Кирил Асенов Кирилов - общински съветник;
Резервен член: Янко Димитров Янков - общински съветник.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 914

По т.25 от дневния ред - Преобразуване на общински детски градини.
На основание чл. 20, чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.310, ал.5 и чл.313, ал. 1, т. 3
от Закона за предучилищното и училищното образование и със следните фактически
основания: чрез преобразуването ще се осигурят в максимална степен социалнобитови, хигиенни и здравни условия, като сериозна предпоставка за качествено
отглеждане, възпитание, социализиране и обучение; по-ефективно използване на
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финансовия ресурс и спазване на нормативните изисквания, произтичащи от законовата
база по отношение на детските градини, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1. Да се преобразува ДГ „Детски свят" — гр. Горна Оряховица, ж. к. Калтинец,
ул. „Пирин“ № 6 чрез вливане в ДГ „Елена Грънчарова“ — гр. Горна Оряховица, ул.
„Раховец“ .№ 11 считано от 01.04.2019 г. Вливащата се детска градина да продължи да
функционира като филиал „Детски свят" — гр. Горна Оряховица, ж к. Калтинец, ул.
„Пирин“ №6 към ДГ „Елена Грънчарова" — гр. Горна Оряховица, ул. „Раховец“ № 11.
2. Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да издаде заповед за
преобразуването на ДГ „Детски свят" - гр. Горна Оряховица, ж. к. Калтинец, ул.
„Пирин“ № 6 чрез вливане като филиал в ДГ „Елена Грънчарова" — гр. Горна
Оряховица, ул. „Раховец“ № 11.
3. Задължителната документация на вливащата се ДГ „Детски свят“ - гр. Горна
Оряховица, наличният инвентар и сградният фонд — публична общинска собственост
да се приемат за управление и стопанисване от директора на детската градина, в която
се влива, а именно ДГ „Елена Грънчарова“ — гр. Горна Оряховица.
4. Отглеждането, възпитанието, социализирането и обучението на децата от ж. к.
Калтинец да продължи да се осъществява във филиал „Детски свят" - гр. Горна
Оряховица под административното ръководство на директора на ДГ „Елена
Грънчарова" — гр. Горна Qряховица.
5. Трудовите правоотношения с персонала на преобразуваната детска градина да
бъдат уредени при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.
6. Намалява броят на второстепенните разпоредители с бюджет за 2019 година,
като изважда ДГ „Детски свят" - гр. Горна Оряховица, ж. к. Калтинец, ул. „Пирин“ №6.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 915

По т.26 от дневния ред - Приемане на Годишна програма за развитие на
читалищната дейност в Община Горна Оряховица за 2019 година.
На основание чл. 21, ал. 1, т.12 и от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища,
Общински съвет Горна Оряховица,
Р е ш и:
1. Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община
Горна Оряховица за 2019 година.
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„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 916

По т.27 от дневния ред - Определяне на представител на Община Горна
Оряховица за участие и съгласуване на мандата и позицията на представител на
Община Горна Оряховица по дневния ред на редовно заседание на Общо събрание на
Асоциацията по ВиК на обособената територия , обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация Йовковци“ ООД- гр. Велико Търново.
На основание чл.21, ал.1, т.15 и т.23 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 10в, ал. 1, т. 7 и чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от
Закона за водите и чл. 5, ал. 5 и ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1. Определя инж. Добромир Стойков Добрев – Кмет на община Горна
Оряховица да представлява Общината в редовно заседание на Общото събрание на
Асоциацията по ВиК, което ще се проведе на 19.02.2019г. от 11:00 часа, а при липса
на кворум на 14.03.2019г. от 11:00 часа.
2. При невъзможност за участие на Кмета на Община Горна Оряховица в
заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново
определя Николай Стефанов Георгиев – Заместник – кмет на община Горна Оряховица,
да представлява Община Горна Оряховица в редовното заседание на Общото събрание
на Асоциацията по ВиК.
3. Оправомощава представителя на Община Горна Оряховица при провеждане
на редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр.
Велико Търново, да гласува по предложения дневен ред по следния начин:
3.1. По точка 1 от дневния ред – Приемане на решение за приемане на
отчета за дейността на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана
от „ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново за 2018г., на основание чл.198в, ал.4,
т.10 от ЗВ и чл.9, ал.2 от ПОДАВиК – да гласува „ЗА“.
3.2. По точка 2 от дневния ред – Приемане на решение за приемане на
отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК на обособена територия,
обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново за 2018г., на основание чл.9,
ал.2 във връзка с чл.26, ал.3 от ПОДАВиК - да гласува „ЗА“.
3.3. По точка 3 от дневния ред – Приемане на решение за приемане на
бюджета на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК
Йовковци” ООД, гр. Велико Търново за 2019г. на основание чл.9, ал.2 във връзка с
чл.21, ал. 1 от ПОДАВиК - да гласува „ЗА“.
3.4. По точка 4 от дневния ред – Съгласуване на план за опазване на
околната среда, включително план за собствен мониторинг в съответствие с
изискванията на разрешителните за заустване на отпадъчни води, и програма за
управление на отпадъците (включително утайките), свързани с предоставянето на ВиК
услугите, съгласно т.5.5 (а) от Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 54 от 31 януари 2019 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2015-2019 г.
ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни
услуги - да гласува „ЗА“.
3.5. По точка 5 от дневния ред – Одобряване на Предложение на подробна
инвестиционна програма за инвестиции в активи – ВиК системи и съоръжения,
публична държавна и публична общинска собственост през 2019г. и обобщена
инвестиционна програма 2016-2030г. - да гласува „ЗА“.
3.6. По точка 6 от дневния ред - Други – обсъждане на възникнали въпроси,
във връзка с бъдещата дейност на Асоциацията – да гласува „за“, „против“ или
„въздържал се“, съобразно вътрешните си убеждения и интересите на Община
Горна Оряховица.
4. Оправомощава представителя на Община Горна Оряховица да подписва и
получава всякакви документи свързани с Общото събрание на Асоциацията по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация
Йовковци“ООД, гр. В. Търново.

„

„

„

РЕШЕНИЕ

№ 917

По т.28 от дневния ред - Предложение относно избиране на общински съветници
в комисията по търгове и конкурсите по реда на Наредбата за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество за месец февруари 2019 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 февруари общинските
съветници - Деница Петрова Цветанова, Добрин Серопе Дериджиян, Георги Рачев
Рачев, Юлиан Ангелов Йорданов, като резервен член Петър Алексиев Гайдаров.

„

„

„

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ/

