Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 31 от 29 юни 2017 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2015-2019 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 31/29.06.2017 г.
от редовно заседание на
Общински съвет – Горна Оряховица
Р Е Ш Е Н И Е № 466
По т.1 от дневния ред - Отчет за изпълнението на бюджета и общинските сметки
за средства от Европейския съюз на община Горна Оряховица към 31.12.2016 г. и отчет
на показателите по чл.14 от Закона за публичните финанси за контролираните от
общината лица, които попадат в подсектор „Местно управление“ и не са разпоредители
с бюджет по бюджета на общината - МБАЛ „Св.Иван Рилски“
На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.137 ал.2 от Закона за публичните финанси, Общински съвет Горна
Оряховица
Р е ш и:
1. Приема отчета за изпълнението на бюджета към 31.12.2016 г. по приходна и
разходна част, по функции, дейности, параграфи и подпараграфи, съгласно
Приложение № 1, Приложение № 1-А, Приложение № 2, които са неразделна част от
настоящото решение както следва:
1. По приходите /Приложение № 1, 1-А/
§
1.1.Взаимоотношения с РБ
1.1.1.Обща субсидия за държавни дейности
1.1.2.Обща изравнителна субсидия
1.1.3.Целева субсидия за КВ
1.1.4 Възстановени трансфери за ЦБ (-/+)
1.1.5.Други целеви трансфери от ЦБ
1.2.Собствени приходи
1.2.1.Имуществени данъци
1.2.2.Неданъчни приходи
1.3.Трансфери
1.4.Временни безлихвени заеми
1.5.Финансиране на дефицита
Всичко приходи:
2. По разходите /Приложение № 2/

31 11
31 12
31 13
31 20
31 28

Бюджет
2016 г.
17 952 717
13 342 077
2 209 500
849 617
-3 470
391 210

Отчет
31.12.16 г.
17 952 700
13 342 077
2 209 500
849 600
-3 470
391 210

8 418 822
2 759 250
5 659 572
976 546
41 798
1 368 505
28 758 388

7 346 181
2 984 369
4 361 812
856 100
61 471
- 873 312
25 343 140

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 31 от 29 юни 2017 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2015-2019 г.
Наименование на показателите

§§

РАЗХОДИ - ВСИЧКО

План

Отчет

28 758 388 25 343 140

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

01-00

10 182 297

9 812 445

Други възнаграждения и плащания за персонала

02-00

1 377 447

1 250 198

Задължителни осигурителни вноски от работодатели

05-00

2 218 828

2 129 395

Издръжка

10-00

11 569 238

9 131 985

Платени данъци, такси и административни санкции

19-00

-251 536

-211 524

Стипендии

40-00

61 198

47 709

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

42-00

411 832

374 966

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предпр.

43-00

3 000

3 000

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

45-00

836 021

804 050

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

46 00

23 215

23 166

Разходи за лихви по заеми от страната

22-00

104 000

103 802

Основен ремонт на ДМА

51-00

496 777

495 440

Придобиване на ДМА

52-00

1 698 295

1 352 072

Придобиване на НДА

53-00

27 776

26 436

3. Общински съвет приема отчета за капиталовите разходи на общината към 31.12.2016
г., отразени в Поименния списък за капитални вложения, съгласно Приложение № ПИ1Б.
4. Общински съвет приема отчета на общинските сметки за средства от Европейския
съюз за 2016 г., съгласно Приложение №4.
5. Общински съвет приема отчета за състоянието на общинския дълг, съгласно
Приложение №5
6. Общински съвет приема отчета на средствата по Закона за приватизацията и
следприватизационния контрол за 2016 г., съгласно Приложение №6
7. Общински съвет приема информацията за изпълнението на фискалните цели, както и
за изпълнението на прогнозите по чл. 82, ал. 3 от ЗПФ.
8. Общината няма сключвани за отчетния период съществени сделки и операции както
и на разпоредителите с бюджет по бюджета на общината, които нямат пряк касов ефект
върху бюджета на общината.
9. Общински съвет приема отчета на показателите по чл. 14 от Закона за публичните
финанси за контролираните от общината лица, които попадат в подсектор "Местно
управление" и не са разпоредители с бюджет по бюджета на общината, както и на
динамиката и текущото състояние на техния дълг – МБАЛ „Св.Иван Рилски“.

„

„

„
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Р Е Ш Е Н И Е № 467
По т.2 от дневния ред - План за работата на Общински съвет Горна Оряховица за
II-то полугодие на 2017г.
На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1. Приема план за работата на Общински съвет Горна Оряховица за II-то
полугодие на 2017г.

„

„

„

По т.3 от дневния ред - Питания и отговор на питания.

Р Е Ш Е Н И Е № 468
Относно - Обсъждане предложение на РУО град Велико Търново за сливане на ПТГ
„В.Левски“ и ПГ по ЖПТ „Н.Вапцаров“

Общинският съвет не прие предложението поради липса на необходимия брой
гласували „за“ предложението общински съветници.

„

„

„

Р Е Ш Е Н И Е № 469
По т.4 от дневния ред - Промени в приходната и разходната част на бюджета и в
Поименния списък за капиталови разходи за местни дейности и в сметките за средства
от Европейския съюз.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.124, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за публичните
финанси, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1.
Променя плана на бюджета на Община Горна Оряховица за 2017 година за
местни дейности , както следва:
По приходната част
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1.1. Изменя § 76 00- Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за
средства от Европейския съюз (нето) с (+) 5000 лв. от възстановения временен
безлихвен заем от проект BG05M9OP001-2.002-0021-C001 „Осигуряване на независим
живот в Община Горна Оряховица” по оперативна програма «РЧР».
По разходната част
1.2 Увеличава разходната част с 5000 лв. както следва:
- увеличава бюджета на Община гр. Г.Оряховица с 5000 лв., като увеличава
Функция VІІ Почивно дело,култура,религиозни дейности, Дейност 714 Спортни
бази за спорт за всички, §52-06-изграждане на инфраструктурни обекти за
следните обекти:
-Проектиране и изграждане на мултифункционално игрище в гр.Долна Оряховица –
1250 лв.;
- Проектиране и изграждане на мултифункционално игрище в с.Първомайци– 1250 лв.;
- Проектиране и изграждане на мултифункционално игрище в с.Поликраище – 1250 лв.;
- Проектиране и изграждане на мултифункционално игрище в с.Драганово – 1250 лв.;
2. Кметът на общината да отрази промените по бюджета и в Поименния списък за
капиталови разходи по функции, дейности, параграфи и подпараграфи по ЕБК.

„

„

„

Р Е Ш Е Н И Е № 470
По т.5 от дневния ред - Изменение на разходната част на бюджета и увеличаване
на средствата за читалищна дейност.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл.124, ал.2 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 в
частта за дофинансиране на държавно делегирани дейности, както следва:
увеличение намаление
Функция VІI "Функция Почивно дело, култура,
религиозни дейности"
Д.738 - Читалища
Субсидии и други текущи трансфери за юридически
лица с нестопанска цел
Функция I „Общи държавни служби“

9000
9000
45-00

9000
9000
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Д.122 - Общинска администрация
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по
трудови и служебни правоотношения
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения

9000
9000
01-00
9000
01-01

2. Общинският съвет упълномощава кмета на общината да отрази промените по
плана на разходна част на бюджета по функции, дейности, параграфи и подпараграфи
по ЕБК

„

„

„

Р Е Ш Е Н И Е № 471
По т.6 от дневния ред - Отпускане на целеви средства за покриване на
необходими и неотложни разходи, направени във връзка с отстраняване на настъпили
щети на регионалната система за отпадъци. Промяна на план-сметката за определяне
размера на таксата за битови отпадъци за 2017г. на община Горна Оряховица.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 66, ал. 1, чл. 67, чл.68, чл.71 и 71а от Закона за местните данъци и
такси и чл. 9, чл. 10 и чл. 11а и б от Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, Общински съвет
Горна Оряховица
Р е ш и:
1.
Дава съгласие за отпускане на целеви средства на Регионално сдружение
за управление на отпадъците, регион В. Търново в размер на 13 515,35 лв., за заплащане
на извършените необходими и неотложни разходи, за запазване на регионално депо за
отпадъци.
2.
Одобрява вътрешна промяна в план-сметка за необходимите разходи за
сметосъбиране, сметоизвозване, депониране и поддържане на територии за обществено
ползване за 2017 г., както следва:
2.1
Намалява средствата предвидени за сепариране на отпадъците
Дейност 623 - Чистота, параграф 10-20 разходи за външни услуги с 13 515,35 лв.
2.2
включва в т.3.1 от план-сметката нов вид разход с наименование:
„средства за заплащане на извършените необходими и неотложни разходи по запазване
на регионалната система за управление на отпадъците“ на стойност 13 515,35 лв.
3.
Възлага на кмета на община Горна Оряховица, в зависимост от
отчитането при необходимост да извърши компенсирана промяна между приходната и
разходната част на бюджета за местни дейности.
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„

„

„

Р Е Ш Е Н И Е № 472
По т.7 от дневния ред - Даване на съгласие за издаване на запис на заповед във
връзка с изпълнението на одобрен проект по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1. Дава съгласие Община Горна Оряховица да издаде Запис на заповед, неотменим и
безусловен, без протест и разноски в полза на Министерство на регионалното развитие
и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“
2014-2020 - Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ в размер на 257 397,00
лв.(словом: двеста петдесет и седем хиляди триста деветдесет и седем лева и нула
стотинки),
представляващи
плащане
по
договор
за
предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ „Енергийна ефективност на административна сграда
за предоставяне на социални услуги гр. Горна Оряховица“ с регистрационен номер
BG16RFOP001-1.027-0005-C01 по
процедура на директно предоставяне
BG16RFOP001-1.027“Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и
развитие 2014-2020 - Горна Оряховица“, част от процедура BG16RFOP001-1.001039“Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 20142020“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ (2014-2020) със срок за предявяване
за плащане до 18.12.2019г.
2. Упълномощава Кмета на Община Горна Оряховица да подпише запис на заповед
и всички изискуеми документи в изпълнение на решението на Общински съвет гр.
Горна Оряховица.

„

„

„

Р Е Ш Е Н И Е № 473
По т.8 от дневния ред - Даване на съгласие за подписването и утвърждаване на
споразумение между „Барон-Н“ ЕООД и Община Горна Оряховица, за уреждане на
отношенията във връзка с Уведомление с вх. № 2600-628/26.05.2017г. от „Охрид Макс“
ЕООД за прехвърлено вземане от Община Горна Оряховица на основание договор за
цесия от 25.05.2017г. между цедента „Охрид Макс“ ЕООД и цесионера „Барон-Н“
ЕООД.
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23, и ал.2 от ЗМСМА, във връзка Уведомление с
вх. № 2600 - 628 / 26.05.2017г. от „Охрид Макс“ ЕООД, Общински съвет Горна
Оряховица
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Р е ш и:
1. Утвърждава предложеното споразумение и дава съгласие то да се сключи
между Община Горна Оряховица и „БАРОН-Н“ ЕООД с ЕИК
, със седалище и
адрес на управление
, представлявано от Николай Александров
Атанасов.

„

„

„

Р Е Ш Е Н И Е № 474
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 за гаражна клетка № 1 в УПИ ХV – за гаражи, кв. 30
по плана на район „Север”, гр. Горна Оряховица
2. Отстъпване право на строеж за гаражна клетка № 38 в УПИ V – за гаражи, кв. 6
по плана на район „Север”, гр. Горна Оряховица
3. Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост: Имот № 023018 –
полска култура, местност "Бий Бужак" в землището на с. Върбица, община Горна
Оряховица, IV категория с площ от 32,508 дка
4. Продажба на урегилиран поземлен имот – частна общинска собственост, УПИ VI,
кв. 2 по плана на с. Писарево, община Горна Оряховица с обща площ от 1595,00 кв.м.,
съгласно АОС № 4459/09.06.2017г.
5. Продажба на урегилиран поземлен имот – частна общинска собственост, УПИ V,
кв. 2 по плана на с. Писарево, община Горна Оряховица с обща площ от 1620,00 кв.м.,
съгласно АОС № 4458/09.06.2017г.
6. Продажба на урегилиран поземлен имот – частна общинска собственост, УПИ V
– общ., кв. 24 по плана на район „Север”, гр. Горна Оряховица с площ от 468,00 кв.м.,
съгласно АОС № 3794/13.02.2017г.
7. Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, а
именно помещение, находящо се в сграда – основен корпус в УПИ V – за гробище, кв.
238 по плана на ИПЗ с площ от 15,64 кв.м, съгласно АОС № 349/17.07.1998г., за срок от
3 /три/ години.
8. Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост: Имот № 000116 –
пустееща необработваема земя, в землището на с. Горски Горен Тръмбеш, община
Горна Оряховица, VI категория с площ от 90,810 дка.
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„

„

„

Р Е Ш Е Н И Е № 475
По т.10 от дневния ред - Прекратяване правото на ползване върху имот общинска
собственост, а именно помещение, представляващо магазин за траурни стоки,
находящо се в сграда – основен корпус в УПИ V – за гробище, кв. 238 по плана на ИПЗ
с площ от 15,64 кв.м, съгласно АОС № 349/17.07.1998г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
Дава съгласие да се прекрати безвъзмездното право на ползване върху имот
общинска собственост, а именно помещение, представляващо магазин за траурни
стоки, находящо се в сграда – основен корпус в УПИ V – за гробище, кв. 238 по плана
на ИПЗ с площ от 15,64 кв.м, съгласно АОС № 349/17.07.1998г., предоставено на ОП
„Обреди” гр. Горна Оряховица с т. 2 на Решение № 435 от Протокол № 28 от
27.04.2017г. на Общински съвет Горна Оряховица.

„

„

„

Р Е Ш Е Н И Е № 476
По т.11 от дневния ред - Отдаване под наем на недвижим имот - публична
общинска собственост, а именно помещение, находящо се в сграда- основен корпус в
УПИ V - за гробище, кв. 238 по плана на ИПЗ с площ от 15,64 кв.м., съгласно АОС №
349/17.07.1998г., 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 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 13, ал.
1 и ал. 2, чл. 84, т. 3 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, находящо се в сграда – основен корпус в УПИ V – за гробище, кв. 238 по
плана на ИПЗ с площ от 15,64 кв.м, съгласно АОС № 349/17.07.1998г., за срок от 3 /три/
години и първоначална месечна наемна цена в размер на 54,74 лв. /Словом: петдесет и
четири лева и седемдесет и четири стотинки/ без ДДС или 65,69 лв. /Словом: шестдесет
и пет лева и шестдесет и девет стотинки/ с ДДС.

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 31 от 29 юни 2017 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2015-2019 г.
2. Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да организира и проведе
публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Закона за общинската
собственост и НРПУРОИ.

„

„

„

Р Е Ш Е Н И Е № 477
По т.12 от дневния ред - Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска
собственост, а именно помещение, находящо се в гр.Горна Оряховица на ул.”Вичо
Грънчаров” № 9А, ет. 3, УПИ ХI – „За магазини и ТП” в кв. 109 по плана на гр. Горна
Оряховица, с площ от 82,51 кв.м., съгласно АОС № 2163/10.02.2012г. за срок от 3 /три/
години.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 14 ал. 1 във вр. ал.2 от ЗОС , във връзка с чл. 16, ал. 1 и
ал. 2 и чл. 84, ал. 1, т. 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 юридическо лице, вписано в регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел на помещение – частна общинска собственост, а именно помещение,
находящо се в гр.Горна Оряховица на ул.”Вичо Грънчаров” № 9А, ет. 3, УПИ ХI – „за
магазини и ТП” в кв. 109 по плана на гр. Горна Оряховица, с площ от 82,51 кв.м., в
размер на 99,01 лв. /Словом: деветдесет и девет лева и една стотинка/ без ДДС или
118,81 лв. /Словом: сто и осемнадесет лева и осемдесет и една стотинки/ с ДДС за срок
от 3 /три/ години.
2. Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да организира и проведе
публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Закона за общинската
собственост и НРПУРОИ.

„

„

„

Р Е Ш Е Н И Е № 478
По т.13 от дневния ред - Продажба на урегулиран поземлен имот - частна
общинска собственост, УПИ V - общ. в кв. 24 по плана на р-н „Север“, гр. Горна
Оряховица с площ от 468,00 кв.м., съгласно АОС № 3794/13.02.2017г.Ю

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 31 от 29 юни 2017 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2015-2019 г.
На основание чл.21 ал.1 т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 1 от Закона за
общинската собственост във вр. чл. 53 ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
Дава съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за
продажба на урегулиран поземлен имот - частна общинска собственост, УПИ V – общ.
в кв. 24 по плана на р-н „Север”, гр. Горна Оряховица с площ от 468,00 кв.м., съгласно
АОС № 3794/13.02.2017г. и първоначална тръжна цена определена с пазарна оценка от
лицензиран оценител, в размер на 13 572,00 лева /Словом: тринадесет хиляди петстотин
седемдесет и два лева/ без ДДС или 16 286,40 лева /Словом: шестнадесет хиляди двеста
осемдесет и шест лева и четиридесет стотинки/ с ДДС, която е по – висока от данъчната
оценка на имота.
2.Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да организира и проведе
публичен търг с тайно наддаване по реда на ЗОС и НРПУРОИ.

„

„

„

Р Е Ш Е Н И Е № 479
По т.14 от дневния ред - Продажба на урегулиран поземлен имот - частна
общинска собственост, УПИ VI, кв. 2 по плана на с. Писарево, общ. Горна Оряховица с
обща площ от 1 595,00 кв.м., съгласно АОС № 4459/09.06.2017г.
На основание чл.21 ал.1 т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 1 от Закона за
общинската собственост във вр. 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 урегулиран поземлен имот - частна общинска собственост, УПИ VI, кв. 2 по плана
на с. Писарево, общ. Горна Оряховица с обща площ от 1 595,00 кв.м., съгласно АОС №
4459/09.06.2017г. и първоначална тръжна цена определена с пазарна оценка от
лицензиран оценител, в размер на 15 950,00 лева /Словом: петнадесет хиляди
деветстотин и петдесет лева/ без ДДС или 19 140,00 лева /Словом: деветнадесет хиляди
сто и четиридесет лева/ с ДДС, която е по – висока от данъчната оценка на имота.
2.Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да организира и проведе
публичен търг с тайно наддаване по реда на ЗОС и НРПУРОИ.

„

„

„

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 31 от 29 юни 2017 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2015-2019 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 480
По т.15 от дневния ред - Продажба на урегулиран поземлен имот - частна
общинска собственост, УПИ V, кв. 2 по плана на с. Писарево, общ. Горна Оряховица с
обща площ от 1 620,00 кв.м., съгласно АОС № 4458/09.06.2017г.
На основание чл.21 ал.1 т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 1 от Закона за
общинската собственост във вр. 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 урегулиран поземлен имот - частна общинска собственост, УПИ V, кв. 2
по плана на с. Писарево, общ. Горна Оряховица с обща площ от 1 620,00 кв.м.,
съгласно АОС № 4458/09.06.2017г. и първоначална тръжна цена определена с пазарна
оценка от лицензиран оценител, в размер на 16 200,00 лева /Словом: шестнадесет
хиляди и двеста лева/ без ДДС или 19 440,00 лева /Словом: деветнадесет хиляди
четиристотин и четиридесет лева/ с ДДС, която е по – висока от данъчната оценка на
имота.
2.Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да организира и проведе
публичен търг с тайно наддаване по реда на ЗОС и НРПУРОИ.

„

„

„

Р Е Ш Е Н И Е № 481
По т.16 от дневния ред - Приватизация на общински нежилищен имот, невключен
в имуществото на общински търговски дружества: Дворно място – урегулиран
поземлен имот IV – За КОО и басейни” в кв. 155 по плана на гр. Горна Оряховица с
площ от 5500,00 кв.м. и площ на басейните – голям - 1220,00 кв.м., малък - 300,00 кв.м.
и недовършена обслужваща сграда – 558,23 кв.м.
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.3, чл.3, ал.1, т.1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата
за търговете и конкурсите и Решение № 320 от Протокол № 24/29.12.2017г. на
Общински съвет Горна Оряховица, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1. Приема правния анализ, приватизационна оценка и информационен меморандум
на обект: Дворно място – урегулиран поземлен имот IV – За КОО и басейни” в кв. 155
по плана на гр. Горна Оряховица с площ от 5500,00 кв.м. и площ на басейните – голям 1220,00 кв.м., малък - 300,00 кв.м. и недовършена обслужваща сграда – 558,23 кв.м.

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 31 от 29 юни 2017 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2015-2019 г.
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 – 270330,76 лв. /Словом: двеста и седемдесет хиляди
триста и тридесет лева и седемдесет и шест стотинки/ общо, от които:
- 101801,48 лв. /Словом: сто и една хиляди осемстотин и един лева и
четиридесет и осем стотинки/ – за голям басейн, който е освободен от ДДС.
- 19671,66 лв. /Словом: деветнадесет хиляди шестстотин седемдесет и един
лева и шестдесет и шест стотинки/ - за малък басейн, който е освободен от ДДС.
- 33410,26 лв. /Словом: тридесет и три хиляди четиристотин и десет лева и
двадесет и шест стотинки/ - за недовършена обслужваща сграда, който е освободен от
ДДС.
- 49657,64 лв. /Словом: четиридесет и девет хиляди шестстотин петдесет и
седем лева и шестдесет и четири стотинки/ - за „прилежащ терен” който е
освободена от ДДС.
- 65789,72 лв. /Словом: шестдесет и пет хиляди седемстотин осемдесет и
девет лева и седемдесет и две стотинки/ - за земята с ДДС.
3.2. Стъпка за наддаване – 5% от началната тръжна цена в размер на 13516,54лв.
/Словом: тринадесет хиляди петстотин и шестнадесет лева и петдесет и четири
стотинки/
3.3. Депозитът за участие е 10 % от първоначалната тръжна цена, която е в размер
на 27033,70 лв. /Словом: двадесет и седем хиляди тридесет и три лева и седемдесет
стотинки/ и се превежда по банкова сметка на Общината IBAN
BG04FINV91503316803795, BIC код на „Първа Инвестиционна Банка” FINVBGSF, в
срок до 20-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 15 – ия ден считано от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник”;
3.6. Срок за подаване на предложенията за участие в търга – 12.00 часа на 24 – 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 24 – 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
следва 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 е 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
цената.
4.Утвърждава тръжна документация и проект на договор за продажба на имота по т. 1.

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 31 от 29 юни 2017 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2015-2019 г.
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 Заповед и да сключи договор за
продажба.

„

„

„

Р Е Ш Е Н И Е № 482
По т.17 от дневния ред - Отдаване под наем на имот – частна общинска
собственост: Имот № 023018 – полска култура, местност "Бий Бужак" в землището на с.
Върбица, община Горна Оряховица, IV категория с площ от 32,508 дка
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 във връзка с ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 24а, ал.5 от Закона за собствеността и
ползването на земеделски земи, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от
Закона за общинската
собственост, чл. 16 ал. 1 и ал. 2, чл. 28, ал. 2 и чл. 29, ал. 9, т. 2 и т. 6 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 за срок от 3 /три/ стопански години на имот, частна общинска
собственост - имот № 023018 – полска култура, местност "Бий Бужак" в землището на
с. Върбица, община Горна Оряховица, IV категория с площ от 32,508 дка, съгласно
АОС № 1041/20.08.2001г.
С годишна наемна цена в размер на 36,00 лв./ дка., или първоначална тръжна
годишна наемна цена със завишение от 20 % на основание чл. 29, ал. 9, т. 6 от
НРПУРОИ в размер на 43,20 лв./дка и първоначална тръжна годишна наемна цена за
32,508 дка в размер на 1404,35 лв. /Словом: хиляда четиристотин и четири лева и
тридесет и пет стотинки/.
2.Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да организира и проведе
публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Закона за
общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.

„

„

„

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 31 от 29 юни 2017 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2015-2019 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 483
По т.18 от дневния ред - Отдаване под наем на имот, частна общинска
собственост, а именно - имот № 000116 - пустееща необработваема земя, в землището
на с. Горски горен Тръмбеш, община Горна Оряховица, VI категория с площ от 90,810
дка за срок от 3 /три/ стопански години.
На основание чл.21, ал.1 т.8 във връзка с ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.24 а, ал.5 от Закона за собствеността и
ползването на земеделски земи, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за
общинската
собственост , чл.16 ал.1 и ал. 2, чл.28 ал.2 и чл.29, ал.9, т.2 и т.6 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 имот № 000116 – пустееща необработваема земя, в землището на
с. Горски горен Тръмбеш, община Горна Оряховица, VI категория с площ от 90,810
дка., съгласно АОС № 3165/19.03.2014г. за срок от 3 /три/ стопански години.
С годишна наемна цена в размер на 9,50 лв./дка., или първоначална тръжна
годишна наемна цена със завишение от 20 % на основание чл.29, ал.9, т.6 от НРПУРОИ
в размер на 11,40 лв./дка и първоначална тръжна годишна наемна цена за 90,810 дка в
размер на 1 035,23 лв./Словом: хиляда тридесет и пет лева и двадесет и три стотинки/.
2.Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да организира и проведе
публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Закона за
общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.

„

„

„

Р Е Ш Е Н И Е № 484
По т.19 от дневния ред - Отстъпване право на строеж за гаражна клетка № 1 в
УПИ XV – за гаражи, кв. 30 по плана на район „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 чл.64, ал.2 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 № 31 от 29 юни 2017 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2015-2019 г.
Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с тайно наддаване за отстъпване
възмездно право на строеж за гаражна клетка № 1 в УПИ ХV – за гаражи, кв. 30 по
плана на район „Север”, гр. Горна Оряховица, съгласно АОС № 4460/09.06.2017г.
Определя първоначална тръжна цена, въз основа на пазарна оценка, изготвена
от лицензиран оценител, за 1 бр. гаражна клетка с площ 21.00 кв.м. в размер на
1056,09 лв. /Словом: хиляда петдесет и шест лева и девет стотинки/ без ДДС или
1267,30 лв. /Словом: хиляда двеста шестдесет и седем лева и тридесет стотинки/ с
ДДС.

„

„

„

Р Е Ш Е Н И Е № 485
По т.20 от дневния ред - Отстъпване право на строеж за гаражна клетка № 38 в
УПИ V – за гаражи, кв. 6 по плана на район „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 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
възмездно право на строеж за гаражна клетка № 38 в УПИ V – за гаражи, кв. 6 по
плана на район „Север”, гр. Горна Оряховица, съгласно АОС № 4463/09.06.2017г.
Определя първоначална тръжна цена, въз основа на пазарна оценка, изготвена
от лицензиран оценител, за 1 бр. гаражна клетка с площ 21.00 кв.м. в размер на
1056,09 лв. /Словом: хиляда петдесет и шест лева и девет стотинки/ без ДДС или
1267,30 лв. /Словом: хиляда двеста шестдесет и седем лева и тридесет стотинки/ с
ДДС.

„

„

„

Р Е Ш Е Н И Е № 486
По т.21 от дневния ред - Промяна на Подробен устройствен план - План за
регулация и застрояване /ПРЗ/ - с обхват УПИ VIII - за СБА, УПИ ХVII - общ., УПИ
ХVIII - общ. в кв. 3 по плана на с. Поликраище.
На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.208 от ЗУТ, 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:

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 31 от 29 юни 2017 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2015-2019 г.
1. Дава съгласие за промяна на характера на собствеността от публична в частна
общинска собственост, както и се променя предназначението на 200 кв.м.
представляващи част от нереализирана улица с о.т. 40-41-12, съгласно ПУП на
с.Поликрайще. Същите се придават към новообразувания УПИ VIII – за
производствени и складови дейности в кв. 3 по плана на с.Поликрайще, собственост на
ЕТ “ШАНС – Милко Байчев”, съгласно н.а.№356, т.II, р.№3090, н.д.№264/2016г. и
н.а.№12, т.I, р.№410, н.д.№8/2017г.
2. На основание чл. 21, ал.1, т.11 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от ЗУТ дава съгласие за започване
на процедура по частично изменение на Подробен устройствен план – План за
регулация и застрояване /ПРЗ/ - в обхват УПИ VIII – за СБА, УПИ ХVIІ – общ., УПИ
XVIII – общ. в кв. 3 по плана на с. Поликрайще.
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 2000,00 лв./ словом: две хиляди
лева / без ДДС или 2400,00 лв. /словом: две хиляди и четиристотин лева/ с ДДС върху
200 кв.м., част от нереализирана улица с о.т. 40-41-12 по плана на с.Поликрайще,
собственост на Община Горна Оряховица, която да се придаде към новопредвидения
УПИ VIII – за производствени и складови дейности в кв. 3 по плана на с.Поликрайще,
собственост на ЕТ “ШАНС – Милко Байчев”, съгласно н.а.№356, т.II, р.№3090,
н.д.№264/2016г. и н.а.№12, т.I, р.№410, н.д.№8/2017г.
4. 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 ЕТ “ШАНС – Милко Байчев”
придобива правото на собственост на част от нереализирана улица с о.т. 40-41-12, с
площ 200 кв.м. собственост на Община Горна Оряховица, като заплати сумата в размер
на 2000,00 лв./ словом: две хиляди лева / без ДДС или 2400,00 лв. /словом: две хиляди и
четиристотин лева/ с ДДС.
5. Всички разноски по сключване на предварителния договор за прехвърляне на
правото на собственост върху 200 кв.м., представляващи част от нереализирана улица с
о.т. 40-41-12 по плана на с.Поликрайще, собственост на Община Горна Оряховица, да
са за сметка на ЕТ “ШАНС – Милко Байчев”.
6. Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица, след влизане в сила на Заповедта
за изменение на ПУП /ПРЗ/ да сключи окончателен договор за прехвърляне на правото
на собственост върху 200 кв.м., представляващи част от нереализирана улица с о.т. 4041-12 по плана на с.Поликрайще, собственост на Община Горна Оряховица.

„

„

„

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 31 от 29 юни 2017 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2015-2019 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 487
По т.22 от дневния ред - Разрешаване за изготвяне на проект Подробен
устройствен план - Парцеларен план /ПУП - ПП/ за елементи на техническата
инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии с обхват поземлен
имот № 0.136 - местен път по КВС на гр. Горна Оряховица.
На основание чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 129, ал.1 от ЗУТ, както 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 за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните
територии /ПУП –ПП/ с обхват поземлен имот № 0.136 – местен път по КВС на гр.
Горна Оряховица.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация и чл.124б, ал.1 вр. с чл.125, ал.1 от ЗУТ одобрява задание за
изработване на Подробен устройствен план Парцеларен план за елементи на
техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за
поземлен имот № 0.136 по КВС на гр.Горна Оряховица
3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация, чл.64 от ЗУТ, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ във връзка с чл. 131,
ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Горна Оряховица дава съгласие за прокарване на трасе на
далекосъобщителна мрежа от КШ1 до КШ2 съгласно приложеното проектно
предложение засягащ:
Поземлен
имот
0.136

Начин на трайно Землище/Местност
ползване
Гр.Горна
Местен път
Оряховица

„

„

РЕШЕНИЕ

План

Собственик

КВС

Община Горна
Оряховица

„

№ 488

По т.23 от дневния ред - Разделяне на поземлен имот с № 000142, в местност
«Равнище» с НТП «стр. матер. – депо» по картата на възстановената собственост за
землището на село Върбица, община Горна Оряховица.
На основание чл.21, ал.1, т.11 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.2, т.7 и чл. 18, ал.1 т.1 от Наредба
№49 от 05.11.2004г. за поддържане на Картата на възстановената собственост,
Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 31 от 29 юни 2017 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2015-2019 г.
1. В качеството си на собственик на ПИ № 000142 в местност «Равнище» с НТП
«стр. матер. – депо» по картата на възстановената собственост за землището на село
Върбица, община Горна Оряховица, дава съгласие за разделяне на поземлен имот ПИ
№ 000142 в местност «Равнище» с НТП «стр. матер. – депо» по картата на
възстановената собственост за землището на село Върбица, община Горна Оряховица
на следните нови имоти: Поземлен имот № 000148, с начин на трайно ползване „стр.
матер – депо” и площ от 18,527 дка и Поземлен имот № 000143 с начин на трайно
ползване „стр. матер – депо” и площ от 16,827 дка.

„

„

РЕШЕНИЕ

„

№ 489

По т.24 от дневния ред - Изменение и допълнение в разпоредбата на чл.69, т.5 от
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Горна Оряховица,
неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
На основание чл.21, ал.1, т.23, връзка с ал.2 и ал.3 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
Изменя и допълва Правилник за организацията и дейността на Общински съвет
Горна Оряховица, неговите комисии и взаимодействието му с общинска
администрация, по следния начин:
Чл.69, т.5 да се състои от две изречения със следната редакция.
1. Изр. 1-во: Общинският съветник получава възнаграждение за участието си в
заседанията на общинския съвет и на неговите комисии.
2. Изр. 2-ро: Размерът на възнаграждението е 70 % /седемдесет процента/ от
средната брутна работна заплата в общинската администрация на Община Горна
Оряховица за съответния месец.

„

„

„

Р Е Ш Е Н И Е № 490
По т.25 от дневния ред - Допълнение на Наредбата за поддържане на
обществения ред на територията на Община Горна Оряховица.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
Допълва Наредбата за поддържане на обществения ред на територията на
Община Горна Оряховица както следва:

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 31 от 29 юни 2017 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2015-2019 г.
§1. Към досегашния текст на чл. 4, ал. 1-3 се създава нова алинея 4 със следния
текст:
„(4) Забранява се провеждането на сватбени, семейни и други частни събирания
на нерегламентирани места – тротоари, площади, улици, междужилищни пространства,
градини, паркове и други територии общинска собственост, както и в частни имоти, с
които се нарушават общественият ред и спокойствието на гражданите в това число и
чрез употреба на пиротехнически изделия с увеселителна или друга цел без изрично
писмено разрешение, издадено от Кмета или упълномощено от него длъжностно лице.
За издаване на разрешение заявителят представя и разрешение за употреба, издадено от
органите на МВР.”
Глоба в размер: от 1000 до 5000 лв.

„

„

„

Р Е Ш Е Н И Е № 491
По т.26 от дневния ред - Изменение на Наредба за управлението на търговските
дружества с общинско имущество и общинските предприятия.
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.51 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1. Приема измененията и допълненията на Наредбата за управлението на
търговските дружества с общинско имущество и общинските предприятия, както
следва: в чл.29, ал.1; чл.30, ал.1 и чл.31, ал.1 от раздел VII „Регистри на търговските
дружества с общинско имущество и общинските предприятия“ текстът дирекция
„Устройство на територията и общинска собственост“ се заменя с текста дирекция
„Териториално и селищно устройство и общинска собственост“.
2. Промените в Наредбата за управление на търговските дружества с общинско
имущество и общинските предприятия влизат в сила след приемане и влизане в сила на
решението по реда на ЗМСМА.

„

„

„

Р Е Ш Е Н И Е № 492
По т.27 от дневния ред - Изменение на Наредба за управление на общинските
пътища 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

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 31 от 29 юни 2017 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2015-2019 г.
рег.инд.№196/25.04.2017 г. на ОбС Горна Оряховица от Окръжна прокуратура Велико
Търново, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
Изменя и допълва Наредбата за управление на общинските пътища в община
Горна Оряховица приета с Решение №370 от Протокол №34/21.05.2009 г. на Общински
съвет гр. Горна Оряховица и на основание чл.23 от Закона за пътищата по следния
начин:
1. Отменя ал.2 на чл.1.
2. В ал.2 на чл.23, отпадат думите: „…съгласно Чл.25 от Закона за Пътищата…“;
3. В ал.1 на чл.24, отпадат думите: „…съгласно Чл.26 от Закона за Пътищата…“;
4. Отменя чл.44, чл.45 и чл.46.
5. В чл.48, ал.1 да отпадне текста: „…по чл.44, чл.45 и чл.46…“

„

„

„

Р Е Ш Е Н И Е № 493
По т.28 от дневния ред - Определяне на представител на Община Горна
Оряховица за участие и съгласуване на мандата и позицията на представителя на
Община Горна Оряховица по дневния ред на извънредно заседание на Общо събрание
на Асоциацията по ВиК на обособена 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 04.07.2017г. 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 да гласува по
предложения дневен ред по следния начин:
3.1. По точка 1 от дневния ред - Съгласуване на бизнес плана за развитие на
дейността на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, за
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регулаторния период, определен с разпоредбите на § 14, ал 1 от Преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за
водите (обн. ДВ, бр. 103 от 2013г., изм и доп. ДВ бр. 58 от 2015) – 01.01.2017.31.12.2021г. – да гласува „ЗА“.
3.2. По точка 2 от дневния ред - Приемане на препоръчителния размер на
вноската на държавата, в бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико
Търново за 2018г., да бъде в размер на 20 000 /двадесет хиляди/ лв. – да гласува
„ЗА“.
3.3. По точка 3 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.

„

„

„

Р Е Ш Е Н И Е № 494
По т.29 от дневния ред - Определяне на общински съветници за членове на
комисията за разглеждане на постъпилите предложения за присъждане на наградата
„Будител на Община Горна Оряховица“
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 28, ал. 2 от Наредбата за званията, наградите и отличията
на Община Горна Оряховица, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
Определя за мандата 2015 – 2019 г., в състава на комисията за разглеждане и
оценка на постъпилите предложения за присъждане на наградата „Будител на Община
Горна Оряховица“ да се включат общинските съветници:
1. Иван Генов Момъков;
2. Веселин Георгиев Хаджигеоргиев;
3. Димитър Стойков Николов;
4. Георги Недев Бижев

„

„

„
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Р Е Ш Е Н И Е № 495
По т.30 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 юли 2017г.
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 юли общинските съветници Йордан Георгиев Бойчев, Ангел Стоянов Йорданов, Петър Алексиев Гайдаров,
Павлинка Йорданова Николова, като резервен член Йордан Кирилов Керчев.

„

„

РЕШЕНИЕ

„

№ 496

По т.31 от дневния ред - Съгласие Община Горна Оряховица да кандидатства за
осигуряване на финансиране по комбинирана процедура „Развитие на туристическите
атракции“, съгласно изискванията на Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на
Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г., съгласно индикативна работна
програма за 2017г., с проект „Развитие на туристическите атракции чрез ревитализация
на археологичен парк „Крепост Ряховец”.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, Общински
съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1. Дава съгласие Община Горна Оряховица да кандидатства за осигуряване на
финансиране по комбинирана процедура „Развитие на туристическите атракции“,
съгласно изискванията на Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на Оперативна
програма „Региони в растеж 2014-2020 г., съгласно индикативна работна програма за
2017 г., с проект „Развитие на туристическите атракции чрез ревитализация на
археологичен парк „Крепост Ряховец”– визуализация на археологически обекти,
консервация, реставрация, експониране и социализация на археологически структури,
изграждане на информационен център с интерактивен и детски музей на открито и
закрито и прилежащата инфраструктура“.
2. Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да извърши необходимите
действия по изготвянето и внасянето проектно предложение „Развитие на
туристическите атракции чрез ревитализация на археологичен парк „Крепост
Ряховец”– визуализация на археологически обекти, консервация, реставрация,
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експониране и социализация на археологически структури, изграждане на
информационен център с интерактивен и детски музей на открито и закрито и
прилежащата инфраструктура“ по комбинирана процедура „Развитие на
туристическите атракции“, съгласно изискванията на Приоритетна ос 6 „Регионален
туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г., съгласно
индикативна работна програма за 2017г.
3. Променя плана на бюджета на Община Горна Оряховица за 2017 година,
както следва:
ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНО ДЕЛЕГИРАНИ
ДЕЙНОСТИ

увеличение намаление
20 000

Функция I „Общи държавни служби“
Д.122 - Общинска администрация
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по
трудови и служебни правоотношения
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
Функция VІI "Функция Почивно дело, култура,
религиозни дейности"
Д.739 - Музеи, худ. галерии, паметници на културата и
етногр. комплекси с национален и регионален характер
Издръжка
разходи за външни услуги

20 000
20 000
01-00
20 000
01-01

20 000

10-00
10-20

20 000
20 000
20 000

4. Общинският съвет упълномощава кмета на общината да отрази промените
по плана на разходна част на бюджета по функции, дейности, параграфи и
подпараграфи по ЕБК.

„

„
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ/

