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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от Протокол № 3/28.11.2019 г. 

от редовно заседание на  

Общински съвет – Горна Оряховица 

 

 

          По т.1 от дневния ред - Полагане на клетва от общински съветник. 

          Д.Николов - Преди да започнем със съществената работа трябва да изпълня едно 

задължение, а именно полагането на клетвата на колегата Михаил Ченков. 

          Димитър Николов - Председател на Общински съвет Горна Оряховица покани 

отпред новоизбраният общински съветник Огнян Иванов Стоянов, който положи 

клетва и се подписа върху клетвения лист. 

 

 „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 6 

          По т.2 от дневния ред - Промени в състава на постоянните комисии към 

Общински съвет. 

          На основание на чл.21,ал.1, т.1; чл.33, ал.1, т.1; чл.48, ал.1 и 2 от ЗМСМА  и чл.14, 

ал.1, т.1; чл.19, ал.1,3 и 4 и чл.20, ал.1 и чл.31, ал.1  от Правилника за организацията и 

дейността на Общински  съвет – Горна Оряховица, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

Променя състава на постоянните комисии в Общински съвет, както следва: 

 

1. В ПК“Спорт и младежки дейности“ на мястото на Добрин Дериджиян влиза 

общинския съветник Михаил Ченков. 

2. В ПК“Образование, култура и религия“ на мястото на Ренета Гонгалова влиза 

общинския съветник Михаил Ченков. 

 

 „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 7 

          По т.3 от дневния ред - Одобряване общата численост и структурата на 

общинската администрация в Община Горна Оряховица. 

          На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 15 от ЗМСМА, Общински съвет 

Горна Оряховица 

Р е ш и: 
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          1. Одобрява структурата на общинска администрация в Община Горна Оряховица 

съгласно Приложение 1. 

 „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 8 

          По т.4 от дневния ред - Закриване на кметство с.Паисий, кметство с.Стрелец и 

кметство с.Горски Горен Тръмбеш. 

          На основание чл.21, ал.1, т.16 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл.31, ал.1 от Закона за административно-териториалното 

устройство на Република България, във връзка с чл.16, ал.1 от ЗАТУРБ, Общински 

съвет Горна Оряховица 

Р е ш и: 

 

1. Закрива кметство с.Паисий; 

2. Закрива кметство с.Стрелец; 

3. Закрива кметство с.Горски Горен Тръмбеш. 

 

„                                 „                                  „ 

 

          По т.5 от дневния ред - Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет от 

общинска администрация. 

Докл.: Председателят на ПК „Местно самоуправление, нормативна уредба и 

транспорт“ 

 

Г.Рачев – Комисията разгледа отчета.  

 

Изказания не се направиха. 

Общинските съветници се запознаха с отчета. 

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 9 

          По т.6 от дневния ред - Отчет за изпълнението на бюджета и СЕС на община 

Горна Оряховица към 30.06.2019 година. 

          На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.137 ал.2 от Закона за публичните финанси, Общински съвет  Горна 

Оряховица 

Р е ш и: 

 

1. Приема отчета за изпълнението на бюджета към 30.06.2019 г. по приходна и 

разходна част, по функции, дейности, параграфи и подпараграфи, които са неразделна 

част от настоящото решение както следва:  
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1.  По  приходите    

 § 

      Бюджет                       

2019 г. 

Отчет                        

30.06.19 г. 

1.1.Взаимоотношения с РБ  22 337 140 11 641 502 

1.1.1.Обща субсидия за държавни дейности 31 11 18 395 191 10 215 327 

1.1.2.Обща изравнителна субсидия 31 12 2 489 600 1 268 000 

1.1.3.Целева субсидия за КВ  31 13 650 100 12 564 

1.1.4.Получени от общини целеви трансфери от ЦБ 31 18 592 839 12 839 

1.1.5.Възстановени трансфери за ЦБ 31 20 -6 762 -7 695 

1.1.6.Други целеви трансфери от ЦБ 31 28 216 172 140 467 

1.2.Собствени приходи  9 850 307 5 559 573 

1.2.1.Имуществени данъци  3 807 500 2 210 124  

1.2.2.Неданъчни приходи  6 042 807 3 349 449 

1.3.Трансфери  298 917 -379 928 

1.4.Временни безлихвени заеми  -241 875 727 759 

1.5.Финансиране на дефицита  4 282 818 -1 560 300  

Всичко приходи:  36 527  307 15 988 606 

 

2.  По  разходите   

 

Наименование на показателите §§ 
План за 

2019 г. 

Отчет 

към 

30.06.2019 г. 

РАЗХОДИ - ВСИЧКО   36 527 307 15 988 606 

Заплати на персонала 01-00 14 484 050 5 804 969 

Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 1 556 438 795 330 

Задължителни осигурителни вноски от работодател 05-00 3 317 506 1 339 522 

Издръжка 10-00 9 926 698 4 861 397 

 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 120 483 103 358 

Стипендии 40-00 69 602 51 692 

Текущи трансфери, обезщет. и помощи за домак. 42-00 171 499 69 967 

Субсидии за нефинансови предприятия за тек. дейн. 43-00 14 744 7 372 

Субсидии  на организация с нестопанска цел 45-00 1 055 619 675 478 

Разходи за чл. внос и участие в нетърг. организации 46 00 38 070 16 042 

Разходи за лихви по заеми от страната 22-00 118 000 28 517 

Основен ремонт на ДМА 51-00 3 577 909 1 338 593 

Придобиване на ДМА 52-00 2 076 689 896 369 

 

 

3. Общински съвет приема отчета за капиталовите разходи на общината към 30.06.2019 

г., отразени в Поименния списък за капитални вложения.  

4. Общински съвет приема отчета на общинските сметки за средства от Европейския 

съюз за 2019 г. 

5. Общински съвет приема отчета за състоянието на общинския дълг. 
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6. Общински съвет приема отчета на средствата по Закона за приватизацията и 

следприватизационния контрол към 30.06.2019 г. 

7. Общински съвет приема информацията за изпълнението на фискалните цели, както и 

за изпълнението на прогнозите по чл. 82, ал. 3 от ЗПФ. 

8. Общината няма сключвани за отчетния период съществени сделки и операции както 

и на разпоредителите с бюджет по бюджета на общината, които нямат пряк касов ефект 

върху бюджета на общината. 

9. Общински съвет приема отчета на показателите по чл. 14 от Закона за публичните 

финанси за контролираните от общината лица, които попадат в подсектор "Местно 

управление" и не са разпоредители с бюджет по бюджета на общината, както и на 

динамиката и текущото състояние на техния дълг – МБАЛ „Св.Иван Рилски“. 

 

 

„                                 „                                  „ 

 

          По т.7 от дневния ред - Информация по проблемите в областта на трудовата 

заетост на територията на община Горна Оряховица. 

Докл.: Директорът на дирекция „Бюро по труда“ 

             Председателят на ПК „Местно самоуправление, нормативна уредба и 

транспорт“ 

                        Председателят на ПК „Социални дейности и здравеопазване“ 

 

Г.Рачев – Комисията се запозна с информацията. 

Б.Генчев – Комисията разгледа и се запозна с информацията. 

 

Изказвания не се направиха. 

Общинските съветници се запознаха с информацията. 

 

 

„                                 „                                  „ 

 

   

          По т.8 от дневния ред - Питания и отговор на питания 

 

 
„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 10 

          По т.9 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. 
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          На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация чл.104,ал.1, т.5, ал.4,  чл.124, ал.2 , и ал.4  от Закона за 

публичните финанси  и във връзка с т.20 от ДДС 07 от 04.04.2008 г. на Министерство 

на финансите, Общински съвет  Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

1. Променя плана на бюджета на Община Горна Оряховица за 2019 година за  

местни дейности , както следва: 

1.1. По приходната част 

     1.1.1.    Намалява внесеният ДДС и други данъци  с 20 000 лв.- § 3700 Внесени ДДС 

и други данъци върху продажбите, като намалява внесеният ДДС §§37-01 внесен ДДС/-

/ с 20 000 лв.  и съответно увеличава приходната част на бюджета с 20 000 лв. 

     1.1.2. Увеличава § 13-00 Имуществени и други местни данъци с 63 000 лв. 

                                  §§ 13-01 данък върху недвижими имоти с 63 000 лв. 

     1.1.3. .Изменя § 76 00 - Временни безлихвени заеми между бюджети и  сметки за 

средства от Европейския съюз /нето/ и съответно увеличава с 27 669 лв. приходната 

част на бюджета   : 

           - увеличава с 33 500 лв. предоставения временен безлихвен заем за изпълнение 

на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Община Горна 

Оряховица»  по процедура   BG05M9OP001-2.040  „Патронажна грижа за възрастни 

хора и лица с увреждания-Компонент 2» по Оперативна програма «Развитие на 

човешките ресурси» 2014-2020 г.; 

         - увеличава с 41 000 лв. предоставения временен безлихвен заем за изпълнение на 

проект № ROBG-419 Иновативен подход за популяризиране на културното и природно 

наследство в трансграничния регион; 

         - намалява  с 72 169 лв.предоставения временен безлихвен заем за  проект  

„Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Горна Оряховица“ 

BG16RFOP001-1.027-0006   по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.; 

           - намалява с 10 000 лв. предоставения временен безлихвен заем за  проект 

„Разкриване и предоставянена социална услуга „Приют“ с капацитет 15 места“ по ОП 

„Развитие на човешките ресурси“2014-2020; 

             - намалява с 10 000 лв. предоставения временен безлихвен заем  за  проект 03-

ХУ- 04-03-692#11 “Обучения и заетост“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“2014-

2020   ; 

            - намалява с 10 000 лв. предоставения временен безлихвен заем  за  проект 

BG05M9OP001-2.003-0001-C01, «Приеми ме 2015» по ОП „Развитие на човешките 

ресурси“2014-2020  . 
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     1.2.   По разходната част    

1.2.1.Увеличава с 86 669 лв. разходната част на бюджета  за местни дейности  както 

следва : 

дейност 898 Други дейности по икономиката, § 10-00 Издръжка с 86 669 лв. 

1.2.2. Увеличава с 30 000 лв. разходната част на бюджета за дофинансиране на 

държавни дейности, както следва: 

дейност 122 Общинска администрация 

§ 01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения с 

30 000 лв. 

2. Кметът на общината да отрази промените по бюджета по функции, дейности, 

параграфи и подпараграфи по ЕБК. 

3.Предоставeните по сметки за средства от Европейския съюз  ( извънбюджетна сметка 

/код 7443/ ) временни безлихвен заем да се отразят както следва : 

3.1.По приходната част: 

За Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“:          

        § 76 00 Временни безлихвени заеми между бюджети и   сметки за средства от 

Европейския съюз (нето)    +3 500 лв.:        

         -Увеличава  с 33 500 лв. временния безлихвен заем за   проект„Патронажна грижа 

за възрастни хора и лица с увреждания  -    Община Горна Оряховица»   ( +) 33 500 лв.; 

        - Намалява с 10 000 лв. временния безлихвен заем за   проект „Разкриване и 

предоставяне на социална услуга „Приют“ с капацитет 15 места“ ( -)10 000 лв.; 

        - Намалява с 10 000 лв. временния безлихвен заем за   проект 03-ХУ- 04-03-692#11 

“Обучения и заетост“  ( -)10 000 лв.; 

        -Намалява с 10000 лв. временния безлихвен заем за   проект  BG05M9OP001-2.003-

0001-C01, «Приеми ме 2015»  ( -)10000 лв.;                                    

      За Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

        § 76 00 Временни безлихвени заеми между бюджети и   сметки за средства от 

Европейския съюз (нето)      -72 169 лв.:   

        -намалява с 72 169 лв. временния безлихвен заем за проект  „Енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Горна Оряховица“ 

BG16RFOP001-1.027-0006   ( -)72 169 лв. 

      За Проограма Interreg V-A Румъния – България 2014-2020 г. 
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        § 76 00 Временни безлихвени заеми между бюджети и   сметки за средства от 

Европейския съюз (нето)  +41 000 лв. ;  

            -увеличава с 41 000 лв. временния безлихвен заем за проект № ROBG-419 

Иновативен подход за популяризиране на културното и природно наследство в 

трансграничния регион ( +) 41 000 лв. 

3.2.По  разходната част: 

За Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“:           

         -Увеличава  с 33 500 лв. разходната част на   проект „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания  -    Община Горна Оряховица»  ;  

         -Намалява с 10 000 лв. разходната част на   проект „Разкриване и предоставяне на 

социална услуга „Приют“ с капацитет 15 места“ ; 

        - Намалява с 10 000 лв. разходната част на   проект 03-ХУ- 04-03-692#11 

“Обучения и заетост“ ; 

        -Намалява с 10 000 лв. разходната част на   проект  BG05M9OP001-2.003-0001-C01, 

«Приеми ме 2015»  ( -)10 000 лв.;                                

      За Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

        -намалява с 72 169 лв. разходната част на проект  „Енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради в град Горна Оряховица“ BG16RFOP001-1.027-0006   . 

      За Проограма Interreg V-A Румъния – България 2014-2020 г. 

            -увеличава с 41 000 лв. разходната част на проект № ROBG-419 Иновативен 

подход за популяризиране на културното и природно наследство в трансграничния 

регион . 

       Разходите се разпределят съгласно ЕБК и в съответствие с бюджета и реализацията  

на  проектите.  

4. Заемите се погасяват след приключване на проектите и възстановяване на средствата 

от  оперативните програми. В случай, че не могат да се възстановят  (поради не 

признаване на някои разходи), заемите се трансформират в трансфер между бюджети и 

сметки за средства от Европейския съюз (т. 20 от ДДС 07/04.04.2008г. на Министерство 

на финансите). 

 „                                 „                                  „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 11 

          По т.10 от дневния ред - Изменение на план-сметката за необходими приходи и 

разходи за сметосъбиране, сметоизвозване, депониране и поддържане на територии за 

обществено ползване за 2019 г. 

          На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.66, ал.1 и чл.67 от Закона за местните данъци и такси, 

чл.31, чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците и чл.9, чл.10 и чл.11а и 11б 

от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на 

услугите, съгласно чл.9 от ЗМДТ в община Горна Оряховица, Общински съвет  Горна 

Оряховица 

Р е ш и: 

          1. Променя план-сметката за необходимите разходи за сметосъбиране, 

сметоизвозване, депониране и поддържане на територии за обществено ползване за 

2019 г., както следва: 

намалява т.2.2. За проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депа с                                                                                                67 200 лв. 

увеличава т.2.3. За поддържане на улици, алеи, паркове, площади и други територии 

предназначени за общо ползване с                                                                          67 200 лв. 

 

 „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 12 

          По т.11 от дневния ред - Приемане на решение за удължаване срока на временен 

безлихвен заем. 

          На основание чл.21, ал.1, т.10 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.103, ал.4 от Закона за публичните финанси, чл.60, ал.1 от 

АПК, Общински съвет  Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

1. Дава съгласие за удължаване срока на отпуснатия временен безлихвен заем от 

централния бюджет с една година. 

2. Възлага на Кметът на Община Горна Оряховица да внесе мотивирано 

предложение до министъра на финансите за удължаване срока на отпуснатия временен 

безлихвен заем от централния бюджет с една година. 

3. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска 

предварително изпълнение на настоящото решение. 

 

 

 „                                 „                                  „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 13 

          По т.12 от дневния ред - Предоставяне на полски пътища, попадащи в масивите за 

ползване за стопанската 2019/2020г. 

          На основание  чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, Общински 

съвет Горна Оряховица  

Р е ш и: 

1. Дава съгласие за предоставяне на полски пътища, попадащи в масивите за ползване 

по цени в размер на средното годишно рентно плащане за землища както следва:  

          - гр. Горна Оряховица – в размер на 48,00 лв./дка 

          - гр. Долна Оряховица – в размер на 38,00 лв./дка 

          - с. Върбица – в размер на 37,00 лв./дка 

          - с. Горски Горен Тръмбеш – в размер на 28,00 лв./дка 

          - с. Горски Долен Тръмбеш – в размер на 26,00 лв./дка 

          - с. Драганово – в размер на 48,00 лв./дка 

          - с. Крушето – в размер на 51,00 лв./дка 

          - с. Паисий – в размер на 33,00 лв./дка 

          - с. Писарево – в размер на 38,00 лв./дка 

          - с. Поликраище – в размер на 56,00 лв./дка 

          - с. Правда – в размер на 26,00 лв./дка 

          - с. Първомайци – в размер на 45,00 лв./дка 

          - с. Стрелец – в размер на 53,00лв./дка 

          - с. Янтра – в размер на 40,00 лв./дка  

2. Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да издаде заповед и да сключи с 

ползвателите на съответните масиви едногодишни договори за наем за имотите – 

полски пътища за стопанската 2019/2020г., като заплащат наем в размер на средното 

годишно рентно плащане по землища.   

 

 „                                 „                                  „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 14 

          По т.13 от дневния ред - Определяне на представител на Общински съвет Горна 

Оряховица в Областен съвет за развитие на Област Велико Търново. 

          На основание чл.22, ал.2 от Закона за регионалното развитие и чл.62, ал.3 от 

Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Общински съвет Горна 

Оряховица  

Р е ш и: 

1. Определя Димитър Стойков Николов за представител в заседанията на 

Областния съвет за развитие на област Велико Търново. 

2. При невъзможност за присъствие на заседанията на Областния съвет за 

развитие на област Велико Търново да бъде заместван от Зам. - Председателя 

на Общински съвет Горна Оряховица. 

3.  

 „                                 „                                  „ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 15 

          По т.14 от дневния ред - Определяне на делегат на Общински съвет Горна 

Оряховица в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република 

България. 

          На основание  чл. 27, ал. 1 Устава на НСОРБ, Общински съвет Горна Оряховица  

Р е ш и: 

1. Определя  за делегат в Общото събрание Димитър Стойков Николов - 

Председател на Общински съвет Горна Оряховица. 

2. При невъзможност за участие на Димитър Стойков Николов - Председател на 

Общински съвет Горна Оряховица в заседанието на Общото събрание на 

НСОРБ да бъде заместван от Зам. - Председателя на Общински съвет Горна 

Оряховица. 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 16 

          По т.15 от дневния ред - Определяне на представител от Общински съвет Горна 

Оряховица в Експертен съвет по устройство на територията към Община Горна 

Оряховица. 

          На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет Горна Оряховица  

Р е ш и: 
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          Определя за мандата 2019 - 2023 г. представител от Общински съвет Горна 

Оряховица в Експертен съвет по устройство на територията към Община Горна 

Оряховица да бъде Петър Алексиев Гайдаров.  

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 17 

          По т.16 от дневния ред - Определяне на представители от Общински съвет в 

комисията по чл.28, ал.2 от Наредбата за званията, наградите и отличията 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 2019 - 2023 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:  

 Георги Недев Бижев; 

 Ренета Тодорова Гонгалова; 

 Иван Генов Момъков  

 Йорданка Петрова Кушева. 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 18 

          По т.17 от дневния ред - Кандидатстване като партньор на Община Димитровград 

за проектно предложение 'APT_wave-подобряване на достъпа до наследство, култура и 

традиционни занаяти за мултикултурен диалог' по програма 

'Културно  предприемачество , наследство и сътрудничество' на Финансовия механизъм 

на европейското икономическо пространство 2014-2021 

          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 в партньорство с 

община Димитровград с проектно предложение: „АРТ_wave – подобряване на достъпа 

до наследство, култура и традиционни занаяти за мултикултурен диалог“  по Резултат 2 

„Подобрен достъп до изкуства и култура“, Програма „Културно предприемачество, 

наследство и сътрудничество“ на Финансовия  механизъм на европейското 

икономическо пространство 2014-2020. 

 
 

 „                                 „                                  „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 19 

          По т.18 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 декември 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 декември общинските 

съветници - - Милена Георгиева Димитрова, Павлинка Йорданова Николова, Иван 

Младенов Атанасчев, Веско Цанков Ирибаджаков, като резервен член Петър Алексиев 

Гайдаров. 

„                                 „                                  „ 

 

                                                              

  

                                                    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                    /ДИМИТЪР НИКОЛОВ/ 
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