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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от Протокол № 5/30.01.2020 г. 

от редовно заседание на  

Общински съвет – Горна Оряховица 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 57 

 

По т.1 от дневния ред - Приемане на бюджета и сметките за средства от 

Европейския съюз на Община Горна Оряховица за 2020 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 2020 г. и Постановление № 381/30.12.2019 г. на 

Министерски съвет за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 

2020 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 2020 г., разпределен по 

функции, дейности и параграфи, в приложение 1, 2 и 3, както следва: 

   1.1. По приходите в размер на 42 182 407 лв.: 

       1.1.1 Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 22 673 664 лв. 

o Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 

20 591 519 лв. 

o собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 

76 281 лв. 

o получени трансфери между бюджети - - 790 лв.  

o събрани средства и извършени плащания от/за сметки за 

средствата от Европейския съюз -  - 177 322 лв. 

o Целева субсидия за капиталови разходи - 26 000 лв. 

o преходен остатък от 2019 г. в размер на 2 157 976 лв., 

   1.1.2 Приходи за местни дейности в размер на 19 508 743 лв. в т.ч.: 

o Данъчни приходи в размер на 3 900 200 лв. 

o Неданъчни приходи в размер на 5 559 157 лв. 

o Трансфери за местни дейности в размер на 7 599 114 лв. в т.ч. 

  Обща изравнителна субсидия в размер на 2 589 300 лв. 

  Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер 

на 108 200 лв. 

    Трансфери между бюджети, и трансфери между бюджети и 

СЕС, в размер на - -13 000 лв., за проект BG05M90P001-2.0010-0244-C01, 

„Спомагателни дейности в община Горна Оряховица и 4 224 814 лв. от ПУДООС 

  Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в 

размер на 689 800 лв. 

o Погашения по заеми - - 1 147 114 лв.  
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o Получени заеми – 570 000 лв. 

o събрани средства и извършени плащания от/за сметки за 

средствата от Европейския съюз -  - 242 лв. 

o Придобиване на дялове в размер на -112 660 лв. 

o Временни безлихвени заеми в размер на  -247 488 лв.,   в.т.ч.: 

  - към Министерство на финансите - - 950 000 лв.+ 950 000 лв. 

  - по ОП „Региони в растеж”: 

  за проект BG16RFOP001-1.027-0006-C01 “Енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради в гр.Горна Оряховица” предоставя (-) 570 000 

лв., възстановен (+) 490 000 лв. 

  по ОП «Развитие на човешките ресурси»: 

  за проект BG05M9OP001-2.003-0001-C01, «Приеми ме 2015» 

предоставя (-) 12 000 лв. 

  за проект BG05M90P001-2.0010-0244-C01, „Спомагателни дейности в 

община Горна Оряховица” възстановен (+) 57 575 лв. 

  за проект BG05M9OP001-2.040-0056-С01 „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания - Община Горна Оряховица” предоставя (-) 

48 000 лв. 

  за проект «Социална услуга в общността Приют в гр.Горна Оряховица» 

– предоставя (-) 26 000 лв. 

- по ОП «Храни»: 

  за проект BG05FMOP001-3.002-0137-C01 „Осигуряване на топъл обяд в 

община Горна Оряховица“ – възстановен (+) 5 557 лв. 

- 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 (-)  85 000 лв. 

- по ОП «ОПДУ»: 

за проект № BG05SFOP001-2.009-0164-C01 „Повишаване на гражданското 

участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и 

законодателство, възстановен (+) 6 380 лв. 

  - по ОП «Околна среда»: 

за проект № BG16М1ОP002-5.002-0017 „Актуализация на Програмата за 

управление и подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община 

Горна Оряховица, предоставя (-)  66 000 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 -95 000 лв. 

o Преходен остатък от 2020 г. в размер на 3 482 776 лв. 

1.2. По разходите в размер на 42 182 407 лв., разпределени по функции, 

дейности и параграфи 

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 22 673 664 лв. 

1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със 

средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на 610 700 лв. 

1.2.3. За местни дейности в размер на 18 898 043 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 715 800 лв. и 

одобрява поименен списък за капиталови разходи съгласно Приложение № 4 
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3. Приема разпределението на преходния остатък от 2019 г., съгласно 

Приложение №5 

4. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от 

Европейския съюз, съгласно Приложение №6 

5. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от приватизация, 

съгласно Приложение №7 

 

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 2020 г., както и численост във всички 

дейности и разпоредители на Община Горна Оряховица /без тези, които прилагат 

системата на делегирани бюджети/, съгласно Приложения №8 и 8A. 

8. Във връзка с прилагане на системата за делегирани бюджети в детските 

градини през 2020 г., Общински съвет определя годишна издръжка на местната дейност 

в размер на 722 000 лв. и разходен стандарт за годишна издръжка на едно дете в 

местната дейност както следва: 

• за деца до 4-годишна възраст, разчетени на база 723 деца 

• за деца в целодневна подготвителна група в детска градина, 

разчетени на база 519 деца, по данни към 20.01.2020 г. 

Дава правомощие на кмета на община Горна Оряховица, след публикуване на 

официалните данни към 31.01.2020 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: 

   9.1. Дофинансиране на маломерни и слети паралелки – 58 946 лв., до края на 

учебната 2019-2020 г. за: ОУ “Елин Пелин”, с. Първомайци  - 9 470 лв., ОУ “Васил 

Левски“, с. Върбица – 6 571 лв., ОУ “Отец Паисий” с. Писарево  - 22 032 лв., ОУ 

„Св.Св. Кирил и Методий“, с.Поликраище – 17 007 лв., ОУ „Климент Охридски“, 

с.Драганово – 3 866 лв.,  

   9.3. Членски внос 16 537 лв. 

   9.4. За теренни проучвания на крепостта „Ряховец“ 20 000 лв.  

   9.5. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет – 80 500 лв. както 

следва: 

 Еднократно стимулиране на деца с изявени дарби в областта на науката изкуството 

и спорта, в размер на 15 000 лв.  

 Средства за фонд „Асистирана репродукция” – 20 000 лв. 

 Средства за фонд „Подкрепа на млади лекари“ – 5 000 лв. 

 Средства за подпомагане на организации с нестопанска цел– 4 000 лв. 

 Средства за подпомагане на семейства с новородени деца – 36 000 лв., по 150 лв. за 

всяко дете, за което е подадено заявление през 2020 г. 

 Средства за погребения на категория лица самотни, без роднини, бездомни и др. – 

500 лв. 

   9.6. Субсидии за: 

 читалища – 690 264 лв., съгласно ЗДБРБ за 2020 г. и преходен остатък 

от 2019 г. 

 спортни клубове – 400 000 лв., от които 300 000 лв. за „Общински футболен клуб 

Локомотив“ /250 000 лв. за отбор мъже и 50 000 лв. за детско юношеска школа/. 
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Средствата се изразходват съгласно Наредбата за условията и реда за финансово 

подпомагане за развитие на спортните клубове в Община Горна Оряховица 

 за ТД Камъка – 3 000 лв. 

 за ученически игри 10 000 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 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 до 100 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 2020 

г. 

 Разходи в размер до 19 000 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 2020 г. - 191 000 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. 
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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 №381/30.12.2019 и 

ВРБ – директор; началник отдел, 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 

- в социалните заведения: 

   Домашен социален патронаж - готвач 

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 МУ – директор, детегледач, трудотерапевт, социален работник, 

болногледач 

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 2020 г. 

12. Одобрява целите за 2020 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 условията на диагностициране и лечение в МБАЛ „Св.Иван 

Рилски“, чрез създаване на нов фонд за подкрепа на млади лекари 

 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 
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 Подкрепа на даровити деца, на семействата с новородени и тези с 

репродуктивни проблеми 

13. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за 

периода (2020 – 2022 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 

№10 

15.  Определя максимален размер на дълга, както следва: 

Максимален размер на новия общински дълг за 2020 г. в размер на 1 520 000 лв. 

и годишен размер на разходите за лихви 88 634 лв. 

Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 

2020 г. в размер на 2 935 000 лв. 

16. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат 

да бъдат натрупани през 2020 г. в размер на 5 000 000 лв. 

17.  Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да 

бъдат поети през 2020 г. в размер на 16 000 000 лв. 

18.  Определя размера на просрочените задължения от 2019 г., които ще бъдат 

разплатени от бюджета за 2020 г. в размер на 839 740 лв., Приложение №11 

19.  Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат 

събрани през 2020 г. в размер на 57 389 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 

162 660 лв. чрез записване на нови дялове, от които 112 660 лв. за закупуване на 

компютърен томограф, 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. и №892 от протокол №54/31.01.2019 

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 

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 
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 да утвърди формула за разпределение на средствата по единните разходни 

стандарти и тези за местна дейност, за делегираните бюджети във функция 

„Образование” до 28.02.2020 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. 

 да внесе на заседание на общински съвет протокола и списъка на улиците, 

които ще се ремонтират в община Горна Оряховица през 2020 г. със средства от 

капиталовите разходи 

23. 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. 

24. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, 

съгласно Приложение №9 

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 58 

По т.2 от дневния ред - Приемане на Правилник за организацията и дейността на 

Общински съвет – Горна Оряховица 2019-2023, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация на второ четене.                                          

На основание чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет – Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

 1. Приема Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Горна 

Оряховица 2019-2023, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация на второ четене. 

 

 „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 59 

По т.3 от дневния ред - Приемане на Годишна програма за управление и 

разпореждане с имотите - общинска собственост за 2020 г. 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: 
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      1.Приема Програма за управление и разпореждане с имотите общинска 

собственост за 2020 година на Община Горна Оряховица. 

 

 „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 60 

По т.4 от дневния ред - Приемане на Годишен план за работа, който съдържа 

приоритетите в дейността по приватизация за 2020 г., 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 2020г., 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 

2020г. /Приложение №1/  

    3. Очаквани приходи и разходи от изпълнение на плана за приватизация на общинска 

собственост за 2020г. /Приложение № 2/  

   4. Предприятия, които няма да се приватизират през 2020г. /Приложение № 3/ 

 

 

 „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 61 

По т.5 от дневния ред - Отчет за дейността на Общински съвет Горна Оряховица 

и неговите комисии за второто полугодие на 2019 г.   

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 

 

Р е ш и: 

 

I. Приема отчета за дейността на Общински съвет Горна Оряховица и неговите комисии 

за второто полугодие на 2019 г. 

 

„                                 „                                  „ 

 

По т.6 от дневния ред - Питания и отговор на питания.  
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„                                 „                                  „ 

 

          Р Е Ш Е Н И Е    № 62 

По т.7 от дневния ред - Одобряване разходите за командировки на Кмета на 

Общината през четвъртото тримесечие на 2019 г. 

На основание на чл. 8, ал. 4, от Наредбата за командировки в страната, 

Общински съвет Горна Оряховица, 

Р е ш и: 

          1. Одобрява разхода в размер на 286,92 лв. / двеста осемдесет и шест лева и 

деветдесет и две ст./ за служебни командировки за четвърто тримесечие на 2019г. на 

Кмета на Общината. 

„                                 „                                  „ 

    

Р Е Ш Е Н И Е    № 63 

По т.8 от дневния ред - Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните данъци на територията на Община Горна Оряховица.       

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и чл.1, ал. 2 от Закона за местни данъци и 

такси, и в изпълнение на чл. 15, ал.1 от ЗНА, Общински съвет  Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

Изменя и допълва Наредбата за определянето и администрирането на 

местните данъци на територията на Община Горна Оряховица, както следва: 

  

§1. Чл.6, ал.1 се изменя така: - „С данък върху недвижимите имоти се облагат 

разположените на територията на страната сгради и самостоятелни обекти в 

сгради, както и поземлени имоти, разположени в строителни граници на 

населените места и селищните образувания, и поземлените имоти извън тях, които 

според подробен устройствен план имат  предназначението по чл.8, т.1 от Закона 

за устройството на територията и след промяна на предназначението на земята, 

когато това се изисква по реда на специален закон.”  

 

§2. В Чл.16, ал.4 се изменя така -  „При липса на счетоводни данни данъчната 

оценка се определя от служител на общинската администрация за сметка на 

данъчно задълженото лице. Данъчната оценка се определя от служител на 

общинската администрация и при наличие на счетоводни данни, определени в 

нарушение на приложимото счетоводно законодателство. Определянето на 

данъчната оценка се извършва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс.” 

 

§3. В чл. 29, ал.2 се отменя. 
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§4. В чл. 31, ал.4 се изменя така – „Алинея 1 не се прилага за моторни превозни 

средства, придобити преди първоначалната им регистрация за движение в 

страната.“ 

 

§5. В чл. 36 се създават нови ал.3 и 4 : 

       „(3) При безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение на случаите 

по ал.2, лицата, получили имущество, подават декларация за облагането му с данък 

и заплащат данъка в двумесечен срок от получаването му. 

       „(4) Декларация по ал.3 не се подава в случаите чл.44, ал.5 и 6 и чл.48, ал.1, 

т.5,6,8 и 9 от Закона за местните данъци и такси, както и за получени и 

предоставени дарения от юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на 

общественополезна дейност”. 

 

§6. В чл. 39 : 

 - в ал.2 се създава нова т.5 – „Са налице основания за ползване на данъчни 

облекчения по чл.59, ал.4 от Закона за местните данъци и такси ”  

-  ал.3 се изменя така  – „Собствениците на превозни средства, с изключение на 

случаите по ал. 1, декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно 

седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от 

придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за движение 

в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за 

движение. При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се 

подава в срока по чл. 32 от Закона за местните данъци и такси, като в случай че 

същата не е подадена в посочения срок, служител на общинската администрация 

образува служебно партида за превозното средство въз основа на данните, налични 

в общината и в регистъра на населението.” 

 

§7. В чл. 47 ал.1, т.2 след думите „на регистрация” се добавя „при доставки на 

услуги по чл.97а и…”. 

 

§8. В чл. 56 : 

- ал.2 се изменя така: „Размерът на дължимия данък за календарния месец се 

определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от 

Единната система за туристическа информация, поддържана от Министерството на 

туризма, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера 

на данъка по ал.1;” 

- създава се нова ал.3 – „ (3) Министерството на туризма непосредствено след 

изтичане на календарния месец, както и след изтичане текущата година, 

предоставя автоматизирано по електронен път на Министерството на финансите 

необходимите данни от Единната система за туристическа информация чрез 

системата за обмен на информация, поддържана в изпълнение на чл.5а от Закона за 

местните данъци и такси ”; 

 

- досегашната ал.3 става ал.4  

 

§9. В Преходни и заключителни разпоредби се добавя нов параграф 17 със следното съдържание: 

„За новопостроени сгради, които подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за 

устройство на територията и които са завършени в груб строеж към 31 декември 2019 г., но не са 

въведени в експлоатация или за тях не е издадено разрешение за ползване, данните по чл. 14, ал. 
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2 от Закона за местните данъци и такси се подават от възложителя в срок до 29 февруари 2020 г.“ 
 

 

§10. В Преходни и заключителни разпоредби се добавя нов параграф 18 със 

следното съдържание: 

„За имущества, придобити безвъзмездно през 2019 г., с изключение на случаите, 

предвидени в чл. 49, ал. 2 и 4 от Закона за местните данъци и такси, за които не е 

платен данък при придобиването им, данъчно задължените лица подават 

декларация за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества и 

заплащат данъка в срок до 31 март 2020 г. 

 

 

§11. В Приложение № 1 към чл. 54, т.1 придобива следната редакция: 

 

Приложение № 1 към чл. 54.  

 

Видове патентни дейности и годишни размери на данъка 

 

Патентни 

дейности 
ГОРНА  

ОРЯХОВИЦА 

 

ДОЛНА 

ОРЯХОВИЦА, 

ДРАГАНОВО, 

ПЪРВОМАЙЦИ, 

ПОЛИКРАЙЩЕ, 

ПИСАРЕВО, 

ВЪРБИЦА 

 

ПРАВДА,  

КРУШЕТО,  

ЯНТРА,  

СТРЕЛЕЦ,  

Г.Г.  

ТРЪМБЕШ,  

Г.Д.  

ТРЪМБЕШ, 

ПАИСИЙ 

 

1. Места за настаняване с не повече от 20 стаи, категоризирани една или две звезди или 

регистрирани по Закона за туризма - данъкът се определя за стая според 

местонахождението на обекта, в размер както следва: 
 

 1 и 2 звезди 75  

 

25  

 

25  

 

 

 §12. На основание Решение № 7 от Протокол № 3/28.11.2019г. на Общински съвет 

– Горна Оряховица, влязло в законна сила и навсякъде в Наредбата изразът 

„дирекция “Местни приходи“„ се заменя с „отдел „Местни данъци и такси“ „ 

 

„                                 „                                  „ 
 

Р Е Ш Е Н И Е    № 64 

По т.9 от дневния ред - Допълнение на Наредба за управлението на търговските 

дружества с общинско имущество и общинските предприятия. 
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 На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление  и местната 

администрация, във връзка с  чл. 3, ал. 3 от Закона за финансово управление и контрол 

в публичния сектор, Общински съвет Горна Оряховица, 

 

Р е ш и: 

           

          Наредбата за управлението на търговските дружества с общинско имущество и 

общински предприятия се изменя и  допълва, както следва: 

 

§ 1. В Раздел ІV „Управление на едноличните търговски дружества с общинско 

имущество”, съдържанието на чл. 10 се допълва с нова алинея – ал.3: 

„(3) След получаване на информацията по чл.24, ал. 6 от настоящата наредба, 

Общинският съвет я предоставя на кмета на общината в срок до 28 февруари на 

следващата година.” 

§ 2. В Раздел V „Задължения на органите на управление”, съдържанието на чл. 24 се 

допълва с нови алинеи – ал.3, ал.4, ал.5 и ал.6: 

„(3) -  Ръководителите на търговските дружества с над 50 на сто общинско участие в 

капитала отговарят за състоянието на финансовото управление и контрол в дружествата  

и се отчитат пред общинския съвет. 

(4) Информацията се изготвя под формата на доклад за състоянието на системите за 

финансово управление и контрол за съответната година, по образеца, съгласно 

приложението към чл. 5 от Наредбата за формата, съдържанието, сроковете, реда и 

начина за предоставяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансово 

управление и контрол в публичния сектор.  Докладът включва данни за контролната 

среда, управлението на риска, контролните дейности, информацията, комуникацията и 

мониторинга в организациите. 

(5) Ръководителите на организациите попълват Въпросник за самооценка на системите 

за финансово управление и контрол по образец, утвърден от министъра на финансите и 

определят оценката на системите за финансово управление и контрол в своята 

организация въз основа на дадените отговори във въпросника и анализ на 

информацията, получена от доклади на вътрешните одитори, на Сметна палата и други 

подходящи източници. 

(6) Ръководителите на търговските дружества с над 50 на сто общинско участие в 

капитала представят доклада и въпросника за самооценка на общинския съвет в срок до 

10 февруари на следващата година.”  

 

 

§ 3. В Раздел VІ „Общински предприятия”, съдържанието на чл. 25, ал. 2  се допълва 

със следния текст: „Директорите на общинските предприятия представят доклада и 

въпросника за самооценка  по ред и в срок, определени със заповед на кмета на 

общината.” 

 

 „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 65 

По т.10 от дневния ред - Даване на съгласие от Общински съвет Горна 

Оряховица за отписване на актив - публична държавна собственост „Регионална 
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пречиствателна станция за отпадъчни води за градовете Горна Оряховица, Лясковец и 

Долна Оряховица“ 

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23, ал.2, чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.13, ал.1, 

т.7 от Закона за водите и във връзка с отмяната на ал.2 от същия член (отм. с ДВ, бр.58 

от 2015 г.) и Искане вх. № 1500-219/11.06.2018 г. от Председателя на Асоциацията по 

ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация 

Йовковци” ООД гр. Велико Търново,, Общински съвет Горна  Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

1.Общински съвет Горна Оряховица дава съгласие да бъде отписан от баланса 

на Община Горна Оряховица актив – публична държавна собственост „Регионална 

пречиствателна станция за отпадъчни води за градовете Горна Оряховица, Лясковец и 

Долна Оряховица”с балансова стойност 16845782.94 лева.  

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 66 

По т.11 от дневния ред - Продажба на поземлен имот с идентификатор 

16359.514.2292 – за друг вид застрояване, по кадастралната карта на гр. Горна 

Оряховица с площ от 267,00 кв.м., съгласно АОС № 6109/13.01.2020г. 

На основание  чл.21  ал.1 т.8 и ал.2  от  ЗМСМА,   чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2   от    

Закона  за   общинската    собственост   във    вр.  чл. 53, 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: 

 

 1.Дава    съгласие   за    провеждане   на   публичен    търг   с   тайно    

наддаване   за  продажба   на   поземлен имот с идентификатор 16359.514.2292 – за друг 

вид застрояване, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица с площ от 267,00 кв.м., 

съгласно АОС № 6109/13.01.2020г. и първоначална тръжна цена  определена с пазарна  

оценка  от  лицензиран  оценител, в  размер на 9 345,00 лева /Словом: девет хиляди 

триста четиридесет и пет лева/ без ДДС или 11 214,00 лева /Словом: единадесет хиляди 

двеста и четиринадесет 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 № 5 от 30 януари 2020 г. от редовно 

заседание на Общински съвет, мандат 2019-2023 г. 
 

Р Е Ш Е Н И Е    № 67 

По т.12 от дневния ред - Продажба на урегулиран поземлен имот - частна   

общинска собственост, УПИ VI – за ЖС в кв. 46 по плана на с. Писарево, общ. Горна 

Оряховица с площ от 1717,30 кв.м., съгласно АОС № 6110/13.01.2020г. 

На основание  чл.21  ал.1 т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от  

Закона за  общинската собственост във вр. чл. 53 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: 

 

1.Дава съгласие  за  провеждане  на  публичен  търг  с тайно наддаване за 

продажба на урегулиран поземлен имот - частна общинска собственост, VI – за ЖС в 

кв. 46 по плана на с. Писарево, общ. Горна Оряховица с площ от 1717,30 кв.м., съгласно 

АОС № 6110/13.01.2020г. и първоначална тръжна цена определена с пазарна оценка от 

лицензиран оценител, в размер на 17 173,00 лева /Словом: седемнадесет хиляди сто 

седемдесет и три лева/ без ДДС или 20 607,60 лева /Словом: двадесет хиляди 

шестстотин и седем лева и шестдесет 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    № 68 

По т.13 от дневния ред - Отдаване под наем на самостоятелен обект с 

идентификатор 16359.514.3605.1.24, находящ се на 1 етаж в сграда с идентификатор 

16359.514.3605.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 16359.514.3605, по 

кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с площ 116,00 кв.м., предназначение на 

самостоятелния обект: за търговска дейност, с административен адрес гр. Горна 

Оряховица, ул. „Св. Княз Борис I” № 11, вх. А, ет. 1, съгласно АОС № 

6111/17.01.2020г., за срок от 5 /пет/ години.  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.14 ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост във 

връзка с чл. 16, ал. 1 и чл. 84, ал. 1, 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 самостоятелен обект с идентификатор 16359.514.3605.1.24, 

находящ се на 1 етаж в сграда с идентификатор 16359.514.3605.1, разположена в 
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поземлен имот с идентификатор 16359.514.3605, по кадастралната карта на гр. Горна 

Оряховица, с площ 116,00 кв.м., предназначение на самостоятелния обект: за търговска 

дейност, с административен адрес гр. Горна Оряховица, ул. „Св. Княз Борис I” № 11, 

вх. А, ет. 1, съгласно АОС № 6111/17.01.2020г., за срок от 5 /пет/ години и 

първоначална месечна наемна цена в размер на 522,00лв. /Словом: петстотин двадесет 

и два лева/ без ДДС или 626,40 лв. /Словом: шестстотин двадесет и шест лева и 

четиридесет стотинки/ с ДДС. 

 

          2.Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да организира  и проведе 

публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Закона за общинската 

собственост и НРПУРОИ. 

  

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 69 

 По т.14 от дневния ред - Отдаване под наем на терен, публична общинска 

собственост, находяща се на улица с о.т. 91 - о.т. 91A – о.т. 184, по плана на кв. 

„Гарата”, гр. Горна Оряховица /имот с идентификатор 16359.507.200/, за поставяне на 

преместваемо съоръжение – павилион за закуски 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.7 във вр. с ал. 2 от Закона за общинската собственост 

във връзка с чл.13, ал.1 и ал. 2, чл. 17, ал. 1 и ал. 2 и чл.86, ал.1 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет 

Горна Оряховица  

Р е ш и: 

1.Дава съгласие да бъде организиран публичен търг с тайно наддаване за 

отдаване под наем на терен, публична общинска собственост, находящ се на улица с о.т 

91 – о.т. 91А – о.т. 184, по плана на кв. „Гарата”, гр. Горна Оряховица /имот с 

идентификатор 16359.507.200/, за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион 

за закуски с площ 25 кв.м. и първоначална месечна наемна цена в размер на 85,00 лв. 

/осемдесет и пет лева/ без ДДС или 102,00 лв.  /сто и два лева/ 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 Наредбата за реда за придобиване и разпореждане с общинско 

имущество.  

„                                 „                                  „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 70 

По т.15 от дневния ред - Промяна на характера на собствеността от публична в 

частна общинска на недвижим имот - застроено дворно място, находящ се в УПИ I - 

118, кв. 46, с площ от 12400,00 кв.м., с построените в него сгради – ОУ „Кирил и 

Методий”, ДГ „Радост” и салон по плана на с. Янтра, община Горна Оряховица, ул. 

„Стефан Стамболов” № 13, съгласно АПОС № 544/31.01.2001г. 

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 и ал.3 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 на недвижим имот - застроено дворно място, находящ се в УПИ 

I - 118, кв. 46, с площ от 12400,00 кв.м., с построените в него сгради – ОУ „Кирил и 

Методий”, ДГ „Радост” и салон по плана на с. Янтра, община Горна Оряховица, ул. 

„Стефан Стамболов” № 13, съгласно АПОС № 544/31.01.2001г.  

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 71 

По т.16 от дневния ред - Промяна на характера на собствеността от публична в 

частна общинска на недвижим имот - дворно място, находящо се в училищен квартал, 

кв. 44, с площ от 11300,00 кв.м., с построената в него полумасивна двуетажна сграда – 

училище с площ 560,00 кв.м., състоящо се от 13 /тринадесет/ класни стаи по плана на с. 

Стрелец, община Горна Оряховица, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 5, съгласно 

АПОС № 155/06.10.1997г. 

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 и ал.3 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 на недвижим имот - дворно място, находящо се в училищен 

квартал, кв. 44, с площ от 11300,00 кв.м., с построената в него полумасивна двуетажна 

сграда – училище с площ 560,00 кв.м., състоящо се от 13 /тринадесет/ класни стаи по 

плана на с. Стрелец, община Горна Оряховица, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 5, 

съгласно АПОС № 155/06.10.1997г.  
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„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 72 

 

По т.17 от дневния ред - Отдаване за безвъзмездно ползване на помещение на II 

етаж в сградата на пл. „Георги Измирлиев № 4 на Центъра за превантивна възпитателна 

работа и обществена подкрепа – помощен орган  на Местната комисия  за борба срещу 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Горна 

Оряховица. 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и ал. 2 от Закона за месното самоуправление и 

местната администрация във връзка с чл. 39, ал. 5 от Закона за общинска собственост и 

чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, Общински съвет Горна Оряховица  

 
  Р е ш и: 

 

1. Да се предостави за безвъзмездно ползване за срок от пет години помещение с 

площ 13 кв.м. и прилежащи части от 5 кв.м. находящо се на  II етаж в сградата на пл. 

„Георги Измирлиев № 4, гр. Горна Оряховица на Центъра за превантивна възпитателна 

работа и обществена подкрепа, като помощен орган към Местната комисия  за борба 

срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Горна 

Оряховица. 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 73 

По т.18 от дневния ред - Даване на съгласие и одобряване на пазарна оценка за 

учредяване право на прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения за 

изграждане на газопровод през имоти публична общинска собственост: ПИ с 

идентификатор 16359.515.1079 по КККР на гр. Горна Оряховица с начин на трайно 

ползване – за второстепенна улица: ул. «Панайот Цвикев», ПИ с идентификатор 

16359.61.3007 по КККР на гр. Горна Оряховица с начин на трайно ползване – за 

селскостопански, горски,ведомствен път и ПИ с идентификатор 16359.24.372 по КККР 

на гр. Горна Оряховица с начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, 

ведомствен път. 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 23, и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 193, ал. 

4 и ал. 6 от Закон за устройство на територията, Общински съвет Горна Оряховица 

  Р е ш и: 

1. Дава съгласие да се учреди на Здравко Петров Димитров с административен 

адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Георги Измирлиев” № 35  право на прокарване 



Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 5 от 30 януари 2020 г. от редовно 

заседание на Общински съвет, мандат 2019-2023 г. 
 

на отклонение от общите мрежи и съоръжения за изграждане на газопровод с 

дължина 324.00 метра и площ на сервитут 259.20 кв.м. през следните имоти  

публична общинска собственост:  

 

 ПИ 16359.24.372 по КККР на гр. Горна Оряховица. Имотът е публична 

общинска собственост, с начин на трайно ползване – „за 

селскостопански, горски, ведомствен път” – обща дължина на трасето 

40 м.;  

 ПИ 16359.61.3007 по КККР на гр.Горна Оряховица. Имотът е 

публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – „за 

селскостопански, горски, ведомствен път” – обща дължина на трасето 

210 м.; 

 ПИ 16359.515.1097 по КККР на гр. Горна Оряховица и представляващ 

второстепенна улица „Панайот Цвикев” с о.т. 167 – 166 – 165 по 

регулационния план на район Север, гр. Горна Оряховица – обща 

дължина на трасето 74 м. 

 

 

2. На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 23, и ал.2 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2 от Закон за 

общинската собственост и 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 1142.50 лв. /словом: хиляда сто четиридесет и два лева и петдесет 

стотинки/ без ДДС или 1371.00 лв. / словом: хиляда триста седемдесет и един 

лева/ с ДДС за учредяване право на прокарване на отклонение от общите мрежи 

и съоръжения за изграждане на газопровод с  дължина 250.00 метра и площ на 

сервитут 200.00 кв.м. през имоти публична общинска собственост: ПИ 

16359.61.3007 (полски път) и  ПИ 16359.24.372 (полски път) по КККР на гр. 

Горна Оряховица. 

 

 

3. На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 23 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.193, ал.4 и 

ал.6 от Закона за устройство на територията и чл. 89 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с Общинско имущество, Общински 

съвет – Горна Оряховица дава съгласие да се учреди на Здравко Петров 

Димитров с административен адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Георги 

Измирлиев” № 35  право на прокарване на отклонение от общите мрежи и 

съоръжения за изграждане на газопровод с дължина на трасето 74 м. през имот с 

идентификатор 16359.515.1097 по КККР на гр. Горна Оряховица и 

представляващ улица „Панайот Цвикев”  с о.т. 167 – 166 – 165  по 

регулационния план на район Север, гр. Горна Оряховица – публична общинска 

собственост, на цена в размер 222.00 лв. /словом: двеста двадесет и два лева 

/без ДДС или  266.40 лв. /словом: двеста шестдесет и шест лева и 

четиридесет стотинки/ с ДДС.  

 „                                 „                                  „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 74 

По т.19 от дневния ред - Отдаване под наем на общински терен, публична 

общинска собственост, находящ се в улица с о.т. 82 – 74 – 145 по регулационния план 

на кв. Гарата, гр. Горна Оряховица ( представляващ ПИ с идентификатор 16359.507.193 

по КККР на гр. Горна Оряховица) и улица с о.т. 2 – 3 по регулационния план на кв. 

Гарата, гр. Горна Оряховица ( представляващ ПИ с идентификатор 16359.516.51 по 

КККР на гр. Горна Оряховица) за поставяне на преместваеми съоръжения – два броя 

информационно – указателни табели за срок от 5 /пет/ години 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2  от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.14, ал.7 във вр. с ал.2 от Закона за общинската собственост 

във връзка с чл.13, ал.1 и ал.2 и чл. 86, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Горна Оряховица  

 

Р е ш и: 

 

1. Дава съгласие да бъде организиран публичен търг с тайно наддаване за 

отдаване под наем на общински терен, публична общинска собственост: 

 представляващ улица с о.т. 82 – 74 – 145 по регулационния план на кв. 

Гарата, гр. Горна Оряховица (ПИ с идентификатор 16359.507.193 по 

КККР на гр. Горна Оряховица) и улица с о.т. 2 – 3 по регулационния план 

на кв. Гарата, гр. Горна Оряховица (ПИ с идентификатор 16359.516.51 по 

КККР на гр. Горна Оряховица)  за поставяне на два броя преместваеми 

съоръжения -  информационно – указателни табели, всяка върху основа с 

площ 2.16 кв.м и първоначална наемна цена за двата броя преместваеми 

обекти с обща площ от 4,32 кв.м в размер на 17.28 лв. /словом: 

седемнадесет лева и двадесет и осем стотинки/ без ДДС или 20,74 лв. 

/словом: двадесет лева и седемдесет и четири стотинки/ с ДДС за срок от 

5 /пет/ 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 Наредбата за реда за придобиване и разпореждане с общинско 

имущество. 

 

„                                 „                                  „ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 75 

По т.20 от дневния ред - Отдаване под наем на имоти, частна общинска 

собственост, в землището на с. Стрелец.  

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, б. Б и т. 6 от Наредбата за 
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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 следните поземлени имоти находящи се в с. Стрелец:  

        -поземлен имот с идентификатор 69780.21.14 – нива, в местност „Карамжилък” в 

землището на с. Стрелец, община Горна Оряховица, III категория с площ от 8999,00 

кв.м. или 8,999 дка, за срок от 10 /десет/ стопански години. 

    -поземлен имот с идентификатор 69780.21.22 – нива, в местност „Карамжилък” в 

землището на с. Стрелец, община Горна Оряховица, III категория с площ от 14299,00 

кв.м. или 14,299 дка, за срок от 10 /десет/ стопански години. 

 

С годишна наемна цена за III категория в размер на 33,00 лв./дка. със завишение 

от 20 % на основание чл.29, ал.9, т.6 от НРПУРОИ в размер на 39,60 лв./дка или за 

23,298 дка първоначална тръжна годишна наемна цена в размер на 922,60 лв./Словом: 

деветстотин двадесет и два лева и шестдесет стотинки/. 

Обща първоначална тръжна наемна цена в размер на 922,60 лв./Словом: 

деветстотин двадесет и два лева и шестдесет стотинки/ за общо 23,298 дка. 

 

 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    № 76 

По т.21 от дневния ред - Разрешение  за  изработване  на проект за частично 

изменение на подробен  устройствен план на кв. „Гарата“,  гр.  Горна Оряховица, с  

обхват  ПИ   593, квартал 5 по регулационен план  на кв. „Гарата“, гр. Горна Оряховица 

от 1990 г. /ПИ с идентификатор 16359.508.593 по КККР на гр. Горна Оряховица от 

2018г. /, с административен адрес – гр.Горна Оряховица, ул. „Антон Страшимиров“ 45. 

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, във връзка с чл.131, ал.1 от ЗУТ  и 

чл. 208, ал.1 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 План за застрояване /ПРЗ/ с обхват  ПИ  с 

кадастрален  №593, квартал 5 по кадастрален и регулационен план  на кв. „Гарата“, гр. 

Горна Оряховица от 1990 г. /ПИ с идентификатор 16359.508.593 и улица с  о.т. 14 – о.т. 

15 /ПИ с идентификатор 16359.508.52/. 
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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 63 

кв.м /ПИ с проектен идентификатор 16359.508.98/, попадащи в улица с о.т. 14 – о.т. 15, 

представляващи към момента част от  ПИ с идентификатор  по КККР 16359.508.593, 

попадащ в съсобствен урегулиран поземлен имот II – за ГСМ  на БДЖ в кв.5  и 

собственост на Лукан Николов Луканов и Йорданка Николова Славчева, съгласно 

нотариален акт №1048, том VI, рег.3052, дело 255/2003г. и удостоверения за 

наследници №3461/11.12.2019г. и №255/02.09.2003г. 

 

Община Горна Оряховица придобива право на собственост на  63  кв.м /ПИ с  проектен 

идентификатор 16359.508.98/  от ПИ с пл. № 593, кв.5  по плана  на кв. „Гарата“, гр. 

Горна Оряховица,  собственост на наследници на Никола Луканов Стоянов, което се 

придава към улица с о.т. 14 – о.т.15,  собственост на 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 882,00 лв./ словом: осемстотин осемдесет и два 

лв. / без ДДС или 1058,40 лв. /словом: хиляда петдесет и осем лв. четиридесет ст./ с 

ДДС върху 63 кв.м. /ПИ с проектен идентификатор16359.508.98 по КККР/, 

представляващи  част от ПИ пл. № 593 в кв.5 по плана на кв.“Гарата“ на гр.Горна 

Оряховица /ПИ с идентификатор 16359.508.593/,  собственост на  наследници на 

Никола Луканов Стоянов, които да се  предадат към улица с о.т. 14 – о.т. 15,  

собственост на Община Горна Оряховица и която сума заявителите не желаят да 

получат като обезщетение. 

 

4. Всички разноски по сключване на предварителния договор за прехвърляне на 

правото на собственост върху 63 кв.м  предаваемо място, собственост на  наследници 

на Никола Луканов Стоянов, представляващо ПИ с проектен идентификатор 

16359.508.98 и предаващо се към улица с  о.т. 14 – о.т. 15 /ПИ с идентификатор 

16359.508.52/ да са за сметка на наследниците на Никола Луканов Стоянов – 

Лукан Николов Луканов и Йорданка Николова Славчева. 

 

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 чрез дарение върху 63  кв.м, представляващи ПИ с проектен 

идентификатор 16359.508.98, които се придават  от ПИ пл. № 593 в кв.5 по плана на 

кв.“Гарата“ на гр.Горна Оряховица /ПИ с идентификатор 16359.508.593/,  собственост 

на  наследници на Никола Луканов Стоянов  към улица с о.т. 14 – о.т.15 /ПИ с 

идентификатор 16359.508.52/, собственост на Община Горна Оряховица, които няма 

да имат претенции за изплащане на обезщетението. 

 

6. Всички разноски  по сключване на предварителния  и окончателния договор за 

прехвърляне на правото на собственост  да са за сметка на наследниците на Лукан 

Николов Луканов и Йорданка Николова Славчева. 
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„                                 „                                  „ 

 

                                                         
  Р Е Ш Е Н И Е    № 77 

По т.22 от дневния ред - Проект за Подробен устройствен план – План за 

застрояване и Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън 

границите на урбанизираните територии, с обхват поземлен имот с идентификатор 

16359.69.963, НТП – лозе, местност “Под камъка“ по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Горна Оряховица, одобрени със Заповед № РД-18-

1539/31.08.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, собственост на Пенка Петрова 

Некова на основание нотариален акт № 156, том I, рег. № 2556, дело № 137 от 

23.05.2019  г. 

На основание чл. 21, ал.1, т.11 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 124а, ал.1 от ЗУТ, както и във връзка с чл.110, ал.1, т.1и 

т.5 от същия закон,  Общински съвет Горна Оряховица  

Р е ш и: 

1. Разрешава изготвяне на проект за  Подробен устройствен план – План за 

застрояване и Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън 

границите на урбанизираните  територии /ПУП – ПЗ и ПП/ с обхват поземлен имот с 

идентификатор 16359.69.963 по КККР  – с НТП – лозе, местност „Под камъка” в 

землището на гр. Горна Оряховица, като същият получава ново конкретно 

предназначение „за жилищни нужди“ – (Жм). 

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 План застрояване и Парцеларен план за 

елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните 

територии за поземлен имот с идентификатор 16359.69.963 по КККР, м. “Под камъка“ в 

землището на гр.Горна Оряховица 

 

3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закон за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.64 от ЗУТ, Общински съвет Горна Оряховица дава 

съгласие за прокарване на електропровод от съществуващата в близост мрежа до 

поземлен имот с идентификатор 16359.69.963 по КККР, м. “Под камъка“ с обща 

дължина на трасето 12,6 м, съгласно приложеното проектно предложение, засягащ 

полски път с идентификатор 16359.69.1548, общинска собственост.  

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 78 

По т.23 от дневния ред - Приемане План за младежта на Община Горна 

Оряховица за 2020 година. 
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На основание чл. 21, ал.1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 16, ал. 1 от Закона за 

младежта, Общински съвет Горна Оряховица  

Р е ш и: 

1. Приема План за младежта на Община Горна Оряховица за 2020 година.  

„                                 „                                  „ 

 

  Р Е Ш Е Н И Е    № 79 

По т.24 от дневния ред - Приемане на Годишна програма за развитие на 

читалищната дейност в община Горна Оряховица за 2020 година. 

На основание   чл.21,  ал.1,   т.12   от   ЗМСМА, 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 2020 година. 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 80 

По т.25 от дневния ред - Приемане на Oтчет за изпълнение на План за действие 

на Община Горна Оряховица за подкрепа на интеграционните политики (2014 – 2020) 

за 2019 година. 

На основание чл.21, ал 1, т.12 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Горна 

Оряховица  

Р е ш и: 

1. Приема Отчет за изпълнение на План за действие на Община Горна 

Оряховица за подкрепа на интеграционните политики (2014 – 2020) за 2019 година.  

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 81 

По т.26 от дневния ред - Създаване на нови локализационни единици като част 

от дейностите по поддържането и класификатора на локализационните единици в 

населените места в Република България. 

На основание чл. 21, ал.1, т.18 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.125, ал.1 и ал.2, т.1 от Наредба № РД 02-20-9 
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от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, 

Общински съвет Горна Оряховица  

Р е ш и: 

1. Дава съгласие за създаване на нова локализационна единица в гр. Горна 

Оряховица, а именно: Улица с осови точки 107-109-112, която да се именува „Петър 

Бочев“. 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 82 

По т.27 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 редовно 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 Добрев – Кмет на община Горна Оряховица да 

представлява Общината в редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по 

ВиК, което ще се проведе на 13.02.2020г. от 11:00 часа,  а при липса на кворум на 

25.02.2020г. 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 2019г., 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, 
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обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново за 2019г., 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 2020г. на основание чл.9, ал.2 във връзка с 

чл.21, ал. 1 от ПОДАВиК - да гласува „ЗА“.   

3.4. 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. 

 „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 83 

По т.28 от дневния ред - Определяне на делегат и зам.-делегат, които да 

представляват Община Горна Оряховица в Общото събрание на Сдружение 

„Асоциация на общините със селища и територии на културно-историческо 

наследство“ 

На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Горна 

Оряховица  

 

Р е ш и: 

 

1. Определя инж. Добромир Добрев – Кмет на Община Горна Оряховица за 

делегат, който да представлява Община Горна Оряховица в Общото събрание на 

Сдружение „Асоциация на общините със селища и територии на културно-историческо 

наследство“, а за зам.-делегат определя Пламен Мадемов – заместник-кмет на Община 

Горна Оряховица. 

 „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 84 

          По т.29 от дневния ред - Определяне на представител на Общински съвет Горна 

Оряховица в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия на област Велико 

Търново. 

На основание  чл. 64а, ал. 2 от Закона за защита при бедствия,, Общински съвет 

Горна Оряховица  

Р е ш и: 
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1.Определя Георги Недев Бижев за представител в заседанията на Областния 

съвет за намаляване на риска от бедствия на област Велико Търново. 

 „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 85 

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  февруари 2020 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 - Ангел Станев Колев, Георги Недев Бижев, Николай Антонов Караиванов, 

Митко Станчев Станев, като резервен член Огнян Иванов Стоянов. 

 

„                                 „                                  „ 

 

 

                                                    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                    /ДИМИТЪР НИКОЛОВ/ 
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