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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от Протокол № 8/30.04.2020 г. 

от редовно заседание на  

Общински съвет – Горна Оряховица 

 

 

 

По т.1 от дневния ред - Информация за актуалната обстановка и мерките 

предприети в борбата за ограничаване на COVID-19 на територията на община Горна 

Оряховица. 

Докл.: Кметът на Общината - Председател на Кризисен щаб 

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 152 

По т.2 от дневния ред - Отчет за изпълнение на строителната програма на 

община Горна Оряховица за 2019 г.             

На основание чл.21/2/ от ЗМСМА, Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

  Приема така представения отчет на Строителната програма на община Горна 

Оряховица за 2019 г.             

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 153 

По т.3 от дневния ред - Приемане на отчета за изпълнение на Годишния план за 

работа по приватизация на общинска собственост за 2019 г. 

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

местната администрация и чл.4, ал.4 и чл.6, ал.2 от Закона за приватизация и 

следприватизационен контрол, Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

          1.Приема отчета за изпълнение на Годишния план за работа по приватизация на 

общинска собственост за 2019г. /ГПР-20189/. 

          2.Приема  приходната и разходната  част на план - сметката от  приватизация за 

2019г. 

 

 „                                 „                                  „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 154 

По т.4 от дневния ред - Отчет за изпълнение на мерките за подобряване 

качеството на атмосферния въздух (КАВ) и управлението на отпадъците в община 

Горна Оряховица, заложени в Общинската програма за опазване на околната среда, 

включваща Програма за управление и подобряване на КАВ и Регионална програма за 

управление на отпадъците регион Велико Търново през 2019 година. 

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.24 от ЗМСМА във връзка с чл.52, ал.9 от 

Закона за управление на отпадъците и чл.79, ал.5 и ал.6 от Закона за опазване на 

околната среда, Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

          1.Приема Отчет за изпълнение на мерките, заложени в Общинската                 

програма за опазване на околната  среда, неразделна част от която са Общинската 

програма за управление и подобряване качеството на атмосферния въздух и 

Регионалната програма за управление на отпадъците в регион Велико Търново. 

 

          2.Задължава кмета на Община Горна Оряховица, след влизане в сила на 

настоящото решение, да представи отчета за изпълнение на мерките, заложени в 

Общинската програма за опазване на околната среда, за информация в РИОСВ – 

В.Търново. 

 

 „                                 „                                  „ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 155 

          По т.5 от дневния ред - Анализ на състоянието и финансов отчет за 2019 г. на 

„Общински пазари - Горна Оряховица“ ЕООД и план за развитие на дружеството за 

2020 г. 

          На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.147, ал.2 и чл.137, ал.1, т.3 

от Търговския закон и чл.23, ал.1 и ал.2 от Наредбата за управлението на търговски 

дружества с общинско имущество и общински предприятия, Общински съвет Горна 

Оряховица 

Р е ш и: 

          1. Приема анализа на състоянието и финансов отчет за 2019 г. на „Общински 

пазари - Горна Оряховица“ ЕООД и план за развитие на дружеството за 2020 г. 

 

„                                 „                                  „ 

 

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

 

„                                 „                                  „ 
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          Р Е Ш Е Н И Е    № 156 

По т.7 от дневния ред - Допълване на Решение №54 от Протокол 

№4/19.12.2019г. на Общински съвет Горна Оряховица за осигуряване на 

съфинансиране на недопустими разходи на проектно предложение „Създаване на 

Кризисен център гр. Горна Оряховица“ по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014-2020 г., процедура на директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на Интегрирани планове за 

градско възстановяване и развитие 2014-2020“               

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет 

Горна Оряховица 

Р е ш и: 

 

1. Допълва се Решение №54 от Протокол №4/19.12.2019 г. на Общински съвет 

Горна Оряховица, като създава се нова т.3 със следното съдържание: „Общински 

съвет Горна Оряховица поема ангажимент за осигуряване на съфинансиране от 

общинския бюджет в размер на 8 797,45 лв. за проект „Създаване на Кризисен 

център гр.Горна Оряховица“, BG16RFOP001-1.027-0007, които са 

предназначени за покриване на недопустими разходи. 

 

 „                                 „                                  „ 

    

Р Е Ш Е Н И Е    № 157 

По т.8 от дневния ред - Промени в Поименния списък за капиталови разходи за   

местни  дейности. 

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

местната администрация  и чл.124, 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 2020 година за  

местни дейности , както следва: 

 

1.1.Извършва компенсирани промени в поименния списък за капиталови  разходи в 

частта на финансиране с целева субсидия както следва: 

 

било    става    разлика 

                                                                                                            лв.        лв.          лв.  

 

§52-03- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения  

 

Функция  VІІ Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело 

  Дейност 714 Спортни бази за спорт за всички                     

-Доставка и монтаж на котел в спортна зала 
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 «Никола Петров»-гр.Горна Оряховица                          47000  37000   -10000 

 

    §52-06-изграждане на инфраструктурни обекти 

           

 Функция  VІІ Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело 

  Дейност 714 Спортни бази за спорт за всички   

    -Инженеринг-проектиране и изпълнение на СМР 

 на обект„Мултифункционални игрища в 

 гр.Долна Оряховица, с.Драганово, с.Поликраище  

и с.Първомайци в община Горна Оряховица                       0       10000  +10000                             

                                                                         ----------------------------------------     

Всичко компенсиране :                                                    47000     47000          0  
                          

 

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

параграфи и подпараграфи по ЕБК. 

 

 „                                 „                                  „ 
 

Р Е Ш Е Н И Е    № 158 

По т.9 от дневния ред - Закриване на Основно училище „Св. св. Кирил и 

Методий“ – село Поликраище. 

На основание чл. 20, чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 312, ал. 1 и 

ал. 6 от ЗПУО, Общински съвет Горна  Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

1. Дава съгласие за закриване на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – село 

Поликраище, ул. „Васил Левски“ № 63, община Горна Оряховица, област Велико 

Търново, считано от началото на учебната 2020/2021 година. 

2. Определя Основно училище „Св. Климент Охридски“ – с. Драганово, ул. „Стефан 

Караджа“ № 9, община Горна Оряховица, област Велико Търново за приемник на 

учениците от Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – село Поликраище, ул. 

„Васил Левски“ № 63. 

3. Задължителната документация на закритото училище да се съхранява в Основно 

училище „Св. Климент Охридски“ – с. Драганово, ул. „Стефан Караджа“ № 9, община 

Горна Оряховица, област Велико Търново. 

4. Сградният фонд, материално-техническата база (наличният инвентар) на закритото 

училище ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – село Поликраище, ул. „Васил Левски“ № 63, 

община Горна Оряховица, област Велико Търново с АПОС № 181 от 10.10.1997 г. да 

преминат на разпореждане и управление на Кмета на Община  Горна Оряховица. 

5. Земеделската земя на закритото училище ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – село 

Поликраище, да премине на разпореждане и управление на Кмета на Община Горна 

Оряховица, представляваща: 
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 ПИ № 010001 – нива в местност „Деления върбак“, категория  II,  с площ от 101.006 

дка в землището на с. Янтра, община Горна Оряховица (ПИ с идентификатор 

87453.10.1, с НТП – нива по КК на с. Янтра), съгласно н.а. № 55, том XIII, н.д. № 

3325 от 1996 г.; 

 ПИ № 100002 – пасище/мера в местност „Кара орман“, категория IV, с площ от 

32.955 дка в землището на с. Янтра, община Горна Оряховица (ПИ с 

идентификатор 87453.100.2 с НТП – нива по КК на землището на с. Янтра), 

съгласно н.а. № 55, том XIII, н.д. № 3325 от 31.07.1996 г.; 

 ПИ № 100003 – нива в местност „Кара орман“, категория III, с площ от 81.434 дка в 

землището на с. Янтра, община Горна Оряховица (ПИ с идентификатор 87453.100.3 

с НТП – нива по КК на землището на с. Янтра), съгласно н.а. № 55, том XIII, н.д. № 

3325 от 1996 г.; 

 ПИ № 100004 – нива в местност „Кара орман“, категория III, с площ от 3.683 дка в 

землището на с. Янтра, община Горна Оряховица (ПИ с идентификатор 87453.100.4 

с НТП – нива по КК на землището на с. Янтра), съгласно н.а. № 55, том XIII, н.д. № 

3325 от 1996 г.; 

 ПИ № 039003 – нива в местност „Големия Соргонлук“, категория  IV, с площ от 

58,500 дка в землището на с. Поликраище, община Горна Оряховица (ПИ с 

идентификатор 57217.39.3 с НТП – нива по КК на с. Поликраище), съгласно 

Решение № 213 от 12.05.1995 г. на Общинска служба Земеделие Горна Оряховица 

за възстановяване право на собственост върху земеделски земи, съгласно Плана за 

земеразделяне в землището на с. Поликраище. 

6. Намалява броя на второстепенните разпоредители с бюджет, утвърдени в т. 14 на 

решение № 57 от протокол 5/30.01.2020 г. на Общински съвет Горна Оряховица, 

считано от датата на закриването на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – село Поликраище, 

ул. „Васил Левски“ № 63, община Горна Оряховица, област Велико Търново. 

7. Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да предприеме необходимите 

действия за осъществяване на процедурата по закриване на ОУ „Св. св. Кирил и 

Методий“ – село Поликраище, ул. „Васил Левски“ № 63, като представи в 

Министерството на образованието и науката предложение за закриването и всички 

необходими документи. 

 „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 159 

По т.10 от дневния ред - Закриване на Основно училище „Отец Паисий“ – село 

Писарево. 

На основание чл. 20, чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 312, ал. 1 и 

ал. 6 от ЗПУО, Общински съвет Горна  Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

1. Дава съгласие за закриване на Основно училище „Отец Паисий“ – с. Писарево, ул. 

„Александър Стамболийски“ № 4, община Горна Оряховица, област Велико Търново, 

считано от началото на учебната 2020/2021 година. 
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2. Определя Основно училище „Васил Левски“ – с. Върбица, ул. „Божур“ №7, община 

Горна Оряховица, област Велико Търново за приемник на учениците от Основно 

училище „Отец Паисий“ – село Писарево. 

3. Задължителната документация на закритото училище да се съхранява в Основно 

училище „Васил Левски“ – село Върбица, ул. „Божур“ № 7, община Горна Оряховица, 

област Велико Търново. 

4. Сградният фонд, материално-техническата база (наличният инвентар) на закритото 

училище ОУ „Отец Паисий“ – с. Писарево, ул. „Александър Стамболийски“ №4, 

община Горна Оряховица, област Велико Търново с АОС № 43 от 09.06.1995 г. да 

преминат на разпореждане и управление на Кмета на Община  Горна Оряховица. 

5. Земеделската земя на закритото училище Основно училище „Отец Паисий“ – с. 

Писарево, да премине на разпореждане и управление на Кмета на Община Горна 

Оряховица, представляваща:  

 ПИ № 030003 – нива в местност „Смрадликата“, категория  V, с площ от 76,000 дка 

в землището на с. Писарево, община Горна Оряховица (ПИ с идентификатор 

56472.30.3 с НТП – нива по КК на с. Писарево), съгласно Решение № 168 от 

17.02.1994 г. на Общинска служба Земеделие Горна Оряховица за възстановяване 

право на собственост върху земеделски земи, съгласно плана за земеразделяне в 

землището на с. Писарево. 

6. Намалява броя на второстепенните разпоредители с бюджет, утвърдени в т. 14 на 

решение № 57 от протокол 5/30.01.2020 г. на Общински съвет Горна Оряховица, 

считано от датата на закриването на ОУ „Отец Паисий“ – с. Писарево, ул. „Александър 

Стамболийски“ № 4, община Горна Оряховица, област Велико Търново. 

7. Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да предприеме необходимите 

действия за осъществяване на процедурата по закриване на ОУ „Отец Паисий“ – с. 

Писарево, ул. „Александър Стамболийски“ № 4, като представи в Министерството на 

образованието и науката предложение за закриването и всички необходими документи. 

 
„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 160 

По т.11 от дневния ред - Преобразуване на общински детски градини. 

На основание чл. 20, чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 310, ал.5, чл. 311, ал. 1 и  

чл. 313, ал.1, т.3 от Закона за предучилищното и училищното образование, Общински 

съвет  Горна Оряховица 

Р е ш и: 

 

1. Да се преобразува детска градина „Бодра смяна“ – гр. Горна Оряховица, ул. 

„Бунар Хисар“ № 20, чрез вливане в детска градина „Първи юни“ – гр. Горна 

Оряховица, ул. „Витоша“ №2А, считано от 01 юли 2020 година.  
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2. Вливащата се детска градина да продължи да функционира като филиал 

„Бодра смяна“ – гр. Горна Оряховица, ул. „Бунар Хисар“ № 20, към детска градина 

„Първи юни“ – гр. Горна Оряховица, ул. „Витоша“ №2А. 

3. Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да издаде заповед за 

преобразуване чрез вливане на детска градина „Бодра смяна“ – гр. Горна Оряховица, 

ул. „Бунар Хисар“ № 20, в детска градина „Първи юни“ – гр. Горна Оряховица, ул. 

„Витоша“ № 2А. 

4. Задължителната документация, наличният инвентар и сградният фонд – 

публична общинска собственост, на вливащата се детска градина „Бодра смяна“ – гр. 

Горна Оряховица, ул. „Бунар Хисар“ № 20, да се приемат за управление и стопанисване 

от директора на детска градина „Първи юни“ – гр. Горна Оряховица, ул. „Витоша“ № 

2А; 

5. Отглеждането, възпитанието, социализирането и обучението на децата от 

детска градина „Бодра смяна“ да продължи да се осъществява във филиал „Бодра 

смяна“ – гр. Горна Оряховица, под административното ръководство на директора на 

детска градина „Първи юни“ – гр. Горна Оряховица. 

6. Трудовете правоотношения с персонала на преобразуваната детска градина да 

бъдат уредени съгласно Кодекса на труда. 

7. Намалява броя на второстепенните разпоредители с бюджет за 2020 година, 

утвърдени в т.14 на решение № 57 от протокол 5/30.01.2020 г. на общински съвет Горна 

Оряховица, като изважда детска градина „Бодра смяна“ – гр. Горна Оряховица, ул. 

„Бунар Хисар“ №20. 

       

 „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 161 

По т.12 от дневния ред - Преобразуване на общински детски градини. 

 

 Общинският съвет не прие предложението поради липса на необходимия брой 

гласували „за“ предложението общински съветници. 

 

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 162 

По т.13 от дневния ред - Краткосрочна програма за насърчаване използването на 

енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Горна Оряховица за 

периода 2020-2023 година. 

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

местната администрация, чл.9 и чл.10, ал.1 и ал.2 от Закона за енергията от 

възобновяеми източници, Общински съвет Горна Оряховица  
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Р е ш и: 

 

1. Приема Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива. 

 

„                                 „                                  „ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 163 

 По т.14 от дневния ред - Дългосрочна програма за насърчаване използването на 

енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Горна Оряховица за 

периода 2020-2030 година. 

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

местната администрация, чл.9 и чл.10, ал.1 от Закона за енергията от възобновяеми 

източници, Общински съвет Горна Оряховица  

 

Р е ш и: 

 

1. Приема Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива. 

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 164 

По т.15 от дневния ред - Актуализиране и допълване на списъка на спортните 

обекти, собственост на община Горна Оряховица, които могат да бъдат обект на 

управление по Закона за физическото възпитание и спорта. 

На основание чл.21, ал.1, т.8  т.23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, 104, ал. 1 от Закона за  физическото възпитание и спорта и 

чл. 5, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за използване на спортни обекти, 

собственост на Община Горна Оряховица, Общински съвет Горна Оряховица  

Р е ш и: 

          1. Актуализира, като допълва Списъка на спортните обекти, общинска 

собственост, които могат да обект на управление, приет с Решение № 49 от Протокол 

№ 4 от 19.12.2019г. на Общински съвет Горна Оряховица със следния спортен обект: 

УПИ I – за игрище, кв. 77, по плана на с. Първомайци, общ. Горна Оряховица, 

собственост на Община Горна Оряховица, съгласно А.Ч.О.С. № 1285/05.04.2002г. 

 

 „                                 „                                  „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 165 

По т.16 от дневния ред - Предоставяне за безвъзмездно ползване на общински 

спортни обекти на спортни клубове на територията на община Горна Оряховица. 

На основание чл.21, ал.1, т.8  т.23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, 103, ал. 1 от Закона за  физическото възпитание и спорта и 

чл. 9, ал. 4 и чл. 12, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за използване на спортни 

обекти, собственост на Община Горна Оряховица, Общински съвет Горна Оряховица  

Р е ш и: 

1.Дава съгласието си да се отдадат за срок от 5 /пет/ години за безвъзмездно 

ползване следните спортни обекти, собственост на Община Горна Оряховица на 

следните спортни клубове: 

 

1.1. ОФК „Локомотив” гр. Горна Оряховица - Стадион «Локомотив» и прилежащите 

тренировъчни игрища, козирка на стадион «Локомотив» и съблекални в стари 

съблекални, находящи се в сграда с идентификатор 16359.514.3203.10 и съответно 

16359.514.3203.4, собственост на Община Горна съгласно АПОС № 5349/03.12.2018г. 

1.2. ФК „Росица” с. Поликраище - Стадион и съблекални, находящи се в УПИ IX – за 

стадион и обществено обслужване”, кв. 112 по плана на с. Поликраище, общ. Горна 

Оряховица, собственост на Община Горна съгласно АЧОС № 1354/12.12.2018г. 

1.3. ФК “Янтра” с. Драганово - Стадион и масивна съблекалня, намиращи се в парцел 1 

пл.733, кв.132 за  физкултурни  нужди по стария план за с. Драганово, в момента с 

индетификатор 23100.501.1882 по КК на с. Драганово, общ. Горна Оряховица, 

собственост на   Община Горна Оряховица съгласно АПОС № 122/03.06.1997г. 

1.4. СК «Моделист» гр. Горна Оряховица – тренировъчно игрище над стадион 

«Локомотив» гр. Горна Оряховица по график – събота и неделя от 9,00 до 15,00 часа 

1.5.СКВС «Локомотив 2004 » гр. Горна Оряховица - Многофункционална спортна зала 

«Никола Петров», попадаща в сграда с идентификатор 16359.514.3203.1, собственост на 

Община Горна Оряховица съгласно АПОС № 5349/03.12.2018г. – по график, утвърден 

от Кмета на Община Горна Оряховица 

1.6. ВК «Импулс» гр. Д.Оряховица - Многофункционална спортна зала «Никола 

Петров», попадаща в сграда с идентификатор 16359.514.3203.1, собственост на Община 

Горна Оряховица, съгласно АПОС № 5349/03.12.2018г. – по график,  утвърден от Кмета 

на Община Горна Оряховица, треньорска стая и съблекалня на 2-ри етаж на спортна 

зала «Никола Петров» /стая № 203/. 

1.7. Бадминтон клуб гр. Горна Оряховица - Многофункционална спортна зала «Никола 

Петров», попадаща в сграда с идентификатор 16359.514.3203.1, собственост на Община 

Горна Оряховица, съгласно АПОС № 5349/03.12.2018г. – по график, утвърден от Кмета 

на Община Горна Оряховица, треньорска стая и съблекалня на 2-ри етаж на спортна 

зала «Никола Петров» /стая № 205/. 

1.8. БК «Локомотив» гр. Горна Оряховица – баскетбол - Многофункционална спортна 

зала «Никола Петров», попадаща в сграда с идентификатор 16359.514.3203.1, 
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собственост на Община Горна Оряховица, съгласно АПОС № 5349/03.12.2018г. – по 

график, утвърден от Кмета на Община Горна Оряховица, треньорска стая и съблекалня 

на 1-ви етаж на спортна зала «Никола Петров». 

1.9. ХК «Локомотив» гр. Горна Оряховица - Многофункционална спортна зала «Никола 

Петров», попадаща в сграда с идентификатор 16359.514.3203.1, собственост на Община 

Горна Оряховица, съгласно АПОС № 5349/03.12.2018г. – по график, утвърден от Кмета 

на Община Горна Оряховица, треньорска стая / съблекалня / на 2-ри етаж на спортна 

зала «Никола Петров» /стая № 206/. 

1.10. ХК «Раховец 2008 « гр. Горна Оряховица - Многофункционална спортна зала 

«Никола Петров», попадаща в сграда с идентификатор 16359.514.3203.1, собственост на 

Община Горна Оряховица, съгласно АПОС № 5349/03.12.2018г. – по график, утвърден 

от Кмета на Община Горна Оряховица, треньорска стая / съблекалня / на 2-ри етаж на 

спортна зала «Никола Петров» /стая № 207/. 

1.11. СК ММА «Комбат Локомотив» и КБПИ «Локомотив» гр. Горна Оряховица - Зала 

по самбо, находяща се на ет. 1 на сграда с идентификатор 16359.514.3203.1, 

собственост на Община Горна, съгласно АПОС № 5349/03.12.2018г. по график  и 

треньорска стая /съблекалня/ на 1 етаж на спортна зала «Н.Петров». 

1.12. СКА «Локомотив 96» гр. Горна Оряховица - Зала по армрестлинг /тренировъчен 

салон за ФП/, находяща се на ет. 1 на сграда с идентификатор 16359.514.3203.1, 

собственост на Община Горна, съгласно АПОС № 5349/03.12.2018г. и треньорска стая 

/съблекалня / на 2-ри етаж в спортна зала «Н.Петров» /стая 204/. 

1.13. СКБ «Локомотив» гр. Горна Оряховица - Зала по борба, находяща се на ет. 1 на 

сграда с идентификатор 16359.514.3203.1, собственост на Община Горна, съгласно 

АПОС № 5349/03.12.2018г. и прилежащите към нея две съблекални, треньорска стая и 

сауна. 

1.14. БК «Локомотив» гр. Горна Оряховица – бокс - Зала по бокс, находяща се на ет.1 

на сграда с идентификатор 16359.514.3203.1, собственост на Община Горна, съгласно 

АПОС № 5349/03.12.2018г. и прилежащите към нея две съблекални и треньорска стая. 

1.15. СКТМ «Локомотив 50» гр. Горна Оряховица  - Зала тенис на маса и шахмат, 

находяща се на ет. 2 на сграда с идентификатор 16359.514.3203.1, собственост на 

Община Горна, съгласно АПОС № 5349/03.12.2018г., треньорска стая на 2-ри етаж на 

спортна зала «Н.Петров» и съблекалня на 2-ри етаж на спортна зала «Н.Петров» /стая 

202/. 

1.16. СКСТ «Локомотив – Олимп» гр. Горна Оряховица - Зала по силов трибой /стари 

съблекални/, находяща се в сграда с идентификатор 16359.514.3203.7, собственост на 

Община Горна, съгласно АПОС № 5349/03.12.2018г. 

1.17. ТК «Хемус» гр. Горна Оряховица - Зала по акробатика – II етаж – зала по 

таекуондо, находяща се на ет. 2 на сграда с идентификатор 16359.514.3203.2, 

собственост на Община Горна, съгласно АПОС № 5349/03.12.2018г. и прилежащите 

към нея треньорска стая и съблекални – 2-ри етаж. 

1.18. КСА «Акро Нова» гр. Горна Оряховица - Зала по акробатика, находяща се на ет. 1 

на сграда с идентификатор 16359.514.3203.2, собственост на Община Горна, съгласно 

АПОС № 5349/03.12.2018г. по график, утвърден от Кмета на Община Горна Оряховица 
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и прилежащите към нея треньорска стая и съблекалня на 1 етаж, съблекалня на 2 –ри 

етаж граничеща със сауна и сауна 2- ри етаж по график. 

1.19. СК «Джим Денс» гр. Горна Оряховица - Зала по акробатика, находяща се на ет. 1 

на сграда с идентификатор 16359.514.3203.2, собственост на Община Горна, съгласно 

АПОС № 5349/03.12.2018г. по график, утвърден от Кмета на Община Горна Оряховица 

и прилежащите към нея треньорска стая на 2-ри етаж, съблекалня на 1 етаж, съблекалня 

на 2 –ри етаж граничеща със сауна и сауна 2- ри етаж по график. 

1.20. СК «Локомотив Елеганс» гр. Горна Оряховица - Зала по акробатика, находяща се 

на ет. 1 на сграда с идентификатор 16359.514.3203.2, собственост на Община Горна, 

съгласно АПОС № 5349/03.12.2018г.  по график, утвърден от Кмета на Община Горна 

Оряховица и прилежащите към нея треньорска стая  на 1 етаж, съблекалня на 2 –ри 

етаж граничеща със сауна и сауна 2- ри етаж по график, зала в Младежки дом гр. Горна 

Оряховица. 

1.21. ЛК «Локомотив 55» гр. Горна Оряховица - Лекоатлетическа писта и съблекални в 

сграда стари съблекални, находяща се в сграда с идентификатор 16359.514.3203.5, 

собственост на Община Горна съгласно АПОС № 5349/03.12.2018г. 

 

2.Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да сключи договор за 

безвъзмездно ползване на гореописаните спортни обекти и спортни клубове за срок от 

5/пет/ години. 

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 166 

 

По т.17 от дневния ред - Актуализиране на Програмата за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г. 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 2020г. на Община Горна Оряховица със 

следните имоти: 

  

   1. Одобряване на пазарна оценка на поземлен имот, частна общинска собственост, 

находящ се в УПИ XVIII – 439, кв. 108а, по плана на гр. Долна Оряховица, община 

Горна Оряховица с площ от 580,00 кв.м., съгласно АОС № 4260/15.05.2017г. 

   2. Отдаване под наем на 9 броя имоти земеделски земи - ниви – частна общинска 

собственост в землището на с. Първомайци, община Горна Оряховица с обща площ от 

46,062 дка за срок от 10 /десет/ стопански години  

   3. Отдаване под наем на 17 броя имоти земеделски земи - ниви – частна общинска 

собственост в землището на с. Първомайци, община Горна Оряховица с обща площ от 

24,455 дка за срок от 10 /десет/ стопански години 
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  4. Отдаване под наем на 45 броя имоти земеделски земи - ниви – частна общинска 

собственост в землището на с. Първомайци, община Горна Оряховица с обща площ от 

51,622 дка за срок от 10 /десет/ стопански години 

  5. Продажба на поземлен имот, частна общинска собственост, находящ се в УПИ II, 

кв. 5а по плана на с. Писарево, община Горна Оряховица с площ от 840,00 кв.м., 

съгласно АОС № 4161/10.04.2017г. 

  6. Отдаване под наем на 1 кв.м. площ, за поставяне на 1 бр. автомат  за продажба на 

топли напитки, находящ се пред сградата на Кметство с. Драганово, а именно: сграда с 

идентификатор 23100.501.400.1 – Административна делова сграда, попадаща в 

поземлен имот с идентификатор 23100.501.400 по кадастралната карта на с. Драганово, 

общ. Горна Оряховица, съгласно АОС № 4967/15.03.2018г. за срок от 3 /три/ години  

  7. Отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, а именно – поземлен 

имот с идентификатор 17107.38.23 – изоставено трайно насаждение, местност „Под 

калето”, в землището на с. Горски горен Тръмбеш, община Горна Оряховица, VII 

категория с площ от 56915,00 кв.м. или 56,915 дка, за срок от 10 /десет/ стопански 

години. 

  8. Отдаване под наем на 3 броя имоти – земеделски земи, местност „Зарзалите” с обща 

площ 137,195дка., частна общинска собственост, в землището на с. Горски горен 

Тръмбеш, за срок от 10 /десет/ стопански години.  

  9. Отдаване под наем на 8 броя имоти – земеделски земи, местност „Карабалък” с 

обща площ 81,045дка., частна общинска собственост, в землището на с. Горски горен 

Тръмбеш, за срок от 10 /десет/ стопански години. 

  10. Отдаване под наем на 9 броя имоти – земеделски земи, с обща площ 76,201дка., 

частна общинска собственост, в землището на с. Горски горен Тръмбеш, за срок от 10 

/десет/ стопански години. 

  11. Продажба на следните имоти – частна общинска собственост, находящи се в 

местност „Бабенец”, гр. Горна Оряховица: 

        - поземлен  имот с идентификатор 16359.65.1148 – Друг вид трайно насаждение, 

местност „Бабенец”, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с площ 1149,00 

кв.м. /хиляда сто четиридесет и девет кв.м./, предназначение на земята: Земеделска, 

категория на земята: 4, номер по преходен план: 65.1148, съгласно АОС № 

6257/23.03.2020г. 

- поземлен  имот с идентификатор 16359.65.934 – Лозе, местност „Бабенец”, по 

кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с площ 519,00 кв.м. /петстотин и 

деветнадесет кв.м./, предназначение на земята: Земеделска, категория на земята: 4, 

номер по преходен план: 65.934, съгласно АОС № 6258/23.03.2020г.               

  12. Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен  имот с 

идентификатор 16359.62.1048 – Лозе, местност „Бабенец”, по кадастралната карта на 

гр. Горна Оряховица, с площ 1407,00 кв.м. /хиляда четиристотин и седем кв.м./, 

предназначение на земята: Земеделска, категория на земята: 4, номер по преходен план: 

62.1048, съгласно АОС № 6256/23.03.2020г.  

  13. Продажба на общинско жилище с административен адрес: гр. Горна Оряховица, 

ул. ”Хан Крум” № 5, вх. А, ет. 6, ап. 17, самостоятелен обект с идентификатор 

16359.514.2999.1.17 с площ от 64,15 кв.м. в сграда с идентификатор 16359.514.2999.1, 

разположена в поземлен имот с идентификатор 16359.514.2999, 16359.514.7001, заедно 

с прилежащите части: избено помещение № 63 с площ от 4,14 кв.м., и ид. части от 

общите части, съгласно АОС № 6122/06.02.2020г. /по стар кадастрален план на гр. 

Горна Оряховица, отпаднал с влизането на кадастралната карта за града, одобрена със 

Заповед № РД-18-1539/31.08.2018г. на Изп. Директор на АГКК /апартаментът се води 

на етаж 5/. 



Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 8 от 30 април 2020 г. от редовно 

заседание на Общински съвет, мандат 2019-2023 г. 
 

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 167 

По т.18 от дневния ред - Продажба на поземлен имот, частна общинска 

собственост, находящ се в УПИ II, кв. 5а по плана на с. Писарево, община Горна 

Оряховица с площ от 840,00 кв.м., съгласно АОС № 4161/10.04.2017г. 

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, частна общинска собственост, находящ се в УПИ II, 

кв. 5а по плана на с. Писарево, община Горна Оряховица с площ от 840,00 кв.м., 

съгласно АОС № 4161/10.04.2017г. и първоначална тръжна цена   определена  с  

пазарна   оценка   от    лицензиран    оценител,  в  размер на 8400,00 лева /Словом: осем 

хиляди и четиристотин лева/ без ДДС или 10080,00 лева /Словом: десет хиляди и 

осемдесет 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    № 168 

По т.19 от дневния ред - Утвърждаване на списък с общински жилища, за 

продажба на лица, настанени в тях по административен ред и продажба на недвижим 

имот, частна общинска собственост, представляващ общинско жилище с 

административен адрес: гр. Горна Оряховица, ул. ”Хан Крум” № 5, вх. А, ет. 6, ап. 17, 

самостоятелен обект с идентификатор 16359.514.2999.1.17 с площ от 64,15 кв.м. в 

сграда с идентификатор 16359.514.2999.1, разположена в поземлен имот с 

идентификатор 16359.514.2999, 16359.514.7001, заедно с прилежащите части: избено 

помещение № 63 с площ от 4,14 кв.м., и ид. части от общите части, съгласно АОС № 

6122/06.02.2020г. /по стар кадастрален план на гр. Горна Оряховица, отпаднал с 

влизането на кадастралната карта за града, одобрена със Заповед № РД-18-

1539/31.08.2018г. на Изп. Директор на АГКК /апартаментът се води на етаж 5/. 

 

 Общинският съвет не прие предложението поради липса на необходимия брой 

гласували „за“ предложението общински съветници. 

 

„                                 „                                  „ 



Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 8 от 30 април 2020 г. от редовно 

заседание на Общински съвет, мандат 2019-2023 г. 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 169 

По т.20 от дневния ред - Даване на съгласие за учредяване на право на 

прокарване на газопровод за изграждане на сградна инсталация за сграда на ул. „Васил 

Априлов“ № 24, находяща се в УПИ XII – 246 в кв. 136 по регулационния план  на ЦГЧ 

гр. Горна Оряховица и представляващ П.И. с идентификатор 16359.514.246 по КККР на 

гр. Горна Оряховица, преминаващ през имот публична общинска  собственост – улица 

с о.т. 158 – о.т. 173 по регулационния план на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица и 

представляващ П.И. с идентификатор 16359.514.7010 по КККР на гр. Горна Оряховица 

и улица с о.т. 173 – о.т. 182  по регулационния план на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица и 

представляващ П.И. с идентификатор 16359.514.7009 по КККР на гр. Горна Оряховица. 

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  

 

Р е ш и: 

 

1. В качеството си на собственик, дава съгласие да се учреди на Андриан  Руменов  

Иванов  с административен адрес гр. Горна Оряховица, ул. „Добри Чинтулов” № 

6  право на прокарване на газопровод за изграждане на сградна инсталация с 

дължина на трасето 24,00 м., преминаващ през улица с о.т. 158 – о.т. 173 по 

регулационния план на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица и представляващ П.И. с 

идентификатор 16359.514.7010 по КККР на гр. Горна Оряховица и улица с о.т. 

173 – о.т. 182  по регулационния план на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица и 

представляващ П.И. с идентификатор 16359.514.7009 по КККР на гр. Горна 

Оряховица – публична общинска собственост, на цена в размер 132. 00 лв. 

/словом: сто тридесет и два лева/без ДДС или  158.40 лв. /словом: сто петдесет и 

осем лева и четиридесет стотинки/ с ДДС. 

 

„                                 „                                  „ 

   

Р Е Ш Е Н И Е    № 170 

По т.21 от дневния ред - Даване на съгласие и одобряване на пазарна оценка за 

учредяване право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на 

техническата инфраструктура за изграждане на подземна кабелна линия ниско 

напрежение през имоти – частна общинска собственост и публична общинска 

собственост, попадащи в урбанизираната територия на гр. Горна Оряховица. 

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, във връзка с чл. 67, ал. 2 от Закона за 

енергетиката, Общински съвет Горна Оряховица  

Р е ш и: 



Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 8 от 30 април 2020 г. от редовно 

заседание на Общински съвет, мандат 2019-2023 г. 
 

1. В качеството си на собственик, дава съгласие да се учреди на 

„Електроразпределение Север” АД с ЕИК 104518621, със седалище и адрес на 

управление - гр. Варна, район Владислав Варненчик, Варна Тауърс Е, бул. „Владислав 

Варненчик” № 258 право на прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения 

на техническата инфраструктура за изграждане на  подземна Кабелна линия Ниско 

напрежение (КЛ НН) с дължина 43,70 метра, преминаваща през имот, публична 

общинска собственост – източния тротоар на улица „Македония“ с о.т. 310 – 313 и  

представляваща имот с идентификатор 16359.514.7079 по КККР на гр. Горна 

Оряховица. 

        2. 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, в 

качеството си на собственик, дава съгласие да се учреди на „Електроразпределение 

Север” АД с ЕИК 104518621, със седалище и адрес на управление - гр. Варна, район 

Владислав Варненчик, Варна Тауърс Е, бул. „Владислав Варненчик” № 258 право на 

прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата 

инфраструктура за изграждане на подземна Кабелна линия Ниско напрежение (КЛ НН) 

с дължина 17,54  метра през имот  УПИ IV – 2249  в кв.198 по регулационния план на 

ЦГЧ, гр. Горна Оряховица и представляващ имот с идентификатор 16359.514.2249  по 

КККР на гр. Горна Оряховица, частна общинска  собственост съгласно АЧОС № 

6255/19.03.2020г. 

 

           3.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 

582,68лв. /словом:  петстотин осемдесет и два лева и шестдесет и осем стотинки/ без 

ДДС или 699,21лв. /словом: шестотин деветдесет и девет лева и двадесет и една 

стотинки/ с ДДС за учредяване право на прокарване на отклонение на общите мрежи и 

съоръжения на техническата инфраструктура за подземна Кабелна линия Ниско 

напрежение (КЛ НН) с дължина 17,54  метра през имот  УПИ IV – 2249  в кв.198 по 

регулационния план на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица и представляващ имот с 

идентификатор 16359.514.2249  по КККР на гр. Горна Оряховица, частна общинска 

частна собственост съгласно АЧОС № 6255/19.03.2020г. 

 

„                                 „                                  „ 

                                                         
  Р Е Ш Е Н И Е    № 171 

По т.22 от дневния ред - Отдаване под наем на 9 броя имоти земеделски земи - 

ниви – частна общинска собственост в землището на с. Първомайци, община Горна 

Оряховица с обща площ от 46,062 дка за срок от 10 /десет/ стопански години. 

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  



Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 8 от 30 април 2020 г. от редовно 

заседание на Общински съвет, мандат 2019-2023 г. 
 

Р е ш и: 

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

за   отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земеделски земи, 

частна общинска собственост в землището на с. Първомайци, община Горна Оряховица 

с обща площ от 46,062 дка, както следва: 

 

Община Землище Имот № Местност Кате

гори

я 

   НТП Площ/дка    АОС № 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

23.27 

Големия 

поток 

VI Нива 4,500 АОС 

№6260 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

23.2 

Големия 

поток 

IV Нива 6,099 АОС 

№6259 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

40.33 

Мешенлика III Нива 5,183 АОС 

№6264 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

40.32 

Мешенлика III Нива 5,183 АОС 

№6263 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

61.67 

Хаджиев 

кладенец 

III Нива 1,603 АОС 

№6261 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

121.375 

 V Изост. 

орна земя 

8,456 АОС 

№6265 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

80.39 

Горния боаз IV Нива 3,000 АОС 

№6266 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

207.365 

 IV Изост. 

орна земя 

5,554 АОС 

№ 6267 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

208.27 

 III Изост. 

орна земя 

6,484 АОС 

№ 6262 

     Обща 

площ 

46,062 дка  

 

    С годишна наемна цена по категории, както следва: 

    - за III,IV,V категория в размер на 36,00 лв./дка със завишение от 20 % на 

основание чл. 29, ал. 9, т. 6 от НРПУРОИ в размер на 43,20 лв./дка или за 41,562 дка 

първоначална тръжна годишна наемна цена в размер на 1795,48 лв. /Словом: хиляда 

седемстотин деветдесет и пет лева и четиридесет и осем стотинки/. 

    - за VI категория в размер на 21,00 лв./дка или за 4,500 дка първоначална тръжна 

годишна наемна цена в размер на 94,50 лв. /Словом: деветдесет и четири лева и 

петдесет стотинки/. 

    Обща първоначална тръжна наемна цена в размер на 1889,98 лв. /Словом: хиляда 

осемстотин осемдесет и девет лева и деветдесет и осем стотинки/ за 46,062 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. 

 



Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 8 от 30 април 2020 г. от редовно 

заседание на Общински съвет, мандат 2019-2023 г. 
 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 172 

 

По т.23 от дневния ред - Отдаване под наем на 17 броя имоти земеделски земи - 

ниви – частна общинска собственост в землището на с. Първомайци, община Горна 

Оряховица с обща площ от 24,455 дка за срок от 10 /десет/ стопански години. 

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 10 /десет/ стопански години на земеделски земи, 

частна общинска собственост в землището на с. Първомайци, община Горна Оряховица 

с обща площ от 24,455 дка, както следва: 

 

Общин

а 

Землище Имот № Местност Катего

рия 

   НТП Площ/дк

а 

   АОС № 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

77.153 

Друма IV Нива 3,862 

 

АОС 

№6275 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

77.144 

Друма IV Нива 0,399 

 

АОС 

№6277 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

77.151 

Друма IV Нива 0,185 

 

АОС 

№6276 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

77.156 

Друма IV Нива 0,838 

 

АОС 

№6274 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

74.579 

Бахчите III Нива 0,905 АОС 

№6273 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

74.550 

Бахчите III Нива 1,641 АОС 

№6272 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

74.542 

Бахчите III Нива 2,854 АОС 

№6271 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

74.545 

Бахчите III Нива 1,092 АОС 

№6270 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

74.548 

Бахчите III Нива  0,932 АОС 

№6269 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

73.29 

Под селото III Нива  2,979 АОС 

№6281 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

74.577 

Бахчите III Нива  1,524 АОС 

№6268 
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Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

74.540 

Бахчите III Нива  1,805 АОС 

№6284 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

74.541 

Бахчите III Нива  1,080 АОС 

№6283 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

74.562 

Бахчите III Нива  0,996 АОС 

№6282 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

77.4 

Друма IV Нива  1,500 АОС 

№6280 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

77.163 

Друма IV Нива  0,804 АОС 

№6279 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

77.158 

Друма IV Нива  1,059 АОС 

№6278 

     Обща 

площ 

24,455 

дка 

 

 

    С годишна наемна цена по категории, както следва: 

    - за III,IV,V категория в размер на 36,00 лв./дка със завишение от 20 % на 

основание чл. 29, ал. 9, т. 6 от НРПУРОИ в размер на 43,20 лв./дка или за 24,455 дка 

първоначална тръжна годишна наемна цена в размер на 1056,46 лв. /Словом:  хиляда 

петдесет и шест лева и четиридесет и шест 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    № 173 

По т.24 от дневния ред - Отдаване под наем на 45 броя имоти земеделски земи - 

ниви – частна общинска собственост в землището на с. Първомайци, община Горна 

Оряховица с обща площ от 51,622 дка за срок от 10 /десет/ стопански години. 

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 10 /десет/ стопански години на земеделски земи, 

частна общинска собственост в землището на с. Първомайци, община Горна Оряховица 

с обща площ от 51,622 дка, както следва: 
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Общин

а 

Землище Имот № Местност Катего

рия 

   НТП Площ/дк

а 

   АОС № 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

50.19 

Крушака IV Нива 3,000 

 

АОС 

№6321 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

95.167 

Гробищата III Нива 0,067 

 

АОС 

№6309 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

77.195 

Друма IV Нива 0,023 

 

АОС 

№6295 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

126.499 

Гарата IV Нива 0,846 

 

АОС 

№6299 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

99.501 

Мерата III Нива 2,128 АОС 

№6304 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

111.486 

Мерата III Нива 1,207 АОС 

№6303 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

126.501 

Гарата IV Нива 0,738 АОС 

№6301 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

126.503 

Гарата IV Нива 1,063 АОС 

№6300 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

126.299 

Гарата IV Нива  0,665 АОС 

№6298 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

75.66 

Под селото III Нива  1,186 АОС 

№6314 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

75.52 

Под селото III Нива  1,940 АОС 

№6313 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

75.48 

Под селото III Нива  0,151 АОС 

№6312 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

75.47 

Под селото III Нива  0,254 АОС 

№6311 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

75.40 

Под селото III Нива  1,827 АОС 

№6310 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

126.505 

Гарата IV Нива  0,962 АОС 

№6302 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

77.224 

Друма IV Нива  0,026 АОС 

№6329 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

77.194 

Друма IV Нива  0,030 АОС 

№6320 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

77.193 

Друма IV Нива  0,041 АОС 

№6319 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

77.192 

Друма IV Нива  0,057 АОС 

№6318 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

77.191 

Друма IV Нива  0,235 АОС 

№6317 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

77.190 

Друма IV Нива  0,606 АОС 

№6316 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

77.189 

Друма IV Нива  0,998 АОС 

№6315 
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Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

95.166 

Гробищата III Нива 0,212 

 

АОС 

№6324 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

104.26 

Куков орех IV Нива  2,998 АОС 

№6323 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

27.14 

Големия 

поток 

IV Нива  3,000 АОС 

№6322 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

111.8 

Мерата III Нива 1,601 АОС 

№6328 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

110.48 

Мерата III Нива 3,599 АОС 

№6327 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

94.111 

Пясъка III Нива 0,262 АОС 

№6308 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

94.102 

Пясъка III Нива 2,399 АОС 

№6307 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

94.101 

Пясъка III Нива 1,626 АОС 

№6306 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

94.112 

Пясъка III Нива 0,119 АОС 

№6305 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

95.158 

Гробищата III Нива 1,372 

 

АОС 

№6287 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

95.121 

Гробищата III Нива 0,548 

 

АОС 

№6285 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

92.396 

Пясъка III Нива 0,883 АОС 

№6326 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

62.64 

Белия 

камък 

III Нива 6,069 АОС 

№6325 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

95.124 

Гробищата III Нива 0,438 

 

АОС 

№6286 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

126.507 

Гарата IV Нива  3,382 АОС 

№6288 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

126.510 

Гарата IV Нива  0,365 АОС 

№6289 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

126.511 

Гарата IV Нива  0,759 АОС 

№6290 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

126.512 

Гарата IV Нива  1,050 АОС 

№6291 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

126.516 

Гарата IV Нива  1,707 АОС 

№6292 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

94.113 

Пясъка III Нива 0,082 АОС 

№6293 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

95.119 

Гробищата III Нива 0,726 

 

АОС 

№6294 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

77.225 

Друма IV Нива  0,055 АОС 

№6296 

Горна 

Оряховица 

Първомайци 59094. 

77.227 

Друма IV Нива  0,320 АОС 

№6297 

     Обща 

площ 

51,622 

дка 
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    С годишна наемна цена по категории, както следва: 

    - за III,IV,V категория в размер на 36,00 лв./дка със завишение от 20 % на 

основание чл. 29, ал. 9, т. 6 от НРПУРОИ в размер на 43,20 лв./дка или за 51,622 дка 

първоначална тръжна годишна наемна цена в размер на 2230,07 лв. /Словом: две 

хиляди двеста и тридесет лева и седем 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    № 174 

По т.25 от дневния ред - Отдаване под наем на 9 броя имоти – земеделски земи, с 

обща площ 76,201дка., частна общинска собственост, в землището на с. Горски горен 

Тръмбеш, за срок от 10 /десет/ стопански години. 

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.3 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 9 броя имоти, частна общинска собственост, в землището на с. 

Горски горен Тръмбеш, за срок от 10 /десет/ стопански години, а именно: 

 

Имот с 

идентификатор 

Местност Начин на 

трайно ползване 

Категория Декари АОС № 

17107.39.24 Под калето Изоставена орна 

земя 

VI 10,299 5605 

 17107.30.3 Соата Нива V 14,999 5546 

17107.47.32 Бойчовски 

трап 

Изоставена орна 

земя 

VII 2,894 5610 

17107.47.31 Бойчовски 

трап 

Изоставена орна 

земя 

VII 4,969 5616 

17107.47.27 Бойчовски 

трап 

Изоставена орна 

земя 

VII 6,117 5617 

17107.40.55 Кайрака Изоставена орна 

земя 

VII 3,679 55620 

17107.40.56 Кайрака Изоставена орна 

земя 

VII 11,341 5619 
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17107.47.26 Бойчовски 

трап 

Изоставена орна 

земя 

VII 2,708 5618 

17107.16.14 Боаза Изоставена орна 

земя 

VI 19,195 5588 

Общо    76,201 дка  

 

С годишна наемна цена по категории, както следва: 

     - за V 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 14,999 дка първоначална 

тръжна годишна наемна цена в размер на 593,96 лв. /Словом: петстотин деветдесет и 

три лева и деветдесет и шест стотинки/. 

    - за VI категория в размер на 19,00 лв./дка със завишение от 20 % на основание чл. 

29, ал. 9, т. 6 от НРПУРОИ в размер на 22,80 лв./дка или за 29,494 дка първоначална 

тръжна годишна наемна цена в размер на 672,46 лв. /Словом: шестстотин седемдесет и 

два лева и четиридесет и шест стотинки/. 

    - за VII категория в размер на 16,00 лв./дка със завишение от 20 % на основание чл. 

29, ал. 9, т. 6 от НРПУРОИ в размер на 19,20 лв./дка или за 31,708 дка първоначална 

тръжна годишна наемна цена в размер на 608,79 лв. /Словом: шестстотин и осем лева и 

седемдесет и девет стотинки/. 

    Обща първоначална тръжна наемна цена в размер на 1 875,21 лв. /Словом: хиляда 

осемстотин седемдесет и пет лева и двадесет и една стотинки/ за общо 76,201 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    № 175 

По т.26 от дневния ред - Отдаване под наем на 8 броя имоти – земеделски земи, 

местност „Карабалък” с обща площ 81,045дка., частна общинска собственост, в 

землището на с. Горски горен Тръмбеш, за срок от 10 /десет/ стопански години. 

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.3 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 8 броя имоти, частна общинска собственост, в землището на с. 

Горски горен Тръмбеш, за срок от 10 /десет/ стопански години, а именно: 
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Имот с 

идентификатор 

Местност Начин на 

трайно ползване 

Категория Декари АОС № 

17107.49.15 Карабалък Изоставена орна 

земя 

VII 3,000 5606 

 17107.52.21 Карабалък Изоставена орна 

земя 

VI 11,299 5597 

17107.52.4 Карабалък Изоставена орна 

земя 

VI 3,000 5601 

17107.51.74 Карабалък Изоставена орна 

земя 

VI 3,000 5603 

17107.51.73 Карабалък Изоставена орна 

земя 

VII 7,236 5615 

17107.51.24 Карабалък Изоставена орна 

земя 

VII 2,999 5612 

17107.49.1 Карабалък Изоставено 

трайно 

насаждение 

VII 47,311 5604 

17107.52.5 Карабалък Изоставена орна 

земя 

VI 3,200 5592 

Общо    81,045 дка  

 

С годишна наемна цена по категории, както следва: 

    - за VI категория в размер на 19,00 лв./дка със завишение от 20 % на основание чл. 

29, ал. 9, т. 6 от НРПУРОИ в размер на 22,80 лв./дка или за 20,499 дка първоначална 

тръжна годишна наемна цена в размер на 467,38 лв. /Словом: четиристотин шестдесет 

и седем лева и тридесет и осем стотинки/. 

    - за VII категория в размер на 16,00 лв./дка със завишение от 20 % на основание чл. 

29, ал. 9, т. 6 от НРПУРОИ в размер на 19,20 лв./дка или за 60,546 дка първоначална 

тръжна годишна наемна цена в размер на 1 162,48 лв. /Словом: хиляда сто шестдесет и 

два лева и четиридесет и осем стотинки/. 

    Обща първоначална тръжна наемна цена в размер на 1 629,86 лв. /Словом: хиляда 

шестстотин двадесет и девет лева и осемдесет и шест стотинки/ за общо 81,045 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    № 176 

По т.27 от дневния ред - Отдаване под наем на 3 броя имоти – земеделски земи, 

местност „Зарзалите” с обща площ 137,195дка., частна общинска собственост, в 

землището на с. Горски горен Тръмбеш, за срок от 10 /десет/ стопански години. 

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  
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собственост , чл.16 ал.1 и ал. 2, чл.28 ал.2 и чл.29, ал.9, т.3 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 3 броя имоти, частна общинска собственост, в землището на с. 

Горски горен Тръмбеш, за срок от 10 /десет/ стопански години, а именно: 

 

Имот с 

идентификатор 

Местност Начин на 

трайно 

ползване 

Категория Декари АОС № 

17107.31.44 Зарзалите Изоставена 

орна земя 

VII 66,158 5614 

17107.31.45 Зарзалите Изоставена 

орна земя 

V 20,900 5581 

17107.31.46 Зарзалите Изоставена 

орна земя 

V 50,137 5579 

Общо    137,195 

дка 

 

 

С годишна наемна цена по категории, както следва: 

    - за V 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 71,037 дка първоначална 

тръжна годишна наемна цена в размер на 2 813,07 лв. /Словом: две хиляди осемстотин 

и тринадесет лева и седем стотинки/. 

    - за VII категория в размер на 16,00 лв./дка със завишение от 20 % на основание чл. 

29, ал. 9, т. 6 от НРПУРОИ в размер на 19,20 лв./дка или за 66,158 дка първоначална 

тръжна годишна наемна цена в размер на 1 270,23 лв. /Словом: хиляда двеста и 

седемдесет лева и двадесет и три стотинки/. 

    Обща първоначална тръжна наемна цена в размер на 4 083,03 лв. /Словом: четири 

хиляди осемдесет и три лева и три стотинки/ за общо 137,195 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    № 177 

По т.28 от дневния ред - Отдаване под наем на имот, частна общинска 

собственост, а именно – поземлен имот с идентификатор 17107.38.23 – изоставено 

трайно насаждение, местност „Под калето”, в землището на с. Горски горен Тръмбеш, 

община Горна Оряховица, VII категория с площ от 56915,00 кв.м. или 56,915 дка, за 

срок от 10 /десет/ стопански години. 
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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. 3 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 частна общинска собственост, а именно поземлен имот с 

идентификатор 17107.38.23 – изоставено трайно насаждение, местност „Под калето”, в 

землището на с. Горски горен Тръмбеш, община Горна Оряховица, VII категория с 

площ от 56915,00 кв.м. или 56,915 дка, съгласно АОС № 5607/13.12.2018г. за срок от 10 

/десет/ стопански години. С годишна наемна цена в размер на 16,00 лв./дка., тоест 

910,64 лв. /Словом: деветстотин и десет лева и шестдесет и четири стотинки/ или 

първоначална тръжна годишна наемна цена със завишение от 20% на основание чл. 29, 

ал. 9, т. 6 от НРПУРОИ в размер на 1 092,77 лв. /Словом: хиляда деветдесет и два лева 

и седемдесет и седем стотинки/ за общо 56,915 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    № 178 

По т.29 от дневния ред - Продажба на следните имоти – частна общинска 

собственост, находящи се в местност „Бабенец”, гр. Горна Оряховица: 

        - поземлен  имот с идентификатор 16359.65.1148 – Друг вид трайно 

насаждение, местност „Бабенец”, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с 

площ 1149,00 кв.м. /хиляда сто четиридесет и девет кв.м./, предназначение на земята: 

Земеделска, категория на земята: 4, номер по преходен план: 65.1148, съгласно АОС № 

6257/23.03.2020г. 

- поземлен  имот с идентификатор 16359.65.934 – Лозе, местност „Бабенец”, по 

кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с площ 519,00 кв.м. /петстотин и 

деветнадесет кв.м./, предназначение на земята: Земеделска, категория на земята: 4, 

номер по преходен план: 65.934, съгласно АОС № 6258/23.03.2020г.           

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

продажба   на  следните имоти – частна общинска собственост, находящи се в местност 

„Бабенец”, гр. Горна Оряховица: 

        - поземлен  имот с идентификатор 16359.65.1148 – Друг вид трайно насаждение, 

местност „Бабенец”, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с площ 1149,00 

кв.м. /хиляда сто четиридесет и девет кв.м./, предназначение на земята: Земеделска, 

категория на земята: 4, номер по преходен план: 65.1148, съгласно АОС № 

6257/23.03.2020г. 

- поземлен  имот с идентификатор 16359.65.934 – Лозе, местност „Бабенец”, по 

кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с площ 519,00 кв.м. /петстотин и 

деветнадесет кв.м./, предназначение на земята: Земеделска, категория на земята: 4, 

номер по преходен план: 65.934, съгласно АОС № 6258/23.03.2020г.,  

     Първоначална тръжна цена за двата имота заедно, определена по пазарна оценка, 

направена от лицензиран оценител в размер на 5 004,00 лв. /Словом: пет хиляди и 

четири лева/ без ДДС, която е по – висока от данъчната оценка на имотите.                                                                                                                

 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    № 179 

По т.30 от дневния ред - Приемане на Общинската програма за закрила на детето 

в община Горна Оряховица за 2020 година. 

На основание   чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от   Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, и чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила 

на детето, Общински съвет Горна Оряховица  

 

Р е ш и: 

 

     1.Приема Общинска програма за закрила на детето в община Горна 

Оряховица за 2020 година. 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 180 

По т.31 от дневния ред - Приемане на Годишен план за развитие на социалните 

услуги в община Горна Оряховица през 2021 г. 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона за социално подпомагане, Общински съвет 

Горна Оряховица  

Р е ш и: 
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1.Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Горна 

Оряховица през 2021 г.  

2.На основание чл. 36 „б”, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане, в 14 – дневен срок да се предостави по електронен път приетият Годишен 

план за развитие на социалните услуги в Община Горна Оряховица през 2021 г. на 

Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане чрез Регионална 

Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Велико Търново. 

 

„                                 „                                  „ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 181 

По т.32 от дневния ред - Приемане на Общинска програма на мерките за закрила 

на деца с изявени дарби от общинските училища през 2020 г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 2 от 

Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, 

Общински съвет Горна Оряховица  

Р е ш и: 

 

1. Приема Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от 

общинските училища през 2020 година. 

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 182 

По т.33 от дневния ред - Определяне на общински съветници за членове на 

комисията за разглеждане на постъпили предложения за присъждане на наградата 

„Млада Горна Оряховица“ 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.28, ал.2, във връзка с чл. 33 

от Наредбата за званията, наградите и отличията, Общински съвет Горна Оряховица  

 

Р е ш и: 

 

1. Определя за срок до изтичане на мандата на настоящия Общински съвет в състава 

на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите предложения за присъждане на 

наградата „Млада Горна Оряховица“ да се включат общинските съветници: 

 

 Иван Генов Момъков 

 Георги Недев Бижев 

 Павлинка Йорданова Николова 

 Веско Цанков Ирибаджаков 
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„                                 „                                  „ 

   

Р Е Ш Е Н И Е    № 183 

По т.34 от дневния ред - Промяна в състава и броя на членовете на комисия за 

проверка на декларациите на служителите в кметствата в община Горна Оряховица по 

Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито 

имущество, определена с Решение № 853 от Протокол 50 от 25.10.2018г. на Общински 

съвет Горна Оряховица. 

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

местната администрация (ЗМСМА) и във връзка с чл.11, ал.3 и ал. 6 от Наредбата за 

организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване 

конфликт на интереси, Общински съвет Горна Оряховица  

 

Р е ш и: 

 

I. Променя състава и броя на членовете на комисията, определена с Решение № 

853 от Протокол 50 от 25.10.2018г. на Общински съвет Горна Оряховица, както следва : 

 

Председател: Ваня Миткова Иванова-Петкова – Началник отдел „ГРАО“ 

 

Членове:  

                                    1. Миглена Колева Петкова – Началник отдел „Човешки ресурси 

и обществени поръчки“; 

                                    2. Людмила Тодорова Христова  - Специалист икономическо 

развитие в Отдел „Икономическо развитие и спорт“; 

                                  3. Радостина Йорданова Нямова -  Младши експерт Програми и 

проекти в Отдел „Икономическо развитие и спорт“; 

                                   4. Николай Володиев Николов - Младши специалист 

информационно обслужване в звено „ЦИАОДУГ“. 

 

           Резервни членове: 

                                     1. Анелия Красимирова Стефанова - Счетоводител в Отдел 

„Бюджет, финанси и счетоводна дейност“; 

                                     2. Николай Владов Маринов - Старши специалист системен 

администратор в звено „ЦИАОДУГ“. 

 

да извършва проверки на декларациите по Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) и 

Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за 

установяване конфликт на интереси на служителите в кметствата в община Горна 

Оряховица. 

 

        II. Комисията да изготвя доклади за извършените проверки съгласно Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

(ЗПКОНПИ) и Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на 
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декларациите и за установяване конфликт на интереси. 

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 184 

По т.35 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 годишно Общо събрание на 

акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – Велико Търново. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23, и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 220, ал. 1, чл. 221, т. 1, т. 2 и т. 11 и чл. 

226 от Търговския закон и чл.9 от Наредбата за управлението на търговски дружества с 

общинско имущество и общински предприятия, Общински съвет Горна Оряховица  

 

Р е ш и: 

 

1. Определя  Димитър Стойков Николов  – Председател на Общински съвет 

Горна Оряховица, да представлява Общината на редовно годишно Общо 

събрание на акционерите на „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД, гр. 

Велико Търново, което ще се проведе на 18.05.2020г. от 11,00 часа. 

 

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

на Общински съвет Горна Оряховица в редовно годишно Общо събрание на 

акционерите на „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД, гр. Велико Търново  

определя Николай Стефанов Георгиев – Заместник – кмет на Община Горна 

Оряховица, да представлява Община Горна Оряховица в редовно годишно 

Общо събрание на акционерите на „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД, гр. 

Велико Търново. 

 

3. Оправомощава представителя на Община Горна Оряховица при провеждане 

на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „МОБАЛ „Д-р 

Стефан Черкезов” АД, гр. Велико Търново  да гласува по предложения 

дневен ред по следния начин: 
3.1. По точка едно от дневния ред – Доклад на Съвета на директорите за 

дейността на дружеството за 2019 година; с проект за решение: „ОСА 

приема доклада на СД за дейността на дружеството за 2019 година’'’ 

– да гласува „ЗА“; 

3.2. По точка две от дневния ред – Одобряване на заверения от 

назначения регистриран одитор годишен финансов отчет на 

дружеството за 2019г„ с проект за решение: „ОСА одобрява 

годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г„ заверен от 

регистрирания одитор за проверка и заверка на финансовия отчет за 

2019 г.” -  да гласува „ЗА“; 

3.3. По точка три от дневния ред – Приемане на консолидирания доклад за 

дейността за 2019 г., с проект за решение: „ОСА приема 

консолидирания доклад за дейността за 2019 г.” -  да гласува „ЗА“; 
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3.4. По точка четири от дневния ред – Одобряване на консолидирания 

годишен финансов отчет за 2019 г„ заверен от назначения 

регистриран одитор за проверка и заверка на консолидирания 

финансов отчет за 2019 г., с проект за решение: „ОСА одобрява 

консолидирания годишен финансов отчет за 2019 г., заверен от 

регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания 

финансовия отчет за 2019 г.”-  да гласува „ЗА“; 

3.5. По точка пет от дневния ред – Освобождаване от отговорност 

членовете на Съвета на директорите д-р за дейността им през 2019 г., 

с проект за решение: „ОС освобождава от отговорност членовете на 

Съвета на директорите Лилия Василева Вълчева, д-р Божидар 

Тодоров Ангелов и д-р Стефан Филев Филев за дейността им като 

членове на Съвета на директорите през 2019 година”.-  да гласува 

„ЗА“; 

3.6. По точка шест от дневния ред – Избор на регистриран одитор за 

проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания 

финансов отчет за 2020 година; с проект за решение: „Общото 

събрание избира и назначава за регистриран одитор за проверка и 

заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов 

отчет за 2020 г. предложения за такъв от Съвета на директорите”.-  да 

гласува „ЗА“; 

3.7. По точка седем от дневния ред – Промяна в състава на Съвета на 

директорите; с проект за решение: „ ОСА приема предложената 

промяна в състава на Съвета на директорите, съгласно предложението 

от акционера Държавата”.-  да гласува „ЗА“; 

3.8. По точка осем от дневния ред – Определяне мандата на новоизбрания 

Съвет на директорите; с проект за решение: „ОСА определя 

тригодишен мандат на новоизбрания Съвет на директорите44.-  да 

гласува „ЗА“; 

3.9. По точка девет от дневния ред – Определяне възнаграждението на 

членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено 

управлението; с проект за решение: „ОСА определя възнаграждението 

на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде 

възложено управлението, в размер на две средни месечни работни 

заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на 

минималната месечна работна заплата, установена за страната за 

съответния месец, в съответствие с Наредба № 9/2000 г. за условията 

и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на 

лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете 

на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението, 

могат да получават това възнаграждение в случаите, в които това не 

противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт”.-  да 

гласува „ЗА“; 

3.10. По точка десет от дневния ред – Промяна в капитала на дружеството; 

с проект за решение: „ОСА приема промяна в капитала на 

дружеството, съгласно предложението от акционера Държавата”. -  да 

гласува „ПРОТИВ“; 

3.11. По точка единадесет от дневния ред – Вземане на решение за промени 

в Устава на дружеството; с проект за решение: „ОСА приема 
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предложената от акционера Държавата промяна в Устава на 

дружеството”.-  да гласува „ПРОТИВ“. 

 

4. Оправомощава представителя на Община Горна Оряховица да подписва и 

получава всякакви документи свързани с редовно годишно Общо събрание 

на акционерите на „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД, гр. Велико 

Търново.  

 

„                                 „                                  „ 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 185 

По т.36 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 май 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 май общинските съветници - 

Йорданка Петрова Кушева, Савадор Стефанов Ганчев, Ренета Тодорова Гонгалова, 

Йордан Стефанов Михтиев, като резервен член Михаил Любомиров Ченков. 

 

„                                 „                                  „ 

 

 

 

                                                   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                    /ДИМИТЪР НИКОЛОВ/ 


	ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
	ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ


