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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от Протокол № 63/09.09.2019 г. 

от редовно заседание на  

Общински съвет – Горна Оряховица 

 

 

          По т.1 от дневния ред – Информация за състоянието на противопожарната защита 

в община Горна Оряховица. 

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

транспорт“ 

 

Г. Рачев – Информацията е разгледана в комисията и е приета. 

 

Общинските съветници се запознаха с информацията. 

Изказвания не се направиха. 

  

 „                            „                            „ 

                          

Р Е Ш Е Н И Е    № 1046 

          По т.2 от дневния ред – Утвърждаване промените в училищната мрежа за 

учебната 2019/2020 година. 

          На основание  чл. 21 (2) във връзка с чл. 21 (1) т. 23 от ЗМСМА; чл.294 т.2 от 

Закона за предучилищното и училищното образование; чл.11 (1) т. 2 и (2) и във връзка с 

Приложение №7 към чл. 53 от Наредбата за финансиране на институциите в системата 

на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС №219 от 05.10.2017 г., 

Общински съвет Горна Оряховица 

Р е ш и:   

 

I. УТВЪРЖДАВА ПАРАЛЕЛКИ ПОД МИНИМАЛНИЯ БРОЙ – 

МАЛОМЕРНИ И СЛЕТИ ПАРАЛЕЛКИ, КАКТО СЛЕДВА: 

 

1. ОУ “Елин Пелин” с. Първомайци – 72 ученици в дневна форма на 

обучение (към 05.09.2019 г.) 

Масови паралелки 

клас Брой 

паралелки 

Брой ученици Норматив 

(минимум) 

Недостигащ 

брой ученици  

I клас 1 11 16 5 

ІІI клас 1 6 16 10 

ІV клас 1 6 16 10 

V клас 1 13 18 5 

VІ клас 1 14 18 4 

VІІ клас 1 6 18 12 
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Общо за училището недостигащ  брой ученици съгласно Приложение №7 

към чл. 53 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование: 

46 

 

Забележки:  

* Паралелките с численост под минималната, съгласно Приложение №7 към чл. 

53 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование, приета с ПМС №219 от 05.10.2017 

г., попадат в изискванията на чл. 69 (1) от споменатата наредба, т.е. за тяхното 

функциониране е необходимо разрешение от началника на РУО, при условие, че 

са осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън 

определените по единни разходни стандарти за съответната дейност, изчислени 

по реда на чл. 68, ал. 4-7. 

** Дофинансиране съгласно чл. 68, ал. 4-7 на Наредбата за финансиране на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование, 

приета с ПМС №219 от 05.10.2017 г. 

 

 

2. ОУ “Св. св. Кирил и Методий” с. Поликраище – 35 ученици в дневна 

форма на обучение 

клас Брой 

паралел

ки 

Брой ученици Норматив 

(минимум) 

Недостигащ 

брой ученици 

 І клас + ІII клас 

           слята 

1 9+2 16 5 

ІІ клас + IV клас 

слята 

1 8+3 16 5 

V клас + VІ клас 

слята 

1 3+3 18 12 

VІІ клас 

 

1 7 18 11 

Общо за училището недостигащ  брой ученици съгласно Приложение №7 

към чл. 53 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование: 

33 

 

 

Забележки:  

* Паралелките с численост под минималната, съгласно Приложение №7 към чл. 

53 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование, приета с ПМС №219 от 05.10.2017 

г., попадат в изискванията на чл. 69 (1) от споменатата наредба, т.е. за тяхното 

функциониране е необходимо разрешение от началника на РУО, при условие, че 

са осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън 

определените по единни разходни стандарти за съответната дейност, изчислени 

по реда на чл. 68, ал. 4-7. 

** Дофинансиране съгласно чл. 68, ал. 4-7 на Наредбата за финансиране на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование, 

приета с ПМС №219 от 05.10.2017 г. 
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3. ОУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Долна Оряховица – 124 ученици в 

дневна форма на обучение 

клас Брой 

паралелки 

Брой ученици Норматив 

(минимум) 

Недостигащ 

брой ученици 

І клас 1 12 16 4 

      IIІ клас 1 15 16 1 

      VІІ клас 1 17 18 1 
Общо за училището недостигащ  брой ученици съгласно Приложение №7 

към чл. 53 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование: 

6 

 

 

4. ОУ „Климент Охридски” с. Драганово – 69 ученици в дневна форма на 

обучение (към 03.09.2019 г.) 

клас Брой 

паралелки 

Брой 

ученици 

Норматив 

(минимум) 

Недостигащ 

брой ученици 

I + ІI клас  

слята 

1 9+8 16 0 

ІІI клас 

 

1 10 16 6 

V клас 1 13 18 5 

VІ + VІІ клас 

слята 

1 6+7 18 5 

Общо за училището недостигащ  брой ученици съгласно Приложение №7 

към чл. 53 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование: 

16 

 

Забележки:  

** Дофинансиране съгласно чл. 68, ал. 4-7 на Наредбата за финансиране на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование, 

приета с ПМС №219 от 05.10.2017 г. 

 

5. ОУ „Васил Левски” с. Върбица – 49 ученици в дневна форма на обучение 

(към 28.08.2019 г.) 

клас Брой 

паралелки 

Брой ученици Норматив 

(минимум) 

Недостигащ 

брой ученици 

І клас 1 10 16 6 

II клас 1 9 16 7 

III + IV клас  

       слята 

1 6+8 16 2 

V + VI клас 

слята 

1           5+5 18 8 

VІІ клас 1 6 18 12 
Общо за училището недостигащ  брой ученици съгласно Приложение №7 
към чл. 53 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование: 

35 

 

Забележки:  
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* Паралелките с численост под минималната, съгласно Приложение №7 към чл. 

53 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование, приета с ПМС №219 от 05.10.2017 

г., попадат в изискванията на чл. 69 (1) от споменатата наредба, т.е. за тяхното 

функциониране е необходимо разрешение от началника на РУО, при условие, че 

са осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън 

определените по единни разходни стандарти за съответната дейност, изчислени 

по реда на чл. 68, ал. 4-7. 

** Дофинансиране съгласно чл. 68, ал. 4-7 на Наредбата за финансиране на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование, 

приета с ПМС №219 от 05.10.2017 г. 

 

 

6. ОУ „Отец Паисий” с. Писарево – 25 ученици в дневна форма на обучение 

клас Брой 

паралелки 

Брой ученици Норматив 

(минимум) 

Недостигащ 

брой ученици 

І + ІV клас 

слята 

1 3+2 16 11 

ІІ + ІII клас 

слята 

1 6+3 16 7 

V + VІ клас 

слята 

1 5+3 18 10 

VІІ клас 1 3 18 15 
Общо за училището недостигащ  брой ученици съгласно Приложение №7 

към чл. 53 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование: 

43 

 

Забележки:  

* Паралелките с численост под минималната, съгласно Приложение №7 към чл. 

53 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование, приета с ПМС №219 от 05.10.2017 

г., попадат в изискванията на чл. 69 (1) от споменатата наредба, т.е. за тяхното 

функциониране е необходимо разрешение от началника на РУО, при условие, че 

са осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън 

определените по единни разходни стандарти за съответната дейност, изчислени 

по реда на чл. 68, ал. 4-7. 

** Дофинансиране съгласно чл. 68, ал. 4-7 на Наредбата за финансиране на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование, 

приета с ПМС №219 от 05.10.2017 г. 

 

 

7. СУ „Вичо Грънчаров” гр. Горна Оряховица – 466 ученици в дневна 

форма на обучение и 12 деца в ПГ 

клас Брой 

паралелки 

Брой 

ученици 

Норматив 

(минимум) 

Недостигащ 

брой ученици 

I а клас 1 14 16 2 

I б клас 1 14 16 2 

IІ а клас 1 15 16 1 

ІI б клас 1 13 16 3 

ХІI а клас 1 15 18 3 
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Общо за училището недостигащ  брой ученици съгласно Приложение №7 към 

чл. 53 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование: 

11 

 

 

8. ОУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Горна Оряховица – 256 ученици в 

дневна форма на обучение и 9 деца в ПГ (към 09.09.2019 г.) 

клас Брой 

паралелки 

Брой ученици Норматив 

(минимум) 

Недостигащ 

брой ученици 

V а 1 15 18 3 

V б 1 13 18 5 

VІ а 1 17 18 1 

VII a 1 14 18 4 

VII б 1 16 18 2 
Общо за училището недостигащ  брой ученици съгласно Приложение №7 

към чл. 53 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование: 

15 

   

 

9. ОУ „Паисий Хилендарски“ гр. Горна Оряховица - 169 ученици в дневна 

форма на обучение и 14 деца в ПГ 

 

клас 

 

Брой 

паралелки 

Брой 

Ученици 

 

Норматив 

(минимум) 

Недостигащи 

ученици 

VII б клас 1 15 18 3 

Общо за училището недостигащ  брой ученици съгласно 

Приложение №7 към чл. 53 от Наредбата за финансиране на 

институциите в системата на предучилищното и училищното  

образование: 

             3 

 

 

10. ПГХТ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Горна Оряховица – 230 ученици в 

дневна форма на обучение 

клас Брой 

паралелки 

Брой ученици Норматив 

(минимум) 

Недостигащ 

брой ученици 

VІІІ б 1 11 18 7 

       VІІІ в 1 11 18 7 
Общо за училището недостигащ  брой ученици съгласно Приложение №7 

към чл. 53 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование: 

14 

 

 

 

II. ПРОМЕНЯ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЗА 2019 Г. 

КАКТО СЛЕДВА: 

Във връзка с изпълнението на чл. 68, ал. 4-7 на Наредбата за финансиране на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование, 
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приета с ПМС №219 от 05.10.2017 г. и във връзка с чл.21, ал.1 т.6 от ЗМСМА се 

извършват следните промени: 

 

   1. Увеличава:  

„Дофинансиране на държавни дейности с общински приходи”  

Функция ІІІ – Образование 

Дейност 322 „Общообразователни училища” – 39 851 лв. 

 

2. Намалява: 

„Дофинансиране на държавни дейности с общински приходи” 

Функция І – Общи държавни служби 

Дейност 122 „Общинска администрация” 

параграф 01-00 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения                               -  39 851 лв.  

подпараграф 01-01 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови 

правоотношения      -   39 851 лв. 

 

Общо дофинансиране за периода от началото на  

учебната 2019 / 2020 г.  до 31.12.2019 г.     39 851 лв. 

 

Посоченото дофинансиране е за: 

 ОУ „Елин Пелин” с. Първомайци, където към 15.08.2019 г. са 

записани общо 69 ученика –       

         6 402 лв., 

 ОУ „Отец Паисий” с. Писарево, където към 15.08.2019 г. са записани 

общо 25  ученика –                       14 

895 лв., 

 ОУ „Васил Левски” с. Върбица, където към 15.08.2019 г. са записани 

общо 47  ученика –                

4 443 лв., 

 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Поликраище, където към 15.08.2019 

г. са  записани общо  35 ученика -                   11 498 лв., 

 ОУ „Климент Охридски“ с. Драганово, където към 15.08.2019 г. са  

записани общо 68 ученика -               2 613 

лв. 

 

 

III. Упълномощава Кмета на Община Горна Оряховица да подкрепи искане за 

сформиране на паралелки с под 10 ученика, както следва:  

3.1. ОУ “Елин Пелин” с. Първомайци  

 ІІІ клас  -   6 ученици, 

 ІV клас  -  6 ученици, 

 VІІ клас  -   6 ученици; 

  

 

3.2. ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“ с. Поликраище 

 V+VІ клас -  6 ученици; 

 VІІ клас  -   7 ученици; 
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3.3. ОУ „Васил Левски“ с. Върбица 

 ІІ клас -  9 ученици, 

 VІІ клас  -   6 ученици; 

 

 

3.4. ОУ „Отец Паисий“ – с. Писарево 

 І+ІV клас -  5  ученици, 

 ІІ+ІІІ клас -  9 ученици, 

 V+VІ клас  -   8 ученици, 

 VІІ клас -  3 ученици. 

 

 „                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 1047 

          По т.3 от дневния ред – Отчет за изпълнението на бюджета и СЕС на община 

Горна Оряховица към 31.12.2018 година. 

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

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

Оряховица 

Р е ш и:   

 

1. Приема отчета за изпълнението на бюджета към 31.12.2018 г. по приходна и 

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

част от настоящото решение както следва:  

 

1.  По  приходите    

 § 

      Бюджет                       

2018 г. 

Отчет                        

31.12.18 г. 

1.1.Взаимоотношения с РБ  23 062 990 23 062 990 

1.1.1.Обща субсидия за държавни дейности 31 11 16 864 118 16 864 118 

1.1.2.Обща изравнителна субсидия 31 12 2 431 300 2 431 300 

1.1.3.Целева субсидия за КВ 31 13 605 300 605 300 

1.1.4 получени от общини целеви трансфери от ЦБ 31 18 2 837 672 2 837 672 

1.1.5.Други целеви трансфери от ЦБ 31 28 324 690 324 690 

1.2.Собствени приходи  10 515 369 8 987 499 

1.2.1.Имуществени данъци  3 269 700 3 358 651  

1.2.2.Неданъчни приходи  7 245 669 5 628 848 

1.3.Трансфери  -90 587 341 251 

1.4.Временни безлихвени заеми  2 587 080 1 335 580 

1.5.Финансиране на дефицита  -1 143 576 -4 027 480  

Всичко приходи:  34 931  276 29 699 840 
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2.  По  разходите   

 

име на 

параграф 
параграф 

уточнен 

годишен 

план 

месечен 

отчет 

0100 
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по 

трудови и служебни правоотношения 
12445374 12013892 

0200 Други възнаграждения и плащания за персонала  2116114 1861161 

0500 
Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели 
3045339 2817145 

1000 Издръжка 11691104 10042127 

1900 Платени данъци, такси и административни санкции -32859 -39573 

4000 Стипендии 82888 79444 

4200 
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за 

домакинствата 
262404 244801 

4500 
Субсидии и други текущи трансфери за юридически 

лица с нестопанска цел 
973654 958475 

4600 
Разходи за членски внос и участие в нетърговски 

организации и дейности 
31984 25500 

2200 Разходи за лихви по заеми от страната 126285 125507 

5100 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 3219600 954056 

5200 Придобиване на дълготрайни материални активи  962674 610590 

5201 придобиване на компютри и хардуер 83644 83038 

5202 придобиване на сгради 59900 57443 

5203 
придобиване на друго оборудване, машини и 

съоръжения 
31007 28607 

5204 придобиване на транспортни средства  49300 49240 

5205 придобиване на стопански инвентар 154518 121119 

5206 изграждане на инфраструктурни обекти  557215 244053 

5219 придобиване на други ДМА 27090 27090 

5300 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 6715 6715 

5301 
придобиване на програмни продукти и лицензи за 

програмни продукти 
6715 6715 
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Капиталови разходи 4188989 1571361 

Всичко разходи 34 931 276 29 699 840 

 

 

3. Общински съвет приема отчета за капиталовите разходи  на общината към 31.12.2018 

г., отразени в Поименния списък за капитални вложения.  

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

съюз за 2018 г. 

5. Общински съвет приема отчета за състоянието на общинския дълг. 

6. Общински съвет приема отчета на средствата по Закона за приватизацията и 

следприватизационния контрол за 2018 г. 

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

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

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

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

върху бюджета на общината. 

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

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

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

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

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 1048 

          По т.4 от дневния ред – Приемане на Наредба за условията и реда за използване 

на спортни обекти, собственост на Община Горна Оряховица на първо четене.  

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

местната администрация, чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 

103, ал. 2, т. 2 и чл. 107, ал. 2, чл. 108, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и 

спорта и чл. 8 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и:   

 

          §1. Приема Наредба за условията и реда за използване на спортни обекти, 

собственост на Община Горна Оряховица на първо четене. 

 

 

 „                            „                            „ 

 

 

          По т.5 от дневния ред – Питания и отговор на питания. 

 

 

„                            „                            „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 1049 

          По т.6 от дневния ред – Приемане на решение за изменение и допълнение на 

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

в Община Горна Оряховица, съгласно чл.9 от ЗМДТ. 

          На основание чл. 21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8 от ЗНА, по силата на 

законовата делегация на чл.9 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет 

Горна Оряховица 

Р е ш и:   

 

Приема допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл.9 от 

ЗМДТ, както следва: 

§1. В чл.34 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал.2, т.5 текстът „устройство на територията:” се заменя с „териториално и 

селищно устройство:”; 

1.1. в подточка 5.1. се вписва нов текст: 

„- за идентичност на урегулиран поземлен имот – 30 лв.” 

1.2. в подточка 5.2. се вписва нов текст: 

„- за идентичност на урегулиран поземлен имот – 45 лв.” 

            2. В ал.3, т.23 текстът се изменя, като придобива следния вид: „за издаване на 

удостоверение за търпимост на строеж, съгласно §16, ал.1 от ПР на ЗУТ и §127, ал.1 от 

ПЗР на ЗИДЗУТ – 40 лв. за всеки отделен обект;” 

            3. В ал.3, т.24 се вписва нов текст: „за издаване на удостоверение за заварени 

обекти, съгласно §21 от ЗР на ЗУТ – 40 лв. за всеки отделен обект;” 

§2. В чл.38, ал.1 се правят следните изменения: 

1. в т.10 текстът „за легализация на документи по гражданското състояние за 

чужбина” се заменя със „за заверка на документи по гражданско състояние за 

чужбина”; 

2. в т.13 се вписва нов текст: „за издаване на многоезично извлечение от акт за 

гражданско състояние – 6 лв.” 

 

 „                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 1050 

          По т.7 от дневния ред – Актуализиране на Програмата за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г. 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 2019г. на Община Горна Оряховица със 

следните имоти: 
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       1. Отдаване под наем на частна общинска собственост, а именно – поземлен имот с 

идентификатор 22232.205.289 – нива, местност „Над село” по плана на гр. Долна 

Оряховица, община Горна Оряховица, III категория с площ 2179,00 кв.м или 2,179 дка, 

за срок от 3 /три/ стопански години, съгласно АОС № 6091/29.07.2019г. 

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

идентификатор 22232.210.523 – нива, местност „Старите гроб. - запа” по плана на гр. 

Долна Оряховица, община Горна Оряховица, III категория с площ 1031,00 кв.м или 

1,031 дка, /номер по предходен план 210523/ за срок от 3 /три/ стопански години, 

съгласно АОС № 6060/08.07.2019г. 

     3. Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно 

помещение – 30,00 кв.м. находящо се в сграда на 2/два/ етажа с предназначение – 

Здравно заведение, разположена в поземлени имоти с идентификатори 23100.501.502, 

23100.501.1870 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 23100.501.502, по 

плана на с. Драганово, община Горна Оряховица с застроена площ 658,00 кв.м., 

съгласно АОС № 5203/04.10.2018г., за срок от 3 /три/ години. 

     4. Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост , а именно 

помещение - магазин, находящо се УПИ XIV – 664, кв. 78 в па плана на с. Поликраище, 

общ. Горна Оряховица с площ от 11,00 кв.м, съгласно АОС № 569/22.03.2001г., за срок 

от 5 /пет/ години. 

 „                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 1051 

          По т.8 от дневния ред – Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска 

собственост , а именно помещение - магазин, находящо се УПИ XIV – 664, кв. 78 в па 

плана на с. Поликраище, общ. Горна Оряховица с площ от 11,00 кв.м, съгласно АОС № 

569/22.03.2001г., за срок от 5 /пет/ години. 

          На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 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. 7 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество,, Общински съвет Горна Оряховица, 

Р е ш и:   

 

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

отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост , а именно 

помещение - магазин, находящо се УПИ XIV – 664, кв. 78 в па плана на с. Поликраище, 

общ. Горна Оряховица с площ от 11,00 кв.м, съгласно АОС № 569/22.03.2001г., за срок 

от 5 /пет/ години и първоначална месечна наемна цена в размер на 44,00лв. /Словом: 

четиридесет и четири лева/ без ДДС или 52,80 лв. / Словом: петдесет и два лева и 

осемдесет 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. 

„                            „                            „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 1052 

          По т.9 от дневния ред – Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска 

собственост, а именно помещение – 30,00 кв.м. находящо се в сграда на 2/два/ етажа с 

предназначение – Здравно заведение, разположена в поземлени имоти с 

идентификатори 23100.501.502, 23100.501.1870 и принадлежи към поземлен имот с 

идентификатор 23100.501.502, по плана на с. Драганово, община Горна Оряховица с  

застроена площ 658,00 кв.м., съгласно АОС № 5203/04.10.2018г., за срок от 3 /три/ 

години. 

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

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

16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 84, ал. 1, т. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество,  Общински съвет Горна Оряховица 

Р е ш и:   

 

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

отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно 

помещение – 30,00 кв.м. находящо се в сграда на 2/два/ етажа с предназначение – 

Здравно заведение, разположена в поземлени имоти с идентификатори 23100.501.502, 

23100.501.1870 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 23100.501.502, по 

плана на с. Драганово, община Горна Оряховица с застроена площ 658,00 кв.м., 

съгласно АОС № 5203/04.10.2018г., за срок от 3 /три/ години и първоначална месечна 

наемна цена в размер на 45,00 лв. /Словом: четиридесет и пет лева/ без ДДС или 54,00 

лв. /Словом: петдесет и четири лева / 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    № 1053 

          По т.10 от дневния ред – Отдаване под наем на частна общинска собственост, а 

именно – поземлен имот с идентификатор 22232.205.289 – нива, местност „Над село” 

по плана на гр. Долна Оряховица, община Горна Оряховица, III категория с площ 

2179,00 кв.м или 2,179 дка, за срок от 3 /три/ стопански години, съгласно АОС № 

6091/29.07.2019г. 

          На основание   чл.21,   ал.1   т.8   във връзка с  ал.2 от   Закона за местното 

самоуправление и местната администрация,  чл.24 а, ал.5 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделски земи, чл. 14,  ал. 1 и ал.2   от    Закона  за   общинската    

собственост , чл.16 ал.1 и ал. 2 и чл.28, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество,  Общински съвет Горна Оряховица 
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Р е ш и:   

 

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

за   отдаване под наем на частна общинска собственост, а именно – поземлен имот с 

идентификатор 22232.205.289 – нива, местност „Над село” по плана на гр. Долна 

Оряховица, община Горна Оряховица, III категория с площ 2179,00 кв.м или 2,179 дка, 

за срок от 3 /три/ стопански години, съгласно АОС № 6091/29.07.2019г. С годишна 

наемна цена в размер на 36,00 лв./дка., или първоначална тръжна годишна наемна цена 

в размер на 78,44 лв. /Словом: седемдесет и осем лева и четиридесет и четири 

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 

обшинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско  имущество. 

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 1054 

          По т.11 от дневния ред – Отдаване под наем на частна общинска собственост, а 

именно – поземлен имот с идентификатор 22232.210.523 – нива, местност „Старите 

гроб. - запа” по плана на гр. Долна Оряховица, община Горна Оряховица, III категория 

с площ 1031,00 кв.м или 1,031 дка, /номер по предходен план 210523/ за срок от 3 /три/ 

стопански години, съгласно АОС № 6060/08.07.2019г. 

          На основание   чл.21,   ал.1   т.8   във връзка с  ал.2 от   Закона за местното 

самоуправление и местната администрация,  чл.24 а, ал.5 от Закона за  собствеността и 

ползването на земеделски земи, чл. 14,  ал. 1 и ал.2   от    Закона  за   общинската    

собственост , чл.16 ал.1 и ал. 2 и чл.28, 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   да бъде организиран   публичен    търг   с   тайно    наддаване   

за   отдаване под наем на частна общинска собственост, а именно – поземлен имот с 

идентификатор 22232.210.523 – нива, местност „Старите гроб. - запа” по плана на гр. 

Долна Оряховица, община Горна Оряховица, III категория с площ 1031,00 кв.м или 

1,031 дка, /номер по предходен план 210523/ за срок от 3 /три/ стопански години, 

съгласно АОС № 6060/08.07.2019г. С годишна наемна цена в размер на 36,00 лв./дка., 

или първоначална тръжна годишна наемна цена в размер на 37,12 лв. /Словом: тридесет 

и седем лева и дванадесет 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 

обшинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско  имущество. 
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„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 1055 

          По т.12 от дневния ред – Одобряване на проект за частично изменение на 

подробен устройствен план за промяна на предназначението на част от ПИ 

22232.106.26 по КК на неурбанизираната територия на гр. Долна Оряховица, община  

Горна Оряховица. 

          На основание чл. 21, ал.1, т.11 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.129, ал.1 и чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на 

територията,  Общински съвет Горна Оряховица 

Р е ш и:   

 

          1. Одобрява проект за частично  изменение на подробен устройствен план за 

промяна на предназначението на част от ПИ 22232.106.26 по КК на неурбанизираната 

територия на гр. Долна Оряховица, община  Горна Оряховица. 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 1056 

          По т.13 от дневния ред – Разрешение  за  изработване  на Проект за частично 

изменение на подробен  устройствен план на ЦГЧ на  гр.  Горна Оряховица, с  обхват  

УПИ   I – 3295, квартал 180 по регулационен план  на гр. Горна Оряховица от 1998 г. 

/ПИ с идентификатор 16359.514.3295 по КККР на гр. Горна Оряховица от 2018г. /. 

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

местната администрация, чл.208, ал.1 от ЗУТ, чл.6, ал.1 от Закона за общинската 

собственост във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Горна Оряховица 

Р е ш и: 

   

1. Дава съгласие за промяна на характера на собствеността от публична в частна 

общинска собственост, както и за промяна на  предназначението на 11,2 кв.м., 

представляващи части от улица  с о.т. 566 – о.т. 272 – о.т. 271  и улица с о.т. 565 – о.т. 

564 по регулационния план на ЦГЧ на гр. Горна Оряховица, общинска собственост,  

които се предават по регулация към    УПИ I– 3295, кв.180 по  плана на ЦГЧ на гр. 

Горна Оряховица  /ПИ с идентификатор 16359.514.3295 по КККР на града и с проектен 

идентификатор 16359.514.285/,  собственост на „МЕГА СТРОЙ БИЛДИНГ ГРУП“ 

ЕООД                        представлявано от Ани Мартинова Мирчева на основание 

нотариален акт № 717, том IV, рег. №3108, дело 596/2019 г.  

2. На основание чл. 21, ал.1, т.11 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6, във връзка с чл.131, ал.1 от ЗУТ  и 
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чл. 208, ал.1 от ЗУТ, дава съгласие за започване на процедура по частично  изменение 

на Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване /ПРЗ/ с 

обхват  УПИ I– 3295, кв.180  по плана на ЦГЧ на гр. Горна Оряховица /ПИ с 

идентификатор 16359.514.3295/ и улици с  о.т. 566 – о.т. 272 – о.т. 271/ПИ с 

идентификатор 16359.514.7074 и с проектен идентификатор 16359.514.289/  и с о.т. 565 

– о.т. 564 /ПИ с идентификатор 16359.514.7031 и с проектен идентификатор 

16359.514.290/. 

 

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

администрация, чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ във връзка с чл.56, ал.1 и ал.2 от Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество възлага на 

Кмета на Община Горна Оряховица да сключи предварителен договор за прехвърляне 

на правото на собственост, с който Община Горна Оряховица става собственик на 20,3 

кв.м /ПИ с проектен идентификатор 16359.514.286/, попадащи в улици с о.т.  564 – о.т. 

565  - о.т. 566 – о.т. 272 – о.т. 271, представляващи към момента част от  ПИ с 

идентификатор  по КККР 16359.514.3295, за който е  отреден   УПИ  I– 3295  в квартал 

180 по плана на ЦГЧ на гр. Горна Оряховица, собственост на  „МЕГА СТРОЙ 

БИЛДИНГ ГРУП“ ЕООД на основание нотариален акт №№ 717, том IV, рег. №3108, 

дело 596/2019 г.  

 

„МЕГА СТРОЙ БИЛДИНГ ГРУП“ ЕООД, като собственик на основание нотариален 

акт №№ 717, том IV, рег. №3108, дело 596/2019 г. на УПИ I– 3295 с идентификатор 

16359.514.3295,  в квартал 180 по плана на ЦГЧ на гр. Горна Оряховица, придобива  

право на собственост на част от  улица, /общинска собственост до момента/ с о.т. 566 – 

о.т. 272 – о.т. 271. – 6,5 кв.м  /ПИ с проектен идентификатор 16359.514.287/  и част  от 

улица/ също общинска собственост/ с о.т. 565 – о.т. 564 – 4,7 кв.м /ПИ с  проектен 

идентификатор 16359.514.288 по КККР на града/. 

 

Община Горна Оряховица придобива право на собственост на 20,3  кв.м /ПИ с  

проектен идентификатор 16359.514.286/  от ПИ с пл. № 3295, кв.180  собственост на 

„МЕГА СТРОЙ БИЛДИНГ ГРУП“ ЕООД , което се придава към улица с о.т. 564 – о.т. 

565  - о.т. 566 – о.т. 272 – о.т. 271,  собственост на Община Горна Оряховица.  

 

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

администрация и чл.41, ал.2 от Закон за общинската собственост във връзка с  чл.64, 

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

имущество, Общински съвет Горна Оряховица одобрява пазарна оценка, изготвена от 

лицензиран оценител в размер на общо 1120,00  лв./ словом: хиляда сто и двадесет лева 

/ без ДДС или 1344,00 лв. /словом: хиляда триста четиридесет и четири лева/ с ДДС 

върху 11,2 кв.м., /ПИ с проектен идентификатор 16359.514.287 и ПИ с проектен  

идентификатор 16359.514.288/,  представляващи  част от улица с  о.т. 566 – о.т. 272 – 

о.т. 271   и  от улица с  о.т. 565 – о.т. 564,  собственост на Община Горна Оряховица, 

които да се предадат  към  УПИ I– 3295   в квартал 180 по плана на ЦГЧ на гр. Горна 

Оряховица,   собственост на „МЕГА СТРОЙ БИЛДИНГ ГРУП“ ЕООД.   

 

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

администрация и чл.41, ал.2 от Закон за общинската собственост във връзка с  чл.64, 

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

имущество, Общински съвет Горна Оряховица одобрява пазарна оценка, изготвена от 

лицензиран оценител в размер на общо 2030,00 лв./ словом: две хиляди и тридесет лева 
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/ без ДДС или 2436,00 лв. /словом:  две хиляди четиристотин тридесет и шест лев./ с 

ДДС върху 20,3 кв.м. /ПИ с проектен идентификатор16359.514.286 по КККР/, 

представляващи  част от ПИ пл. № 3295 в кв.180 по плана на ЦГЧ на гр.Горна 

Оряховица /ПИ с идентификатор 16359.514.3295/,  собственост на  „МЕГА СТРОЙ 

БИЛДИНГ ГРУП“ ЕООД, които да се  предадат към улица с о.т. 564 – о.т. 565  - о.т. 566 

– о.т. 272 – о.т. 27,   собственост на Община Горна Оряховица. 

 

6.  „МЕГА СТРОЙ БИЛДИНГ ГРУП“ ЕООД няма  претенции за изплащане на 

разликата в пазарните цени за площ от  9, 1 кв.м в размер на 910,00 лв./словом: 

деветстотин и десет лева/ без ДДС или 1092,00 лв./словом: хиляда деветдесет и два лв./ 

с ДДС.  

 

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

правото на собственост върху 6,5 кв.м  място, общинска собственост, представляващо 

ПИ с проектен идентификатор 16359.514.287 от  улица с о.т. 566 – о.т. 272 – о.т. 271 и 

върху  4,7 кв.м., представляващо ПИ с проектен идентификатор 16359.514.290,   

придаваемо  по регулация  дворно място, общинска собственост, от  улица с о.т. 565 – 

о.т. 564 - общо 11,20 кв.м,   придаващи се към   УПИ I– 3295, в квартал 180 по плана на 

ЦГЧ на гр. Горна Оряховица,   собственост на  „МЕГА СТРОЙ БИЛДИНГ ГРУП“ 

ЕООД  да са за сметка на „МЕГА СТРОЙ БИЛДИНГ ГРУП“ ЕООД  . 

 

8. 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 делба върху 6,5  кв.м, представляващи ПИ с проектен 

идентификатор 16359.514.287 и 4,7  кв.м, представляващи ПИ с проектен 

идентификатор16359.514.288   /общо 11,20 кв.м/, от улица с о.т. 564 – о.т. 565  - о.т. 566 

– о.т. 272 – о.т. 271, собственост на Община Горна Оряховица, които се придават към  

УПИ I– 3295  в квартал 180 по плана на ЦГЧ на гр. Горна Оряховица,   собственост на 

„МЕГА СТРОЙ БИЛДИНГ ГРУП“ ЕООД,   

на основание нотариален акт №№ 717, том IV, рег. №3108, дело 596/2019 г. и за 

прехвърляне правото на 20,3 кв.м, представляващи ПИ с проектен идентификатор 

16359.514.286,  част  от ПИ с пл. № 3295, ПИ с идентификатор  16359.514.3295, 

собственост на „МЕГА СТРОЙ БИЛДИНГ ГРУП“ ЕООД на основание нотариален акт 

№ № 717, том IV, рег. №3108, дело 596/2019 г., които се придават към улица с о.т. 564 – 

о.т. 565  - о.т. 566 – о.т. 272 – о.т. 271, собственост на Община Горна Оряховица. 

 

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

прехвърляне на правото на собственост  да са за сметка на  „МЕГА СТРОЙ 

БИЛДИНГ ГРУП“ ЕООД. 

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 1057 

          По т.14 от дневния ред – Утвърждаване на годишен план за ползване на 

дървесина от Общински горски фонд/ОГФ/ за 2020г. и приемане начина на ползване на 

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

администрация, във връзка с чл. 7 от НУРВИДГТДОСПДНГП, Общински съвет Горна 

Оряховица, 

Р е ш и: 

 

          1.Утвърждава годишния план за ползване на дървесина от общинския горски 

фонд съгласно лесоустройствен проект, както следва: 

 

№ 

по 

ред 

Кметство № имот 

по КВС 

Подотдел 

по ЛУП 

Площ на 

подотдела 

/ха/ 

Вид 

гора 

Запас 

м3/ха/ 

Общ 

Запас 

/м3/ 

Предвидено 

ползване по ЛУП 

/м3/ 

Забележка 

1. Драганово 000083 5-р 4,1 ха Игл. 266 1350 270 Пробирка 

2. Драганово 000100 5-г1 10,8 ха Игл. 216 2940 440 Пробирка 

3. Драганово 000036 13-о 2,1 ха Игл. 220 590 120 Пробирка 

4. Драганово 000254 223-ж 2,8 ха Изд. 76 220 50 Пост.котл. 

5. 
Горски долен 

Тръмбеш 
000172 226-б 0,8 ха Нис. 79 100 70 Гола за ак. 

    20,6  857 5200 950  

 

          2.На основание чл.112, ал.1 и т.1 от ЗГ и чл. 5, ал.1, т.1 от УРВИДГТДОСПДНГП, 

съгласно лесоустройствения проект, ползването на дървесина от общински горски фонд 

за 2020 г. да се осъществи чрез продажба на стояща дървесина на корен. 

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

процедурите по ползване на дървесина съгласно Закона за горите и в съответствие с 

разпоредбите на действащото законодателство. 

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 1058 

          По т.15 от дневния ред – Участие на Община Горна Оряховица с проектно 

предложение по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020г., процедура: 

„Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“  

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

Оряховица 

Р е ш и: 

 

          1. Дава съгласие Община Горна Оряховица да кандидатства с проектно 

предложение „Община Горна Оряховица работи за общество с нулеви отпадъци” 

по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”,  процедура: „Изпълнение на 

демонтсрационни проекти в областта на управлението на отпадъците”.  

„                            „                            „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 1059 

          По т.16 от дневния ред – Изменение на Наредбата за управление на отпадъците на 

територията на Община Горна Оряховица. 

          На основание чл.21, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната 

администрация във връзка с Протест изх.№567/31.05.2019 г. на Районна Прокуратура 

Горна Оряховица и спазване разпоредбите на Наредба за управление на строителните 

отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС №267 от 

05.12.2017 г., бн. ДВ, бр.98 от 08.12.2017 г., Общински съвет Горна Оряховица 

Р е ш и: 

 

          1. Отменя  чл.18, ал.2, ал.3, ал.4 и ал.6 от Наредба за управление на отпадъците 

на територията на Община Горна Оряховица. 

          2. На основание чл.21, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната 

администрация във връзка с Протест изх.№567/31.05.2019 г. на Районна Прокуратура 

Горна Оряховица и предвид липсата на предоставена от закона власт на общинския 

съвет да регулира материята на административнонаказателната отговорност, Общински 

съвет Горна Оряховица о т м е н я чл.68, чл.70 и чл.71 от Наредба за управление на 

отпадъците на територията на Община Горна Оряховица. 

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 1060 

          По т.17 от дневния ред – Удължаване срока на договора с Управителя на МБАЛ 

„Свети Иван Рилски Горна Оряховица“ ЕООД гр. Горна Оряховица.  

          На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закон за местното самоуправление и местната 

администрация във връзка с чл. 137, ал.1, т.5 от Търговския закон и чл.13, ал.4 от 

Наредба за управление на търговски дружества с общинско имущество и общински 

предприятия на ОбС Горна Оряховица,  Общински съвет Горна Оряховица 

Р е ш и: 
 

          1. Удължава срока на договора за възлагане на управление на Еднолично 

дружество с ограничена отговорност „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. 

Иван Рилски“ ЕООД гр. Горна Оряховица с д-р Иван Димитров Иванов                            

с още три години, считано от 25.11.2019 г. 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 1061 

          По т.18 от дневния ред – Предложения за избор на съдебни заседатели към 

Окръжен съд град Велико Търново. 
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          На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.5, ал.1,изр.посл., ал.3 и ал.4 от Наредба № 2 от 8 януари 

2008 г. за съдебните заседатели, Общински съвет Горна Оряховица  

 

Р е ш и: 

 

           1.  Предлага на Общото събрание на Апелативен съд – Велико Търново след 

обсъждане да бъдат назначени за съдебни заседатели на Окръжен съд – Велико 

Търново от района на Община Горна Оряховица следните кандидатури: 

 

 Николай Георгиев Куков 

 Мирослава Иванова Георгиева 

 Маринела  Георгиева Костадинова 

 Теодора Георгиева Миновска 

 Елена Стилиянова Григорова 

 Лора Анастасова Кузманова-Костадинова 

 Стилияна Георгиева Гайдарова 

 Мая Стоянова Иванова 

 

„                            „                            „ 

 

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                                       /ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ/ 
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