Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 61 от 27 юни 2019 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2015-2019 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 61/27.06.2019 г.
от редовно заседание на
Общински съвет – Горна Оряховица

РЕШЕНИЕ

№ 1001

По т.1 от дневния ред – План за работа на Общински съвет - Горна Оряховица за
II- то полугодие на 2019 година.
На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Горна Оряховица,
Р е ш и:
1. Приема план за работа на Общински съвет - Горна Оряховица за II- то полугодие
на 2019 година.

„

„

„

По т.2 от дневния ред – Питания и отговор на питания

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 1002

По т.3 от дневния ред – Промени в приходната и разходната част на бюджета и в
Сметките за средства от Европейския съюз.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация чл.104, ал.1, т.5, ал.4, чл.124, ал.2, и ал.4, чл.127, ал.1 от
Закона за публичните финанси и във връзка с т.20 от ДДС 07 от 04.04.2008 г. на
Министерство на финансите, Общински съвет Горна Оряховица,
Р е ш и:
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1.
Променя плана на бюджета на Община Горна Оряховица за 2019 година за
местни дейности , както следва:
1.1. По приходната част

Изменя § 76 00-Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от
Европейския съюз, както следва:
-предоставя временен безлихвен заем по проект «Прозрачно управление в
община Горна Оряховица», BG05SFOP001-2.009-0164-C01/20.02.2019 г., ОП «Добро
управление», ( -) 10 070 лв.;

1.2. По разходната част

Намалява с 10 070 лв. разходната част на бюджета за местни дейности, както следва:
Функция VІII Икономически дейности и услуги
Дейност 898 Други дейности по икономиката
§ 02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала
§§ 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения с 10 070 лв.

2. Кметът на общината да отрази промените по бюджета по функции, дейности,
параграфи и подпараграфи по ЕБК.

3.Предоставeният по сметки за средства от Европейския съюз ( извънбюджетна сметка
/код 7443/ ) временен безлихвен заем, да се отрази както следва :
3.1.По приходната част:
За Оперативна програма „Добро управление“:
§ 76 00 Временни безлихвени заеми между бюджети и
Европейския съюз (нето) + 10 070 лв.:

сметки за средства от

-За проект „«Прозрачно управление в община Горна Оряховица», BG05SFOP0012.009-0164-C01/20.02.2019 г. (+) 10 070 лв.;
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3.2.По разходната част:
За Оперативна програма „Добро управление“:
-За проект „«Прозрачно управление в община Горна Оряховица», BG05SFOP0012.009-0164-C01/20.02.2019 г. (+) 10 070 лв.;
Разходите се разпределят съгласно ЕБК и в съответствие с бюджета и
реализацията на проекта.

4. Заемите се погасяват след приключване на проектите и възстановяване на средствата
от оперативните програми. В случай, че не могат да се възстановят (поради не
признаване на някои разходи), заемите се трансформират в трансфер между бюджети и
сметки за средства от Европейския съюз (т. 20 от ДДС 07/04.04.2008 г. на
Министерство на финансите).

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 1003

По т.4 от дневния ред – Подписване на Запис за заповед във връзка с осигуряване
на авансово плащане по проект „BG05M9OP001-2.040-0056-C01 „Патронажна грижа за
възрастни хора и лица с увреждания - община Горна Оряховица“, Процедура за
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „BG05M9OP001-2.040
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2“,
финансирана по ОП РЧР 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10, и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА във връзка с чл.
61, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал. 5 от НАРЕДБА № Н-3 от 22 май
2018 г. за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на
разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за
осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година
по оперативните програми и програмите за европейско териториално сътрудничество,
Общински съвет Горна Оряховица,
Р е ш и:
1. Дава съгласие Община Горна Оряховица да издаде Запис на заповед,
неотменим и безусловен, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и
удръжки от какъвто и да било характер в полза на Министерство на труда и социалната
политика, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”
– Управ- ляващ орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ на стойност 54 875,31
лв. (словом: Петдесет и четири хиляди осемстотин седемдесет и пет лв. и тридесет и
една ст.), представляващи 20 % от общия бюджет на проекта по Договор за
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предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0056-C01
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - община Горна Оряховица“
с падеж на парично задължение до 27.02.2021 г. (150 календарни дни след изтичане на
срока за изпълнение на дейностите по административния договор).
2. Упълномощава Кмета на Община Горна Оряховица да подпише Записа на
заповед и всички изискуеми документи в изпълнение на решението на Общински съвет
Горна Оряховица във връзка с подаване на искане за авансово плащане пред УО на ОП
„РЧР“ 2014-2020.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 1004

По т.5 от дневния ред – Приемане на решение за 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. Вписва се нов текст в т.4 на чл.50:
„- за ползване на водоноска в границите на гр. Горна Оряховица– 66 лв. за един
курс;
- за ползване на водоноска извън границите на гр. Горна Оряховица – 66 лв. за
един курс и за превоз на водоноска в границите на Община Горна Оряховица – 2,76
лв./км;”

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 1005

По т.6 от дневния ред – Приемане на решение за 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:
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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. Вписва се нов чл.46д. със следното съдържание: „46д. (1) За
специализираните библиотечни услуги, предоставяни от Общинска библиотека се
заплащат следните такси:
1. писмена библиографска справка, според обема на източниците – от 20 до 50
лв.;
2. текуща библиографска справка, според обема на източниците – от 20 до 40 лв.
по тема;
3. библиографска консултация – 20 лв.
4. за копирни услуги:
4.1. формат А4: едностранно копиране 0,05 лв., двустранно копиране -0,08 лв.
4.2. формат А3: едностранно копиране 0,10лв., двустранно копиране – 0,17 лв.
(2) Таксите се събират от служителите в Общинска библиотека и се внасят в
общинския бюджет.”
§2. В чл.51 се отменят т.3 и т.5.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 1006

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:
1. Продажба на поземлен имот с идентификатор 16359.514.2392 – ниско
застрояване /до 10 м/, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица с площ от 209,00
кв.м., номер по предходен план: кв. 186, УПИ V, пл. № 2392, съгласно АОС №
5237/13.11.2018г.
2. Одобряване на пазарна оценка за учредяване на възмездно право на строеж
/пристрояване/ за разширение с площ от 21,73 кв.м. на сутеренна стая в поземлен имот
с идентификатор 16359.514.73 – средно застрояване /от10 до 15м/, по кадастралната
карта на гр. Горна Оряховица с площ 830,00 кв.м., предназначение на територията:
урбанизирана, номер по предходен план: кв. 140, УПИ V, пл. № 73
3. Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ
общинско жилище с административен адрес: гр. Горна Оряховица, ул. ”Славянска” №
16, ет. 4, ап. 14, самостоятелен обект с идентификатор 16359.515.279.1.14 с площ от
86,45 кв.м. в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 16359.515.279,
заедно с придаващото се към апартамента мазе, съгласно АОС № 6042/03.06.2019г.
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„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 1007

По т.8 от дневния ред – Продажба на поземлен имот с идентификатор
16359.514.2392 – ниско застрояване /до 10 м/, по кадастралната карта на гр. Горна
Оряховица с площ от 209,00 кв.м., номер по предходен план: кв. 186, УПИ V, пл. №
2392, съгласно АОС № 5237/13.11.2018г.
На основание чл.21 ал.1 т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от
Закона за общинската
собственост във
вр. чл. 53, ал. 1 и чл. 64, ал. 2 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, Общински съвет Горна Оряховица,
Р е ш и:
1.Дава съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване
за продажба на поземлен имот с идентификатор 16359.514.2392 – ниско застрояване
/до 10 м/, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица с площ от 209,00 кв.м., номер
по предходен план: кв. 186, УПИ V, пл. № 2392, съгласно АОС № 5237/13.11.2018г. и
първоначална тръжна цена определена с пазарна оценка от
лицензиран
оценител, в размер на 18392,00 лева /Словом: осемнадесет хиляди триста деветдесет и
два лева/ без ДДС или 22070,40 лева /Словом: двадесет и две хиляди и седемдесет лева
и четиридесет стотинки/ с ДДС, която е по – висока от данъчната оценка на имота.
2.Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да организира и проведе
публичен търг с тайно наддаване по реда на ЗОС и НРПУРОИ.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 1008

По т.9 от дневния ред – Учредяване на безвъзмездно вещно право на ползване на
имот, частна общинска собственост, представляващ масивна двуетажна сграда – бивше
помощно училище, находяща се в УПИ II, кв.44 по плана на с. Първомайци, общ. Горна
Оряховица, съгласно АОС № 1289/12.04.2002г., за срок от 10 /десет/ години.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.39, ал. 2 и ал.4 от Закон за общинска собственост и чл. 62,
ал. 1 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.Учредява в полза на Сдружение „Родолюбци – Първомайци” с Председател Ясен
Янков, безвъзмездно вещно право на ползване на имот, частна общинска собственост,
представляващ масивна двуетажна сграда – бивше помощно училище, находяща се в
УПИ II, кв.44 по плана на с. Първомайци, общ. Горна Оряховица, съгласно АОС №
1289/12.04.2002г., за срок от 10 /десет/ години.
Консумативните разходи /ток, вода и други/ остават за сметка на Сдружение
„Родолюбци – Първомайци”, с. Първомайци.
2.Възлага на кмета на Община Горна Оряховица да сключи договор за
учредяване на безвъзмездно право на ползване.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 1009

По т.10 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. ”Славянска” № 16, ет. 4, ап. 14,
самостоятелен обект с идентификатор 16359.515.279.1.14 с площ от 86,45 кв.м. в сграда
№ 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 16359.515.279, заедно с
придаващото се към апартамента мазе, съгласно АОС № 6042/03.06.2019г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 47, ал. 3 от Закона за общинската собственост във връзка с
чл. 36, ал.1, т.1 и ал. 5 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни
нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища и във връзка с чл.2,
ал.1, т. 2 и ал. 2 от същата наредба, Общински съвет Горна Оряховица,
Р е ш и:
1. Утвърждава списък с общински жилища, за продажба на лица, настанени в тях
по административен ред.
2. На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 47, ал. 1, т. 3 от Закона за
общинската собственост във връзка с чл. 39, ал.1 от Наредбата за условията и реда за
установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински
жилища, Общински съвет дава съгласие за продажба на недвижим имот, частна
общинска собственост, представляващ общинско жилище с административен адрес: гр.
Горна Оряховица, ул. ”Славянска” № 16, ет. 4, ап. 14, самостоятелен обект с
идентификатор 16359.515.279.1.14 с площ от 86,45 кв.м. в сграда № 1, разположена в
поземлен имот с идентификатор 16359.515.279, заедно с прилежащите части: мазе,
съгласно АОС № 6042/03.06.2019г., по пазарна оценка, изготвена от лицензиран
оценител в размер на 34 790,00 лв. /Словом: тридесет и четири хиляди седемстотин и
деветдесет лева/.
С оглед разпоредбата на чл.45, ал.3 от Закона за данък върху добавената
стойност при определянето на продажната цена на общински жилища не се включва
ДДС.
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Съгласно чл.47, ал.2 изречение второ от Закона за общинската собственост
посочената пазарна оценка е по – висока от данъчната оценка на недвижимия имот.
3. Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да издаде заповед съгласно
чл.39, ал.2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди,
настаняване под наем и продажба на общински жилища, както и да сключи договор за
покупко-продажба на недвижим имот по реда на Закона за общинската собственост и
Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под
наем и продажба на общински жилища.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 1010

По т.11 от дневния ред – Одобряване на пазарна оценка за учредяване на
възмездно право на строеж /пристрояване/ за разширение с площ от 21,73 кв.м. на
сутеренна стая в поземлен имот с идентификатор 16359.514.73 – средно застрояване /от
10 до 15м/, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица с площ 830,00 кв.м.,
предназначение на територията: урбанизирана, номер по предходен план: кв. 140, УПИ
V, пл. № 73
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от Закона
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,
Р е ш и:
Одобрява пазарната оценка, направена от лицензиран оценител в размер на
1912,24 лв. /Словом: хиляда деветстотин и дванадесет лева и двадесет и четири
стотинки/ без ДДС или 2294,69 лв. /Словом: две хиляди двеста деветдесет и четири
лева и шестдесет и девет стотинки/ с ДДС, която е по-висока от данъчната оценка, за
отстъпване на възмездно право на строеж с цел разширение с площ от 21,73 кв.м. на
сутеренна стая, собственост на Николай Стефанов Николов и Мария Йорданова
Димитрова – Николова, с адрес гр. Горна Оряховица, ул. „П.К.Яворов” № 2А,
построена с отстъпено право на строеж в поземлен имот с идентификатор 16359.514.73
– средно застрояване /от10 до 15м/, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица с
площ 830,00 кв.м., предназначение на територията: урбанизирана, номер по предходен
план: кв. 140, УПИ V, пл. № 73, съгласно АОС № 6043/03.06.2019г.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 1011

По т.12 от дневния ред – Разрешаване за изготвяне на проект за Подробен
устройствен план – /ПРЗ/ План за регулация и План за застрояване за включване в
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регулационните граници на населеното място на ПИ с идентификатор 59094.115.102 по
КККР на с. Първомайци, одобрени със заповед №РД-18-97/15.01.2018г. и
присъединяването му към УПИ I- за производствено-монтажна дейност в кв.25 по
плана на с.Първомайци.
На основание чл. 21, ал.1, т.11 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.124а, ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл.110, ал.1, т.1, чл.134,
ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от ЗУТ, Общински съвет Горна Оряховица,
Р е ш и:
1. Дава съгласие за започване на процедура по частично изменение на Подробен
устройствен план – /ПРЗ/ План за регулация и План за застрояване за включване в
регулационните граници на населеното място на ПИ с идентификатор 59094.115.102 по
КККР на с. Първомайци, одобрени със заповед №РД-18-97/15.01.2018г. с НТП – за друг
вид застрояване и присъединяването му към УПИ I- за производствено-монтажна
дейност в кв.25 по плана на с.Първомайци.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация и чл.124б, ал.1 вр. с чл.125, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Горна
Оряховица одобрява задание за изработване на проект за частично изменение на
Подробен устройствен план – /ПРЗ/ План за регулация и План за застрояване за
включване в регулационните граници на населеното място на ПИ с идентификатор
59094.115.102 по КККР на с. Първомайци, одобрени със заповед №РД-1897/15.01.2018г. с НТП – за друг вид застрояване и присъединяването му към УПИ I- за
производствено-монтажна дейност в кв.25 по плана на с.Първомайци.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 1012

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.
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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 Теодора Руменова Попова на основание
нотариален акт № 290, том II, регистър № 3465, дело № 211 от 27.08.2018 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
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 Теодора Руменова Попова
на основание нотариален акт № 290, том II, регистър № 3465, дело № 211 от 27.08.2018
г.
Теодора Руменова Попова, като собственик на основание нотариален акт № 290, том II,
регистър № 3465, дело № 211 от 27.08.2018 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
Теодора Руменова Попова на основание нотариален акт № 290, том II, регистър №
3465, дело № 211 от 27.08.2018 г., 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 –
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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 Теодора Руменова Попова на основание нотариален акт №
290, том II, регистър № 3465, дело № 211 от 27.08.2018 г.
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
/ 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 Теодора Руменова
Попова на основание нотариален акт № 290, том II, регистър № 3465, дело № 211 от
27.08.2018 г., 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. Теодора Руменова Попова 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 Теодора Руменова Попова на основание
нотариален акт № 290, том II, регистър № 3465, дело № 211 от 27.08.2018 г., да са за
сметка на Теодора Руменова Попова.
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
Теодора Руменова Попова на основание нотариален акт № 290, том II, регистър №
3465, дело № 211 от 27.08.2018 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 Теодора Руменова Попова
на основание нотариален акт № 290, том II, регистър № 3465, дело № 211 от 27.08.2018
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.
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9. Всички разноски по сключване на предварителния и окончателния договор за
прехвърляне на правото на собственост да са за сметка на Теодора Руменова
Попова.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 1013

По т.14 от дневния ред – Разрешение за изработване на Проект за частично
изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и
Работен устройствен план (РУП) с обхват ПИ 16359.62.631, ПИ 16359.62.951, ПИ
16359.62.1052, ПИ 16359.62.1053 и ПИ 16359.62.1054 по КККР на гр. Горна Оряховица
На основание чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.124а, ал.1 във връзка с .ал.5 от Закон за устройство на територията и
във връзка с чл.110, ал.1 т.1 и т.4, чл.112, ал.1 и чл.113, ал.2 от същия закон, Общински
съвет Горна Оряховица,
Р е ш и:
1. Разрешава изработване на Проект за частично изменение на подробен устройствен
план – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и Работен устройствен план (РУП) с
обхват ПИ 16359.62.631, ПИ 16359.62.951, ПИ 16359.62.1052, ПИ 16359.62.1053 и ПИ
16359.62.1054 по КККР на гр. Горна Оряховица.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ одобрява задание за
изработване на Проект за частично изменение на подробен устройствен план – План за
регулация и застрояване (ПРЗ) и Работен устройствен план (РУП) с обхват ПИ
16359.62.631, ПИ 16359.62.951, ПИ 16359.62.1052, ПИ 16359.62.1053 и ПИ
16359.62.1054 по КККР на гр. Горна Оряховица.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 1014

По т.15 от дневния ред – Съгласие за изработване на Проект за ЧИ на Подробен
устройствен план – План за регулация /ПР/; План за застрояване /ПЗ/ и План за
уличната регулация /ПУР/ с обхват улица с о.т. 73а- о.т. 74б – о.т. 79а по плана на с.
Писарево, общ. Горна Оряховица.
На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.6, ал.1 от Закон за общинската собственост във връзка с чл.
208, ал.1 от Закон за устройство на територията и чл.4, 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 промяна на характера на собствеността от публична общинска
собственост в частна общинска собственост на новопредвидената улица с о.т. 74б- о.т.
75.
2. На основание чл. 21, ал.1, т.11 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от ЗУТ, във връзка с чл. 131, ал.1 от
ЗУТ, Общински съвет в качеството си на собственик, дава съгласие за започване на
процедура по частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация
и застрояване /ПР3/ и План за уличната регулация /ПУР/ с обхват улица с о.т. 73а- о.т.
74б
–
о.т.
79а
по
плана
на
с. Писарево, общ. Горна Оряховица, с цел закриване на улица с о.т. 73а- о.т.74б- о.т. 79а
и откриване на нова улица с о.т. 74б - о.т. 75. С обособяването на новата улица се
предвижда създаване на два нови урегулирани поземлени имота: УПИ VI- за ЖС в кв.
46 и УПИ I- за КОО в новообразуван квартал 86 по плана на с. Писарево, Община
Горна Оряховица.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 1015

По т.16 от дневния ред – Учредяване право на преминаване на ново предвиден
подземен оптичен кабел на БТК ЕАД (“Виваком“), като трасето му преминава през
общинска публична собственост – полски път № 000296, по КВС на с. Поликраище, с
идентификатор № 57217.119.296 по кадастралната карта на землището на с.
Поликраище, на границата със землището на село Самоводене.
На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 23, и ал.2 от ЗМСМА, чл. 193, ал. 4 и ал. 6 от
Закон за устройство на територията, във връзка с чл. 18, ал. 3, чл. 31, ал.1 и ал. 3 от
Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура, във връзка
с чл. 17, ал. 1 от същия закон, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:

1. В качеството си на собственик дава съгласие да се учреди безвъзмездно право
на преминаване на ново предвиден подземен оптичен кабел на БТК ЕАД
(“Виваком“), като трасето му преминава през общинска публична собственост –
полски
път № 000296, по КВС на с. Поликраище,с идентификатор
57217.119.296, разположен на границата със землището на село Самоводене.
Започва от кабелна шахта върху трасето на съществуващ ОК Велико Търново –
Русе. От нея тръгва нова подземна тръбна мрежа с 1 бр. HDPE тръба Q 40,00 мм,
продължава по полски път № 000296 с идентификатор 57217.119.296, в
продължение на 540,0 м и завършва в контейнера с телекомуникационното
оборудване на базовата станция, който се намира в ПИ 120038 с по КВС на с.
Поликраище, с идентификатор 57217.120.38, собственост на “БТК МОБАЙЛ“
ЕООД на основание нот. акт № 368, том II, рег. № 1454, дело № 164 от
23.03.2006 г.
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„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 1016

По т.17 от дневния ред – Учредяване право на прокарване на ново предвиден
подземен оптичен кабел на БТК ЕАД (“Виваком“), като трасето му преминава през
общинска публична собственост – трасето на улица “Свети Княз Борис I“, в отсечката
от о. т. 900 – о.т. 907 – о.т. 834,с идентификатор 16359.512.178 по кадастралната карта
на гр. Горна Оряховица, стигаща до административна сграда на “Складова техника“
АД в УПИ XII – за складова техника, кв. 241 по плана на ИПЗ на гр. Горна Оряховица,
с идентификатор 16359.512.71.12 по кадастралната карта 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,чл. 18, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и ал. 3 във
връзка с чл. 17, ал. 1 от Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа
инфраструктура, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1. В качеството си на собственик дава съгласие да се учреди безвъзмездно
право на преминаване на ново предвидено Оптично кабелно захранване
на базова станция VT – 5222, ул. “Свети Княз Борис I“ № 25(
административна
сграда
на
Складова
техника
с
идентификатор16359.512.71.12), като трасето му преминава през общинска
публична собственост – ул. “Свети Княз Борис I“ с идентификатор
16359.512.178,
и частна собственост - Складова техника. Започва от
съществуваща кабелна шахта № II – 120, разположена на ъгъла на ул. “Свети
Княз Борис I“ в пресечката й с ул. “Иван Момчилов“, продължава по
североизточния тротоар на ул. “Свети Княз Борис I“, по югозападния тротоар
на пътния подход към базата на “Складова техника“ АД в УПИ XII – „за
Складова техника“ АД, кв. 241 по плана на ИПЗ на гр. Горна Оряховица,с
идентификатор 16359.512.71, до помещението на охраната и влиза в района на
площадката на “Складова техника“АД в УПИ XII – „за Складова техника“ АД,
пресича до западната фасада на административната сграда на “Складова
техника“ АД и със стоманени тръби ф 32 мм вертикално и хоризонтално по
западната фасада до помещението с телекомуникационното оборудване на
базовата станция на IV – я етаж в УПИ XII – „за Складова техника“ АД, кв.
241.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 1017

По т.18 от дневния ред – Приватизация на общински нежилищен имот,
невключен в имуществото на общински търговски дружества: Дворно място с площ
5500,00 кв.м. и двуетажна масивна сграда – Детска градина „Детелина” с площ 720,00
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кв.м., находяща се в Урегулиран поземлен имот I – за детска градина, кв. 42 по плана на
гр. Долна Оряховица, община Горна Оряховица, съгласно АОС № 2073/20.09.2010г.
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.1, ал.2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2 от
Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 12, ал.2 от Наредбата за
анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за
условията и реда на лицензиране на оценители, чл.2, ал.1, т.6, чл.3, ал.1, т.1, чл. 5 и чл.
6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 940 от Протокол №
55/28.02.2019г. на Общински съвет Горна Оряховица, Общински съвет Горна
Оряховица
Р е ш и:
1. Приема правния анализ, приватизационна оценка и информационен меморандум
на обект: Дворно място с площ 5500,00 кв.м. и двуетажна масивна сграда – Детска
градина „Детелина” с площ 720,00 кв.м., находяща се в Урегулиран поземлен имот I –
за детска градина, кв. 42 по плана на гр. Долна Оряховица, община Горна Оряховица,
съгласно АОС № 2073/20.09.2010г.
2. Продажбата на общинския нежилищен имот по т.1 да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване.
3. Търгът ще се проведе при следните условия:
3.1. Начална тръжна цена в размер на 101 283,30 лв. /Словом: сто и една
хиляди двеста осемдесет и три лева и тридесет стотинки/ общо, от които:
- 54 260,00 лв. /Словом: петдесет и четири хиляди двеста и шестдесет лева/
– за „не нова сграда”, която е освободена от ДДС.
- 9 083,50 лв. /Словом: девет хиляди осемдесет и три лева и петдесет
стотинки/ - за „прилежащ терен” който е освободена от ДДС.
- 31 616,50 лв. /Словом: тридесет и една хиляди шестстотин и шестнадесет
лева и петдесет стотинки/ - за урегулиран поземлен имот с ДДС.
3.2. Стъпка за наддаване – 5% от началната тръжна цена в размер на 5 064,17 лв.
/Словом: пет хиляди шестдесет и четири лева и седемнадесет стотинки/.
3.3. Депозитът за участие 20 % от първоначалната тръжна цена в размер на
20256,66 лв. /Словом: двадесет хиляди двеста петдесет и шест лева и шестдесет и
шест стотинки/ и се превежда по банкова сметка на общината IBAN
BG04FINV91503316803795, BIC код на „Първа Инвестиционна Банка” FINVBGSF, до
17,00ч. на 14-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник”;
3.4.Тръжната документация се получава в Община Горна Оряховица, пл.”Георги
Измирлиев” № 5, стая 213, цената на тръжната документация е 150,00 лв. без ДДС или
180,00 лв. с ДДС и се заплаща в касата на Общината /стая 108/, преди получаване на
документацията; лицето, закупуващо тръжна документация, следва да представи
документ за самоличност, а в случаите на представителство – документ, удостоверяващ
представителната му власт;
3.5.Срок за закупуване на тръжна документация – до 17,00 ч. на 10 – ия ден
считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник”;
3.6.Срок за подаване на предложенията за участие в търга – 17.00 часа на 15 – ия
ден, считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник”;
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3.7.Посещения и огледи на обекта могат да се извършат всеки работен ден от
08.00 до 17.00 часа, но не по- късно от деня, предхождащ търга, в работно време след
закупуване на документация.
3.8.Търгът ще се проведе на 16 – ия ден считано от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник” в 15,00 часа в стая 102 на Община Горна Оряховица.
3.9. Достигнатата тръжна цена на продадения по т.1 общински нежилищен имот
да се заплати еднократно или разсрочено в левове; при разсрочено плащане началната
вноска не трябва да е по - малка от 50 % от определената цена; разсрочването на
дължимата част - до 6 месеца след датата на подписване на договора; лихвата върху
останалата дължима част е в размер на ОЛП плюс 10 пункта надбавка – от деня на
сключването на договора за продажба до окончателното изплащане на обекта.
4.Утвърждава тръжна документация и проект на договор за продажба на имота по
т. 1.
5.Възлага на Кмета на Общината да подготви търга и да назначи тръжна комисия за
провеждането му.
6.Упълномощава Кмета на Община Горна Оряховица да одобри протокола от
проведения търг, да определи спечелилия участник със Решение и да сключи договор
за покупко - продажба.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 1018

По т.19 от дневния ред – Определяне на средищни училища на територията на
община Горна Оряховица за учебната 2019/2020 година.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 53 и чл. 54 от Закона за
предучилищното и училищното образование и чл. 3 от ПМС 128/29.06.2017 г.,
Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
Определя за учебната 2019/2020 следните средищни институции:
СРЕДИЩНИ УЧИЛИЩА
І.

ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
С. ПОЛИКРАИЩЕ, УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ № 63

Данни съгласно чл. 3, ал. 3 от ПМС 128/29.06.2017 г.:
1) Наименование и адрес на училището:
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Поликраище, ул. „Васил Левски“ № 63,
общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново.
2) Мотиви за необходимостта от включване на училището в Списъка
на средищните детски градини и училища:
В с. Крушето, общ. Горна Оряховица и с. Янтра, общ. Горна Оряховица
няма функциониращи училища. Учениците от с. Крушето и с. Янтра се
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обучават в най-близкото за тях училище, а именно ОУ „Св. св. Кирил и
Методий“ с. Поликраище, общ. Горна Оряховица.
3) Сведение за броя на обучаваните деца в задължителна предучилищна
възраст от населени места, в които няма детска градина или
училище, което провежда обучение в съответната група:
През учебната 2019/ 2020 г. се предвижда в ОУ „Св. св. Кирил и
Методий“, с. Поликраище да се обучават 7 ученици от с. Крушето и 17 ученици
от с. Янтра, общ. Горна Оряховица, подлежащи на задължително училищно
образование – общо 24 ученици.
4) Информация за маршрута на пътуване, състоянието и вида на
пътната мрежа:
Пътуването се осъществява по два маршрута:
Маршрут

с. Янтра (център) –
ДГ „Д. Генков", с.
Поликраище

Разстояния,
км

4,680

1,810

Общо, км:

с. Крушето (център)
– ОУ „Св. св.Кирил
и Методий",
с.Поликраище

Път

Вид настилка

Републикански път ІІІ
5003, с маршрут:
(Полски Тръмбеш Плътен
Велико Търново) - Янтра асфалтобетон
- (Драганово - Долна
Оряховица)
Републикански път І 5, с
маршрут: Русе - Бяла Полски Тръмбеш Велико Търново Дебелец - Дряново Габрово - Шипка Плътен
Казанлък - Стара Загора асфалтобетон
- Средец - Димитровград
- Хасково - Конуш Черноочене - Кърджали Момчилград - Маказа граница Гърция

Експлоатацио
нно състояние

Добро

Мн. добро

6,490
0,210

Уличната мрежа на
с.Крушето

Плътен
асфалтобетон

2,570

Общински път VTR1013,
с маршрут: /ІІІ-504,
Ресен - Стефан
Плътен
Стамболово / - Никюп асфалтобетон
граница община
(В.Търново Г.Оряховица) - Крушето

Задоволително

Добро
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Общо, км:

7,330

Републикански път І 5, с
маршрут: Русе - Бяла Полски Тръмбеш Велико Търново Дебелец - Дряново Габрово - Шипка Плътен
Казанлък - Стара Загора асфалтобетон
- Средец - Димитровград
- Хасково - Конуш Черноочене - Кърджали Момчилград - Маказа граница Гърция

0,100

Уличната мрежа на
с.Поликраище

Мн. добро

Плътен
асфалтобетон

10,210

Превозът на учениците се осъществява от лицензирана транспортна фирма.
Данни съгласно чл. 3, ал.4 от ПМС 128/29.06.2017 г.:
1) Информация за възможностите за осигуряване на целодневна
организация на учебния ден:
В училището са създадени условия за осигуряване на целодневна
организация на учебния ден. До настоящия момент, същото е
функционирало като средищно.
2) Информация за възможностите за осигуряване на обедно хранене:
В училището са създадени условия за осигуряване на обедно хранене и се
осъществява такова.

ІІ.

ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
С. ВЪРБИЦА, УЛ. „БОЖУР“ № 7

Данни съгласно чл. 3, ал. 3 от ПМС 128/29.06.2017 г.:
1) Наименование и адрес на училището:
ОУ „Васил Левски“ с. Върбица, ул. „Божур“ № 7,
общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново.
2) Мотиви за необходимостта от включване на училището в Списъка
на средищните детски градини и училища:
В с. Горски долен Тръмбеш, общ. Горна Оряховица няма функциониращо
училище. Учениците от с. Горски долен Тръмбеш се обучават в най-близкото за
тях училище, а именно ОУ „Васил Левски“ с. Върбица, ул. „Божур“ № 7, общ.
Горна Оряховица,
3) Сведение за броя на обучаваните деца в задължителна предучилищна
възраст от населени места, в които няма детска градина или
училище, което провежда обучение в съответната група:

Добро
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През учебната 2019/ 2020 г. се предвижда в ОУ „Васил Левски“ с.
Върбица да се обучават 14 деца от с. Горски долен Тръмбеш, общ. Горна
Оряховица, подлежащи на задължително училищно образование.
4) Информация за маршрута на пътуване, състоянието и вида на
пътната мрежа:
Пътуването се осъществява по маршрут:
Маршрут

Разстояния,км

с. Горски долен
Тръмбеш (център) –
ОУ „Васил Левски", с.
Върбица
Общо, км:

Вид
настилка

Път

Общински път
VTR2050, с
маршрут: /ІІІ-4073,
Горски горен
Плътен
Тръмбеш асфалтобетон
Драганово / Горски
долен ТръмбешВърбица

4,800

Експлоатаци
онно
състояние

Добро

4,800

На училището е предоставен училищен автобус с 30+1 места.
Данни съгласно чл. 3, ал.4 от ПМС 128/29.06.2017 г.:
5) Информация за възможностите за осигуряване на целодневна
организация на учебния ден:
В училището са създадени условия за осигуряване на целодневна
организация на учебния ден. До настоящия момент, същото е
функционирало като средищно.
6) Информация за възможностите за осигуряване на обедно хранене:
В училището са създадени условия за осигуряване на обедно хранене и се
осъществява такова.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 1019

По т.20 от дневния ред – Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците в община Горна Оряховица (2019-2020)
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка със законовата делегация на
чл. 197, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищно образование, Общински съвет
Горна Оряховица
Р е ш и:
§1. Приема Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците в община Горна Оряховица (2019-2020).

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 61 от 27 юни 2019 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2015-2019 г.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 1020

По т.21 от дневния ред – Определяне на представител на Община Горна
Оряховица за участие и съгласуване на мандата и позицията на представителя на
Община Горна Оряховица по дневния ред на извънредно Общо събрание на
съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. 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. 137, ал. 1, т. 3 и ал.7 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 инж. Добромир Стойков Добрев – кмет на Община Горна
Оряховица, да представлява Общината на извънредното Общо събрание на
на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Велико
Търново, което ще се проведе на 04.07.2019г. от 11,00 часа.

2. При невъзможност за участие на инж. Добромир Стойков Добрев – кмет на
Община Горна Оряховица в извънредното заседание на Общото събрание на
съдружниците на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Велико
Търново определя Николай Стефанов Георгиев – Заместник – кмет на
Община Горна Оряховица, да представлява Община Горна Оряховица в
извънредното заседание на Общото събрание на съдружниците на
„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Велико Търново .
3. Оправомощава представителя на Община Горна Оряховица при провеждане
на извънредното Общо събрание на Асоциацията по ВиК да гласува по
предложения дневен ред по следния начин:
3.1. По точка едно от дневния ред – Общото събрание на съдружниците
на „ВиК Йовковци” ООД приема Решение за провеждане на
конкурсна процедура за избор на управител на „Водоснабдяване и
канализация” ООД, гр. Велико Търново във връзка с чл.9, ал. 2 от
Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и
квалификацията на персонала им, приета с Постановление № 11 на
Министерски съвет от 23.01.2018г. (обн. ДВ, бр. 9 от 2018г.) – да
гласува „ЗА“;
3.2. По точка две от дневния ред – Общото събрание на съдружниците на
„ВиК Йовковци” ООД приема Решение за възлагане на Министъра на
регионалното развитие и благоустройство да проведе конкурсна
процедура за избор на упавител на дружеството – да гласува „ЗА“;

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 61 от 27 юни 2019 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2015-2019 г.
3.3.

4.

По точка три от дневния ред – Общото събрание на съдружниците на
„ВиК Йовковци” ООД приема Решение след провеждане на
конкурсната процедура и одобряване на кандидата да бъде свикано
общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация”
ООД за избор на спечелилото конкуса лице за управител и
упълномощаване на Министъра на регионалното развитие и
благоустройство да сключи договор с него за възлагане на
управлението на дружеството – да гласува „ЗА“;

Оправомощава представителя на Община Горна Оряховица да подписва и
получава всякакви документи свързани с извънредното Общо събрание на
съдружниците във „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр.
Велико Търново.

5. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение, на основание
чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, предвид важността на
точките, от дневния ред на извънредното събрание на Асоциацията по ВиК.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 1021

По т.22 от дневния ред – Предложение относно избиране на общински съветници
в комисията по търгове и конкурсите по реда на Наредбата за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество за месец юли 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 69, ал. 1 и чл. 81, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Горна Оряховица,
Р е ш и:
1. Избира в комисиите за провеждане на публичните търгове и в комисиите за
провеждане на публично оповестените конкурси за месец юли общинските съветници Янко Димитров Янков, Иван Генов Момъков, Кирил Асенов Кирилов, Йордан
Стефанов Михтиев, като резервен член Веселин Георгиев Хаджигеоргиев.

„

„

РЕШЕНИЕ

„

№ 1022

По т.23 от дневния ред – Даване на съгласие за кандидатстване по проект
'Красива България' 2019 - извънредна кампания.

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 61 от 27 юни 2019 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2015-2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.23 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.124, ал.1, ал.2 , ал.3 и ал.4 от Закона за
публичните финанси, Общински съвет Горна Оряховица,
Р е ш и:
1.
Дава съгласие Община Горна Оряховица да кандидатства по Проект „Красива
България“ – 2019 - Извънредна кампания, по мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна
среда на обществени сгради” за обект: Подмяна на асансьорни уредби в МБАЛ
„Свети Иван Рилски“, гр.Горна Оряховица, като осигурява съфинансиране в размер
на 18 000 лв. с ДДС по бюджета на Община Горна Оряховица за 2019 г., в съответствие
с ЕБК и указанията на Министерство на финансите. Община Горна Оряховица и МБАЛ
„Свети Иван Рилски“ няма да променят предназначението на обекта минимум 5 години
след изпълнението му по проект „Красива България“ - 2019 - Извънредна кампания и
ще имат ангажимент за поддръжката му.
Стойност на проектното предложение 119 409,53 лв. с ДДС
2.
Променя плана на бюджета на Община Горна Оряховица за 2019 година за
местни дейности , както следва:
По приходната част
Изменя приходната част на бюджета, като увеличава предоставените трансфери
между бюджети с 18 000 лв. за съфинансиране по Проект „Красива България“, като
увеличи §§61-02 –трансфери между бюджети-предоставени трансфери (-) и съответно
измени параграф 61-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджети (нето) и
намалява внесеният §§37-01-внесен ДДС/-/ и съответно §37-00 Внесени ДДС и други
данъци върху продажбите.
3.
Кметът на общината да отрази промените по бюджета и в Поименния списък за
капиталови разходи по функции, дейности, параграфи и подпараграфи по ЕБК.

„

„

„

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ/

