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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от Протокол № 48/04.09.2018 г. 

от извънредно заседание на  

Общински съвет – Горна Оряховица 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е    № 814  

По т.1 от дневния ред - Утвърждаване промените в училищната мрежа за 

учебната 2018/2019 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 – 66 ученици в дневна форма на 

обучение 

Масови паралелки 

клас Брой 

паралелки 

Брой ученици Норматив 

(минимум) 

Недостигащ 

брой ученици  

ІІ клас 1 7 16 9 

ІІI клас 1 7 16 9 

ІV клас 1 10 16 6 

V клас 1 10 18 8 

VІ клас 1 7 18 11 

VІІ клас 

 

1 9 18 9 

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: 

52 

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. 
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** 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 – 60 ученици в дневна 

форма на обучение 

клас Брой 

паралел

ки 

Брой ученици Норматив 

(минимум) 

Недостигащ 

брой ученици 

І клас 

 

1 12 16 4 

ІІ клас + ІII клас 

слята 

1 6+6 16 4 

IV клас 1 11 16 5 

V клас + VІ клас 

слята 

1 6+10 18 2 

VІІ клас 

 

1 9 18 9 

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: 

24 

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. 

 

3. ОУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Долна Оряховица – 121 ученици в 

дневна форма на обучение 

клас Брой 

паралелки 

Брой ученици Норматив 

(минимум) 

Недостигащ 

брой ученици 

І клас 1 15 16 1 

VІ клас 1 17 18 1 

VІІ клас 1 8 18 10 

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: 

12 
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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. 

 

4. ОУ „Климент Охридски” с. Драганово –76 ученици в дневна форма на 

обучение и 5 деца в ПГ 

клас Брой 

паралелки 

Брой 

ученици 

Норматив 

(минимум) 

Недостигащ 

брой ученици 

I + ІV клас 

слята 

1 7+8 16 1 

ІІ клас 

 

1 15 16 1 

V + VІ клас 1 10+9 18 0 

VІІ клас 1 10 18 8 

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: 

10 

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 – 51 ученици в дневна форма на обучение 

клас Брой 

паралелки 

Брой ученици Норматив 

(минимум) 

Недостигащ 

брой ученици 

І клас 

 

1 11 16 5 

II + IV клас 

слята 

1 6+4 16 6 

ІІІ клас 1 8 16 8 

V + VI клас 

слята 

1 6+9 18 3 

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 
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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 – 24 ученици в дневна форма на обучение 

клас Брой 

паралелки 

Брой ученици Норматив 

(минимум) 

Недостигащ 

брой ученици 

І + ІV клас 

слята 

1 3+6 16 7 

ІІ + ІII клас 

слята 

1 3+3 16 10 

V + VІ клас 

слята 

1 3+2 18 13 

VІІ клас 1 4 18 14 

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: 

44 

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 – 498 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 13 16 3 

ХІ а клас 1 14 18 4 

ХІI a клас 1 15 18 3 

ХІI 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: 

15 
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8. ОУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Горна Оряховица – 240 ученици в 

дневна форма на обучение и 13 деца в ПГ 

клас Брой 

паралелки 

Брой ученици Норматив 

(минимум) 

Недостигащ 

брой ученици 

ІV б 1 14 16 2 

VI б 1 14 18 4 

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 

   

9. ОУ „Паисий Хилендарски“ гр. Горна Оряховица -  168 ученици в дневна 

форма на обучение и 15 деца в ПГ 

 

клас 

 

Брой 

паралелки 

Брой 

Ученици 

 

Норматив 

(минимум) 

Недостигащи 

ученици 

I а клас 1 13 16 3 

І б клас 1 13 16 3 

ІV а клас 1 15 16 1 

VII б клас 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: 

9 

 

 

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 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: 

 

Паралелката е с професия/специалност Техник-технолог в ХВП/Производство на 

захар и захарни изделия в дуална форма на обучение. 

 

 

II. ПРОМЕНЯ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЗА 2018 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” – 28 129 лв. 

 

2. Намалява: 

    Местни дейности 

Функция VIII – Икономически дейности и услуги 

 Дейност 898 „Други дейности по икономиката” 

 параграф 10 00 Издръжка 

 подпараграф 10-20 разходи за външни услуги – 28 129 лв. 

 Посоченото дофинансиране е за периода от 15.09.2018 г. до 31.12.2018 г. и е за          

следните училища:  

 ОУ „Елин Пелин” с. Първомайци, където към 28.08.2018 г. са записани общо 

66 ученика –          

 5 781 лв., 

 ОУ „Отец Паисий” с. Писарево, където към 28.08.2018 г. са записани общо 

24 ученика –                                                                                      13 119 лв;

               

 ОУ „Васил Левски” с. Върбица, където към 28.08.2018 г. са записани общо  

51  ученика –            4 670 лв., 

 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Поликраище, където към 28.08.2018 г. са 

записани общо 60 ученика -                3 336 лв., 

 ОУ „Климент Охридски“ с. Драганово, където към 28.08.2018 г. са записани   

общо 76  ученика –             1 223 лв. 

 

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

сформиране на паралелки с под 10 ученици, както следва:  

3.1. ОУ “Елин Пелин” с. Първомайци  

 ІІ клас  -   7 ученици, 

 ІІІ клас -  7 ученици, 

 VІ клас -  7 ученици, 

 VІІ клас -             9 ученици; 

 

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

 VІІ клас  -       9 ученици; 

 

3.3. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Долна Оряховица 

 VІІ клас -     8 ученици; 

 

3.4. ОУ „Васил Левски“ с. Върбица 

 ІІІ клас -  8 ученици, 

 VІІ клас  -   7 ученици; 
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3.5. ОУ „Отец Паисий“ – с. Писарево 

 І+ІV клас -  9 ученици, 

 ІІ+ІІІ клас -  6 ученици, 

 V+VІ клас  -   5 ученици, 

 VІІ клас -  4 ученици. 

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 815  

По т.2 от дневния ред- Подготовка и представяне на проектобюджета на Община 

Горна Оряховица за 2019 г. и актуализиране на бюджетна прогноза за периода 2020-

2021 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, 

съгласно т.2.2.2 от РМС № 51/31.01.2018 г. 

          На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.12, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.82 ал.3 и чл.83 ал.2 от Закона за публичните финанси , 

Общински съвет Горна Оряховица  

 

Р е ш и: 

 

1. Одобрява бюджетната прогноза за периода 2019-2021 г. на постъпленията от 

местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Горна Оряховица. 

2. Одобрява приходите, разходите и останалите показатели по чл. 14 за 

контролираните от общината лица, които попадат в подсектор "Местно управление" и 

чиито операции и средства не са включени в общинския бюджет. 

3. Одобрява общинските сметки за средствата от Европейския съюз - по основни 

показатели; 

4. Одобрява динамиката и състоянието на общинския дълг и на дълга, 

гарантиран от общината; 

5. Одобрява финансите на контролираните от общината дружества и други лица, 

включително информация за прогнозните приходи, разходи и инвестиции, очакваната 

динамика и състоянието на техния дълг, финансови резултати, очакван размер на 

дивидента за общината, прогнозни стойности за субсидии, капиталови трансфери и 

други предоставяни от общината средства, изпълнение на проекти по програми на 

Европейския съюз; 

6. Одобрява очаквания ефект върху показателите на общинските финанси, 

включително за лицата по т. 3 и 4 от публично-частни партньорства и концесии за 

срока на прогнозата и до края на действието на съответните договори, както и от други 

съществени, извършени или планирани сделки и операции на общината и нейните 

подведомствени разпоредители, които нямат пряк касов ефект върху бюджета на 

общината за периода на прогнозата.  

„                            „                            „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 816 

По т.3 от дневния ред - Промени в разходната част на бюджета и 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.1, ал.2  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 2018 година за  

местни дейности , както следва: 

 

         1.1.   По разходната част    

   

1.1.1.Извършва   промени в разходната част на бюджета и в Поименния списък за 

капиталови разходи на обектите в частта на финансирането им със собствени средства, 

като във  Функция VІ Жилищно строителство, БКС и ООС,  Дейност 606 

Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа  намалява §10-00 Издръжка 

,§§10-20-външни услуги с 2500 лв., увеличава §51-00 Основен ремонт на ДМА  с 2500 

лв. за обект „Реконструкция на улици в  гр.Г.Оряховица- ул.“П.Р.Славейков“ о.т.78-

о.т.115, ул.“Пирот“ о.т.238- о.т.349, ул.““Хр.Смирненски“ о.т-12-о.т.121, път. 

„Бабенец“-о.т.121-о.т.5, ул.“М. Тодоров“ о.т.146- о.т. 1010 и о.т.1010- о.т. 185, и 

общински път към х.“Божур“ .                                                                 

 

2. Кметът на общината да отрази промените по бюджета и в Поименния списък 

за капиталови разходи по функции, дейности, параграфи и подпараграфи по ЕБК. 

 

„                            „                            „ 

 

  Р Е Ш Е Н И Е    № 817 

По т.4 от дневния ред -   Даване на съгласие и одобряване за учредяване на право 

на прокарване на линейно трасе през имот - публична общинска собственост, попадаща 

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. 89 от Наредбата за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет 

Горна Оряховица  

 

Р е ш и: 

 

  Дава съгласие да се учреди на “Колорит Прес” ООД, с ЕИК 104635069, със 

седалище и адрес на управление - гр. Горна Оряховица, ул. “Иван Момчилов” № 4, 

право на прокарване на отклонение на общите мрежи и съоръжения за  подземна 
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Кабелна линия 20kV с дължина 5,30 метра, преминаваща през публична общинска 

собственост – улица с о.т. 849-850-851, по плана на ИПЗ гр.Горна Оряховица, на цена в 

размер на 7,95 лв. /словом: седем лева и деветдесет и пет стотинки/ без ДДС или 9,54 

лв. /словом: девет лева и петдесет и четири стотинки/ с ДДС. 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 818 

По т.5 от дневния ред - Даване на съгласие и одобряване за учредяване на право 

на прокарване на водопровод през имоти публична общинска собственост - улици по 

плана на с. Първомайци, община Горна Оряховица и полски пътища в землището на с. 

Първомайци, община 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. 89 от Наредбата за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет 

Горна Оряховица 

 

                                                    Р е ш и: 

 

1. Дава съгласие да се учреди на Държавна агенция „ Държавен резерв и 

военновременни запаси“ – гр. София 1000, ул. „Московска „№3, с ЕИК 831913661 

право на прокарване на водопровод с дължина на трасето 314,10 м по улици с о.т. 102 – 

101 – 99 – 84 – 78 и улици с о.т. 40 – 10 – 9 – 8  по   плана на с. Първомайци, общ. Горна 

Оряховица, на цена в размер на 1256,40 лв. /словом: хиляда двеста петдесет и шест лева 

и четиридесет стотинки / без ДДС или 1507,68 лв. /словом: хиляда петстотин и седем 

лева и шестдесет и осем стотинки/ с ДДС. 

 

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, във връзка с чл. 89 от Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински 

съвет Горна Оряховица, в качеството си на собственик, дава съгласие да се учреди на 

Държавна агенция „ Държавен резерв и военновременни запаси“ – гр. София 1000, ул. 

„Московска“№3,  с ЕИК 831913661 право на прокарване на водопровод с дължина на 

трасето 549,19 м по улици с о.т. 78 – 79 – 74 – 43 – 44 – 40  по  плана на с. Първомайци, 

общ. Горна Оряховица, на цена в размер на 1647,57 лв. /словом: хиляда шестстотин 

четиридесет и седем  лева и петдесет и седем стотинки / без ДДС или 1977,08 лв. 

/словом: хиляда деветстотин седемдесет и седем лева и осем стотинки/ с ДДС. 

 

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

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

в качеството си на собственик, дава съгласие да се учреди на Държавна агенция „ 

Държавен резерв и военновременни запаси“ – гр. София, ул. „Московска“ №3, с ЕИК 

8311913661, право на прокарване водопровод с дължина 1237,81 метра и площ на 
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сервитут  940,73 кв.м. през  следните имоти, представляващи полски пътища – 

публична общинска собственост: ПИ 59094.111.115 (полски път), ПИ 59094.112.113( 

полски път), ПИ 59094.112.114 ( полски път), ПИ 59094.109.122 (полски път) и ПИ 

59094.109.90 ( канал). 

 

4. На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 23, и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.112, 

ал.1 от Закон за водите 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 2475,62 лв., /словом:  две хиляди четиристотин 

седемдесет и пет лева и шестдесет и две  стотинки / без ДДС или 2970,74 лв. / словом: 

две хиляди деветстотин и седемдесет лева и седемдесет и четири стотинки / с ДДС за 

учредяване право на прокарване водопровод с дължина  1237, 81 метра и обща площ на 

сервитута  940,73 кв.м. през  следните имоти – публична общинска собственост – ПИ 

59094.111.115 (полски път), ПИ 59094.112.113( полски път), ПИ 59094.112.114 ( полски 

път), ШИ 59094.109.122 (полски път) и ПИ 59094.109.90 ( канал). 

„                            „                            „ 

 

 

 

 

 

        ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                          /ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ/ 
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