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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 4/19.12.2019 г.
от редовно заседание на
Общински съвет – Горна Оряховица

По т.1 от дневния ред - Полагане на клетва от общински съветник.
Д.Николов - Преди да започнем със съществената работа трябва да изпълня едно
задължение, а именно полагането на клетвата на колегата Митко Станчев Станев.
Димитър Николов - Председател на Общински съвет Горна Оряховица покани
отпред новоизбраният общински съветник Митко Станчев Станев, който положи
клетва и се подписа върху клетвения лист.
„

„

„

РЕШЕНИЕ

№ 20

По т.2 от дневния ред - Промени в състава на постоянните комисии към
Общински
съвет.
На основание на чл.21,ал.1, т.1; чл.33, ал.1, т.1; чл.48, ал.1 и 2 от ЗМСМА и чл.14,
ал.1, т.1; чл.19, ал.1,3 и 4 и чл.20, ал.1 и чл.31, ал.1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински
съвет – Горна Оряховица, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1. Общинският съветник Митко Станков Станев влиза в състава на ПК
„Териториално развитие, строителство и благоустройство“ и ПК“Социални дейности и
здравеопазване“.
„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 21

По т.3 от дневния ред - Приемане на Правилник за организацията и дейността на
Общински съвет – Горна Оряховица 2019-2023, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация на първо четене.
На основание чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет – Горна Оряховица
Р е ш и:
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1. Приема Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Горна
Оряховица 2019-2023, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация на първо четене.
„

„

„

По т.4 от дневния ред - Информация за състоянието на общинската пътна мрежа
и подготовката за есенно-зимния сезон в община Горна Оряховица 2019-2020 година.
Докл.: Председателят на ПК „Местно самоуправление, нормативна уредба и
транспорт ”
Г.Рачев – Комисията разгледа внесената информацията.
Общинските съветници се запознаха с информацията.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 22

По т.5 от дневния ред - План за работа на Общински съвет - Горна Оряховица за
I -то полугодие на 2020 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 работата на Общински съвет - Горна Оряховица за I -то
полугодие на 2020 година.
„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 23

По т.6 от дневния ред - Определяне размера на таксата за битови отпадъци за
2020 г. за община Горна Оряховица.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 66, ал. 1, чл. 67, чл.71 и 71а от Закона за местните данъци
и такси, чл.31, 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците и чл. 9, чл. 10 и чл. 11а и
11б от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на
услугите, съгласно чл.9 от ЗМДТ в Община Горна Оряховица, Общински съвет Горна
Оряховица
Р е ш и:
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І. Одобрява план-сметка за необходимите приходи и разходи за 2020 г., както
следва:
1. Приходи
1.1. Такса битови отпадъци от юридически и физически лица, в т.ч. стари
задължения
2 536 706 лв.
1.2. Такса битови отпадъци от юридически и физически лица, изчислена на база
количество
313 254 лв.
1.3. От граждани и юридически лица, на които няма да се осъществява
сметосъбиране и сметоизвозване през 2020 г.
48 088 лв.
1.4 От организации с облекчен режим – училища, детски градини, читалища,
болница, ДКЦ и др.
78 909 лв.
Всичко:
2 976 957 лв.
2. Разходи
2.1. За сметосъбиране, сметоизвозване и осигуряване на съдове
1 800 000 лв.
2.2. За проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депа
710 097 лв.
2.3. За поддържане на улици, алеи, паркове, площади и други територии
предназначени за общо ползване
466 860 лв.
Всичко:
2 976 957 лв.
II. Определя цена на съд в годишен размер, с честота на извозване според
заповед № 3139/30.10.2019 г. както следва:
Справка
за определяне на разход за сметосъбиране и сметоизвозване
според вида на съдовете за битови отпадъци за 2020 г.

№

1
1
2
3
4
5
6
7
8

Вид
Обем
Брой
контейнер
куб. м.

2
3
"Бобър"
65
"Бобър"
610
"Бобър"
890
"Кука"
8
"Кука"
317
"Кука"
1 315
"Кука"
20
Контейнер
33
Всичко:
3 258

4
1,1
1,1
1,1
0,110
0,110
0,240
0,240
4,0

Цена на
Относително
Относително
Количество
база
Честота
тегло към тегло към общите
отпадък
разход
на
общото кол. разходи за ТБО от
к.6=к.3 х к.4
на съд
извозване
отпадък
2 510 097 лв.
х к.5
к.9=к.8/
(в %)
(в %)
к.3
5
6
7
9
8
365
26 097,50
9,41
236 320,10 3635,69
182
122 122,00
44,06
1 105 848,59 1812,87
104
101 816,00
36,73
921 972,12 1035,92
365
321,20
0,12
2 908,56
363,57
52
1 813,24
0,65
16 419,39
51,80
52
16 411,20
5,92
148 607,97
113,01
365
1 752,00
0,63
15 864,85
793,24
52
6 864,00
2,48
62 155,42 1883,50
277 197,14
100,00
2 510 097,00
770,44
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ІII. Определя размера на таксата за битови отпадъци за 2020 година
пропорционално на база промил върху данъчната оценка на имотите на гражданите и
върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на активите на
юридическите лица.
ІV. На основание чл.67 от ЗМДТ, Общински съвет определя размер на промила
за такса за битови отпадъци за 2020 г. на населените места от Общината, както следва:
1. За юридически лица
1.1. За гр. Г.Оряховица, гр. Д.Оряховица, с. Драганово, с.Първомайци,
с.Поликраище, с.Правда, Върбица, Писарево, Крушето, Янтра, Стрелец, Горски
Горен Тръмбеш, Горски Долен Тръмбеш и Паисий, за които общината осигурява
услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на чистотата на териториите
за обществено ползване, обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депо за
битови отпадъци
6,5 на хиляда
в т.ч. :
а) за сметосъбиране и сметоизвозване
3,9 на хиляда
б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа
1,6 на хиляда
в) за поддържане териториите за обществено ползване 1,0 на хиляда
2. За недвижимите имоти на гражданите
2.1. За недвижими имоти на граждани, за които общината осигурява услугите по
сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на териториите за обществено ползване,
обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депото за битови отпадъци, за
град Горна Оряховица, град Долна Оряховица
4,3 на хиляда
в т.ч. :
а) за сметосъбиране и сметоизвозване
2,6 на хиляда
б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа
1,0 на хиляда
в) за поддържане на териториите за обществено ползване 0,7 на хиляда
2.2. За недвижими имоти на граждани, за които общината осигурява услугите по
сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на териториите за обществено ползване,
обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депото за битови отпадъци, с.
Драганово, с. Първомайци, с. Поликраище, с.Писарево, с.Върбица
4,7 на хиляда
в т.ч. :
а) за сметосъбиране и сметоизвозване
2,8 на хиляда
б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа
1,1 на хиляда
в) за поддържане на териториите за обществено ползване 0,8 на хиляда
2.3. За недвижими имоти на граждани, за които общината осигурява услугите по
сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на териториите за обществено ползване,
обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депото за битови отпадъци, с.
Правда, с.Янтра, с.Крушето
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5,1
хиляда
в т.ч. :
а) за сметосъбиране и сметоизвозване
б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа
в) за поддържане на териториите за обществено ползване

на

3,1 на хиляда
1,2 на хиляда
0,8 на хиляда

2.4. За недвижими имоти на граждани, за които общината осигурява услугите по
сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на териториите за обществено ползване,
обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депото за битови отпадъци,
с.Стрелец, с.Г.г.Тръмбеш, с. Г.д.Тръмбеш и с. Паисий
5,5 на хиляда
в т.ч. :
а) за сметосъбиране и сметоизвозване
3,3 на хиляда
б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа
1,3 на хиляда
в) за поддържане на териториите за обществено ползване
0,9 на хиляда
3. За недвижими имоти, собственост
производствени, търговски и други нужди

на

граждани ползвани за
6,2 на хиляда

в т.ч. :
а) за сметосъбиране и сметоизвозване
3,7 на хиляда
б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа
1,5 на хиляда
в) за поддържане на териториите за обществено ползване
1,0 на хиляда
4. За жилищни имоти на фирми промилът се определя в размерите по т. 2
5. За недвижимите имоти на държавни и общински училища извън
гр.Горна Оряховица
1,3
на
хиляда
в т.ч. :
а) за сметосъбиране и сметоизвозване
0,8 на хиляда
б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа
0,3 на хиляда
в) за поддържане на териториите за обществено ползване
0,2 на хиляда
6. За недвижимите имоти на държавни и общински училища в гр.Горна
Оряховица
3,0
на
хиляда
в т.ч. :
а) за сметосъбиране и сметоизвозване
1,8 на хиляда
б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа
0,7 на хиляда
в) за поддържане на териториите за обществено ползване
0,5 на хиляда
7. За недвижимите имоти на общински детски градини в гр.Горна
Оряховица
1,5
на
хиляда
в т.ч. :
а) за сметосъбиране и сметоизвозване
0,9 на хиляда
б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа
0,4 на хиляда
в) за поддържане на териториите за обществено ползване
0,2 на хиляда
8. За недвижимите имоти на общински детски градини / извън гр.Горна
Оряховица / и читалища
0,3 на хиляда
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в т.ч. :
а) за сметосъбиране и сметоизвозване
б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа
в) за поддържане на териториите за обществено ползване

0,1 на хиляда
0,1 на хиляда
0,1 на хиляда

9. За недвижимите имоти на МБАЛ Св.Иван Рилски, ДКЦ ЕООД и
Фондация Център Промяна
1,5
на
хиляда
в т.ч. :
а) за сметосъбиране и сметоизвозване
0,9 на хиляда
б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа
0,4 на хиляда
в) за поддържане на териториите за обществено ползване
0,2 на хиляда
10. Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на
молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от
законно регистрираните вероизповедания в страната.
V. Определя да не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване за
имотите, които няма да се ползват през цялата 2020 г. и е подадена декларация за това
от собственика и ползвателя в срок до 31.12.2019 г.

„

„

„

По т.7 от дневния ред – Питания и отговор на питания
„

„

„

Р Е Ш Е Н И Е № 24
По т.8 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 чл.124, ал.1, ал.2 , ал.3 и ал.4 и чл.127 ал.3 от Закона за
публичните финанси, , Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1.
Променя плана на бюджета на Община Горна Оряховица за 2019 година за
местни дейности , както следва:
1.1. По разходната част
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1.1.1.Извършва компенсирани промени в размер на 7840 лв. в разходната част на
бюджета за местни дейности и в Поименния списък за капиталови разходи на обектите
в частта на финансирането им с целева субсидия за капиталови разходи както следва :
било става разлика
лв.
лв.
лв.
§51-00 Основен ремонт на ДМА
Функция VІ Жилищно строителство, БКС и ООС
Дейност 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа
- Основен ремонт на ул. "Ангел Кънчев"
гр. Горна Оряховица
0 7840 +7840
§52-02-придобиване на сгради
Функция VІІ Почивно дело,култура,религиозни дейности
Дейност 714 Спортни бази за спорт за всички
-Изграждане на съблекалня стадион Локомотив
Детско юношеска школа
13000 5160 -7840
---------------------------------------Всичко компенсиране :
13000
13000

0

1.1.2.Намалява в частта на финансиране със средства по чл.127, ал.3 от ЗПФ с 7840 лв.
обект « Основен ремонт на ул. "Ангел Кънчев" гр. Горна Оряховица», с 37000 лв. обект
«Изграждане на съблекалня стадион Локомотив Детско юношеска школа», Функция
VІІ Почивно дело,култура,религиозни дейности,
Дейност 714 Спортни бази за спорт за всички.Увеличава с 44840 лв. в частта на
финансиране със средства по чл.127., ал.3 от ЗПФ обект «Модернизация и внедряване
на мерки за енергийна ефективност на ЦДГ «Първи юни» гр.Горна Оряховица».
1.3.1.Намалява с 44840 лв. в частта на финансиране със собствени бюджетни средства
обект «Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ЦДГ
«Първи юни» гр.Горна Оряховица». Увеличава с 44840 лв. §10-00 Издръжка §§ 10-16вода, горива и енергия, дейност122 Общинска администрация , Функция І Общи
държавни служби.
2.Упълномощава кмета на общината да извършва промени в приходната и разходната
част на бюджета , при спазване на чл.124 и чл.125 от Закона за публичните финанси във
връзка с изготвяне на годишния отчет за касово изпълнение на бюджета.
Кметът на общината да отрази промените по бюджета и в Поименния списък за
капиталови разходи по функции, дейности, параграфи и подпараграфи по ЕБК.
„

„

„
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РЕШЕНИЕ

№ 25

По т.9 от дневния ред - Одобряване разходите за командировки на Кмета на
Общината през трето тримесечие на 2019 г.
На основание на чл. 8, ал. 4, от Наредбата за командировки в страната,
Общински съвет Горна Оряховица,
Р е ш и:
1. Общинският съвет одобрява разхода в размер на 346,91 лв. / триста
четиридесет и шест лева и деветдесет и една ст./ за служебни командировки на Кмета
на Общината.
„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 26

По т.10 от дневния ред - Избиране на одитор/специализирано одиторско
предприятие/, който да завери годишния финансов отчет за 2019г. на дружеството.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл.146, ал.3 от Търговския закон, Общински съвет Горна
Оряховица
Р е ш и:
1.Избира специализирано одиторско предприятие -„РТД ОДИТ" ООД със
седалище и адрес на управление гр. Горна Оряховица, ул. „Ангел Кънчев“№56,
представлявано от Донка Димитрова Йотова, което да извърши заверка на финансовия
отчет на МБАЛ „Свети Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД за 2019 г.
2.Възлага на Управителя на МБАЛ „Св. Иван Рилски Горна Оряховица“ ЕООД
да подпише договор за възлагане на професионална услуга - заверка на ГФО за 2019
година.
„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 27

По т.11 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. Отстъпване право на строеж за гаражна клетка № 21 с площ 22,05 кв.м. в поземлен
имот с идентификатор 16359.514.3180 с площ 3680,00 кв.м., трайно предназначение на
територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за паркинг, /номер по предходен
план: квартал 199, парцел II
2. Одобряване на пазарна оценка за учредяване на възмездно право на пристрояване с
цел разширение с площ от 8,00 кв.м. на гаражна клетка № 9 в поземлен имот с
идентификатор 16359.514.3180, с площ 3680,00 кв.м., трайно предназначение на
територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за паркинг, /номер по предходен
план: квартал 199, парцел II
3. Одобряване на пазарна оценка за учредяване на възмездно право на пристрояване с
цел разширение с площ от 8,00 кв.м. на гаражна клетка № 10 в в поземлен имот с
идентификатор 16359.514.3180, с площ 3680,00 кв.м., трайно предназначение на
територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за паркинг, /номер по предходен
план: квартал 199, парцел II
4. Одобряване на пазарна оценка за учредяване на възмездно право на пристрояване с
цел разширение с площ от 8,00 кв.м. на Кафе - сладкарница в поземлен имот с
идентификатор 16359.514.3180, с площ 3680,00 кв.м., трайно предназначение на
територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за паркинг, /номер по предходен
план: квартал 199, парцел II
5. Одобряване на пазарна оценка за учредяване на възмездно право на пристрояване с
цел разширение с площ от 8,00 кв.м. на магазин за промишлени стоки в поземлен имот
с идентификатор 16359.514.3180, с площ 3680,00 кв.м., трайно предназначение на
територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за паркинг, /номер по предходен
план: квартал 199, парцел II
6. Отдаване под наем на част от общински терен, публична общинска собственост, а
именно поземлен имот с идентификатор 23100.501.2009 – за друг вид озеленени площи
по плана на с. Драганово за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион за
продажба на промишлени стоки
с площ 12,00 кв.м., съгласно АОС №
5151/09.07.2018г., за срок от 1 /една/ година
7. Отдаване под наем на 1 кв.м. площ, за поставяне на 1 бр. автомат за продажба на
топли напитки, находяща се на тротоар, на улица с о. т. 91а – о. т. 184 и с
идентификатор 16359.507.171 по плана на кв. „Гарата”, гр. Горна Оряховица, на
границата на северозападната част на поземлен имот с идентификатор 16359.507.198, за
срок от 5 /пет/ години
8. Продажба на общинско жилище с административен адрес: гр. Горна Оряховица, ул.
”Св. Княз Борис I” № 17, вх. В, ет. 4, ап. 7, самостоятелен обект с идентификатор
16359.514.3606.3.57 с площ от 60,60 кв.м. в сграда с идентификатор 16359.514.3606.3,
разположена в поземлен имот с идентификатор 16359.514.3606, заедно с придаващото
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се към апартамента избено помещение № 7 с площ от 8,55 кв.м., 2,5091% ид. части от
общите части, съгласно АОС № 6105/26.11.2019г.
9. 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 28,00 кв.м, съгласно АОС № 569/22.03.2001г., за срок
от 5 /пет/ години.
10. Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост:
помещение с площ от 60,00 кв.м., находящо се в сграда с идентификатор
16359.514.1521.1 – разположена в поземлен имот с идентификатор 16359.514.1521 по
кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с предназначение административна,
делова сграда, съгласно АОС № 6107/26.11.2019г., за срок от 5 /пет/ години.
„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 28

По т.12 от дневния ред - Безвъзмездно придобиване на право на собственост на
имот заедно с построените в него сгради, разположени на територията на Община
Горна Оряховица от Министерството на вътрешните работи.
На основание
чл.21
ал.1
т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.8, ал. 1 и чл. 34, ал. 1 от Закона за общинската
собственост и чл. 6 и чл.7, т.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1.Дава съгласие Община Горна Оряховица да придобие безвъзмездно от
Министерството на вътрешните работи следния имот заедно със сградите в него:
- поземлен имот с 16359.14.1 по КККР на гр. Горна Оряховица с НТП – за друг
вид имот със специално предназначение и ползване с площ от 3426 кв.м. (стар номер
014001 по плана на гр. Горна Оряховица)
- сгради със специално предназначение - клетки за кучета – 4 броя (с
кадастрални номера 16359.14.1.2; 16359.14.1.3; 16359.14.1.4 и 16359.14.1.5 по
КККР на гр. Горна Оряховица)
2.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 54, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавната собственост
Общински съвет Горна Оряховица дава съгласие Кмета на Община Горна Оряховица да
внесе искане чрез Областния управител на област с административен център – гр.
Велико Търново, до Министъра на регионалното развитие и благоустройство, за
вземане на решение от Министерски съвет за безвъзмездно прехвърляне в собственост
на Община Горна Оряховица на следните имоти, собственост на Министерството на
вътрешните работи, съгласно АПДС № 1432 – МВР / 27.06.2005г.:
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- поземлен имот с 16359.14.1 по КККР на гр. Горна Оряховица с НТП – за друг
вид имот със специално предназначение и ползване с площ от 3426 кв.м. (стар номер
014001 по плана на гр. Горна Оряховица)
- сгради със специално предназначение – битова сграда (с кадастрален номер
16359.14.1.1 и клетки за кучета – 4 броя (с кадастрални номера съответно:
16359.14.1.2; 16359.14.1.3; 16359.14.1.4 и 16359.14.1.5 по КККР на гр. Горна
Оряховица)
„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 29

По т.13 от дневния ред - Отдаване под наем на 1 кв.м. площ, за поставяне на 1
бр. автомат за продажба на топли напитки, находяща се на тротоар, на улица с о. т. 91а
– о. т. 184 и с идентификатор 16359.507.171 по плана на кв. „Гарата”, гр. Горна
Оряховица, на границата на северозападната част на поземлен имот с идентификатор
16359.507.198, за срок от 5 /пет/ години.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.14, ал.7 и ал. 2 от ЗОС във връзка с чл.13, ал.1 и ал. 2 и
чл.85, ал. 1, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1.

Дава съгласие да бъде организиран публичен търг с тайно наддаване за
отдаване под наем на 1кв.м. площ, находяща се на тротоар, на улица с о. т.
91а – о. т. 184 и с идентификатор 16359.507.171 по плана на кв. „Гарата”, гр.
Горна Оряховица, на границата на северозападната част на поземлен имот с
идентификатор 16359.507.198, за срок от 5 /пет/ години, с първоначална
месечна наемна цена от 50,00 лв. /Словом: петдесет лева/ без ДДС или 60,00
лв./Словом: шестдесет 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.
„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 30

По т.14 от дневния ред - Отдаване под наем на недвижим имот – публична
общинска собственост: помещение с площ от 60,00 кв.м., находящо се в сграда с
идентификатор 16359.514.1521.1 – разположена в поземлен имот с идентификатор
16359.514.1521 по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с предназначение
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административна, делова сграда, съгласно АОС № 6107/26.11.2019г., за срок от 5 /пет/
години.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.14 ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост във
връзка с чл. 13, ал. 1 и ал. 2 и чл. 84, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1.Дава съгласие да бъде организиран публичен търг с тайно наддаване за
отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост: помещение с
площ от 60,00 кв.м., находящо се в сграда с идентификатор 16359.514.1521.1 –
разположена в поземлен имот с идентификатор 16359.514.1521 по кадастралната карта
на гр. Горна Оряховица, с предназначение административна, делова сграда, съгласно
АОС № 6107/26.11.2019г., за срок от 5 /пет/ години и първоначална месечна наемна
цена в размер на 72,00лв. /Словом: седемдесет и два лева/ без ДДС или 86,40 лв.
/Словом: осемдесет и шест лева и четиридесет стотинки/ с ДДС.
2. Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да организира и проведе
публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Закона за общинската
собственост и НРПУРОИ.
„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 31

По т.15 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 28,00 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 по плана на с. Поликраище,
общ. Горна Оряховица с площ от 28,00 кв.м, съгласно АОС № 569/22.03.2001г., за срок
от 5 /пет/ години и първоначална месечна наемна цена в размер на 112,00лв. /Словом:
сто и дванадесет лева/ без ДДС или 134,40 лв. / Словом: сто тридесет и четири лева и
четиридесет стотинки/ с ДДС.

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 4 от 19 декември 2019г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2019-2023 г.
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.
„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 32

По т.16 от дневния ред - Отдаване под наем на част от общински терен,
публична общинска собственост, а именно поземлен имот с идентификатор
23100.501.2009 – за друг вид озеленени площи по плана на с. Драганово за поставяне на
преместваемо съоръжение – павилион за продажба на промишлени стоки с площ 12,00
кв.м., съгласно АОС № 5151/09.07.2018г., за срок от 1 /една/ година.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 14 ал. 7 и ал. 2 от Закона за общинската собственост във
връзка с чл. 13, ал. 1 и ал. 2, чл. 17,ал. 1 и чл. 86, ал. 1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 62, ал. 7, т. 5 от
ЗУТ, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1.Дава съгласие да бъде организиран публичен търг с тайно наддаване за
отдаване под наем на част от общински терен, публична общинска собственост, а
именно поземлен имот с идентификатор 23100.501.2009 – за друг вид озеленени площи
по плана на с. Драганово за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион за
продажба на промишлени стоки
с площ 12,00 кв.м., съгласно АОС №
5151/09.07.2018г., за срок от 1 /една/ година на основание чл. 56, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от
ЗУТ и първоначална месечна наемна цена в размер на 36,00 лв. /Словом: тридесет и
шест лева/ без ДДС или 43,20 лв./Словом: четиридесет и три лева и двадесет стотинки/
с ДДС, определена съгласно Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество
2.Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да организира и проведе
публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Закона за общинската
собственост и Наредбата за реда за придобиване и разпореждане с общинско
имущество.
„

„

РЕШЕНИЕ

„

№ 33

По т.17 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. ”Св. Княз Борис I” № 17, вх. В, ет. 4,
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ап. 7, самостоятелен обект с идентификатор 16359.514.3606.3.57 с площ от 60,60 кв.м. в
сграда с идентификатор 16359.514.3606.3, разположена в поземлен имот с
идентификатор 16359.514.3606, заедно с придаващото се към апартамента избено
помещение № 7 с площ от 8,55 кв.м., 2,5091% ид. части от общите части, съгласно АОС
№ 6105/26.11.2019г. /по стар план на гр. Горна Оряховица, апартамента се води на етаж
2/.
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. ”Св. Княз Борис I” № 17, вх. В, ет.4, ап.7, самостоятелен обект с
идентификатор 16359.514.3606.3.57 с площ от 60,60 кв.м. в сграда с идентификатор
16359.514.3606.3, разположена в поземлен имот с идентификатор 16359.514.3606,
заедно с придаващото се към апартамента избено помещение № 7 с площ от 8,55 кв.м.,
2,5091% ид. части от общите части, съгласно АОС № 6105/26.11.2019г., /по стар план
на гр. Горна Оряховица, апартамента се води на етаж 2/, по пазарна оценка, изготвена
от лицензиран оценител в размер на 25 110,00 лв. /Словом: двадесет и пет хиляди сто и
десет 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.
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.
„

„

„

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 4 от 19 декември 2019г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2019-2023 г.

РЕШЕНИЕ

№ 34

По т.18 от дневния ред - Даване на съгласие и одобряване на пазарна оценка за
учредяване на право на прокарване на подземна кабелна линия и оптичен кабел през
имоти – частна общинска собственост и публична общинска собственост, попадащи в
урбанизираната територия на гр. Горна Оряховица и поземлен имот с идентификатор
16359.14.207, извън 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 Общински съвет Горна Оряховица,
Р е ш и:
1. В качеството си на собственик, дава съгласие да се учреди на „Теленор
България“ ЕАД с ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление - гр.
София, общ. Младост, жк Младост, Бизнес парк София, сграда 6 право на
прокарване на отклонение на общите мрежи и съоръжения за оптичен кабел с
дължина 4м.,преминаващ през ПИ с идентификатор 13659.14.207, общинска
частна собственост съгласно АЧОС №6044/03.06.2019г. вписан в СВ с вх.рег.№
2467/04.06.2019г., Акт №64, т.IX.
2. На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 23, и ал.2 от ЗМСМА, и чл. 41, ал. 2 от Закон за
общинската собственост и чл. 64, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с Общинско имущество, Общински съвет Горна
Оряховица одобрява пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител, в
размер на 117.32 лв. /словом: сто и седемнадесет лева и тридесет и две стотинки/
без ДДС или 140.78 лв./ словом: сто и четиридесет лева и седемдесет и осем
стотинки/ с ДДС за учредяване право на прокарване на отклонение на общите
мрежи и съоръжения за оптичен кабел с дължина 4м, преминаващ през ПИ с
идентификатор 13659.14.207, общинска частна собственост съгласно АЧОС
№6044/03.06.2019г., вписан в СВ с вх.рег.№ 2467/04.06.2019г., Акт №64, т.IX.
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, във връзка с чл.18, ал.3, чл.17, ал.1,
чл.30, ал.1, т.1 и чл. 31, ал. 1, ал.2 и ал.3 от Закона за електронните съобщителни
мрежи и физическа инфраструктура Общински съвет Горна Оряховица, в
качеството си на собственик, дава съгласие да се учреди на „Теленор България “
ЕАД, с ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление - гр. София, общ.
Младост, жк Младост, Бизнес парк София, сграда 6 право на прокарване на
отклонение на общите мрежи и съоръжения за оптичен кабел през следните
имоти:


Оптичен кабел с дължина 15 м., преминаващ през публична общинска
собственост – улица с о.т. 710 – 232 – 234 – 236 – 237 по регулационния план на
ЦГЧ, гр. Горна Оряховица (ПИ с идентификатор 16359.514.7024 по КККР на гр.
Горна Оряховица);
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Оптичен кабел с дължина 22 м., преминаващ през публична общинска
собственост – улица с о.т. 232 – 227 по регулационния план на ЦГЧ, гр. Горна
Оряховица (ПИ с идентификатор 16359.514.7011 по КККР на гр. Горна
Оряховица);
Оптичен кабел с дължина 40 м, преминаващ през публична общинска
собственост – УПИ I за озеленяване, кв.171 по регулационния план на ЦГЧ, гр.
Горна Оряховица (ПИ с идентификатор 16359.514.3466 по КККР на гр. Горна
Оряховица) съгласно АПОС №6045/03.06.2019г., вписан в СВ с
вх.рег.№2463/04.06.2019г., акт № 60, т.IX;
Оптичен кабел с дължина 112 м., преминаващ през публична общинска
собственост – улица с о.т. 237 – 248 по регулационния план на ЦГЧ, гр. Горна
Оряховица (ПИ с идентификатор 16359.514.7143 по КККР на гр. Горна
Оряховица);
Оптичен кабел с дължина 25 м., преминаващ през публична общинска
собственост – улица с о.т. 248 – 247 – 246 по регулационния план на ЦГЧ, гр.
Горна Оряховица (ПИ с идентификатор 16359.514.7025 по КККР на гр. Горна
Оряховица);
Оптичен кабел с дължина 40 м., преминаващ през публична общинска
собственост – улица с о.т. 248 – 235 – 251 – 252 – 253 по регулационния план на
ЦГЧ, гр. Горна Оряховица (ПИ с идентификатор 16359.514.7026 по КККР на гр.
Горна Оряховица);
Оптичен кабел с дължина 106 м., преминаващ през публична общинска
собственост – улица с о.т. 253 – 251 – 199 – 98 – 197 – 196 по регулационния
план на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица (ПИ с идентификатор 16359.514.7028 по
КККР на гр. Горна Оряховица);
Оптичен кабел с дължина 13 м., преминаващ през публична общинска
собственост – улица с о.т. 195 –196 по регулационния план на ЦГЧ, гр. Горна
Оряховица (ПИ с идентификатор 16359.514.7029 по КККР на гр. Горна
Оряховица);
Оптичен кабел с дължина 57 м., преминаващ през публична общинска
собственост – улица с о.т. 195 – 190 по регулационния план на ЦГЧ, гр. Горна
Оряховица (ПИ с идентификатор 16359.514.7193 по КККР на гр. Горна
Оряховица);
Оптичен кабел с дължина 93 м., преминаващ през публична общинска
собственост – улица с о.т. 190 – 394 – 393 - 188 по регулационния план на ЦГЧ,
гр. Горна Оряховица (ПИ с идентификатор 16359.514.7037 по КККР на гр. Горна
Оряховица);
Оптичен кабел с дължина 28 м., преминаващ през публична общинска
собственост – улица с о.т. 188 – 187 – 186 – 185 по регулационния план на ЦГЧ,
гр. Горна Оряховица (ПИ с идентификатор 16359.514.7030 по КККР на гр. Горна
Оряховица);
Оптичен кабел с дължина 43 м., преминаващ през публична общинска
собственост – улица с о.т. 185 – 194 по регулационния план на ЦГЧ, гр. Горна
Оряховица (ПИ с идентификатор 16359.514.7001 по КККР на гр. Горна
Оряховица);
Оптичен кабел с дължина 155 м., преминаващ през публична общинска
собственост – улица с о.т. 195 – 184 – 183 – 182 – 568 по регулационния план на
ЦГЧ, гр. Горна Оряховица (ПИ с идентификатор 16359.514.7039 по КККР на гр.
Горна Оряховица);
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Оптичен кабел с дължина 21 м., преминаващ през публична общинска
собственост – улица с о.т. 182 – 204 по регулационния план на ЦГЧ, гр. Горна
Оряховица (ПИ с идентификатор 16359.514.7077 по КККР на гр. Горна
Оряховица);
Оптичен кабел с дължина 27 м., преминаващ през публична общинска
собственост – улица с о.т. 568 – 567 – 566 – 565 по регулационния план на ЦГЧ,
гр. Горна Оряховица (ПИ с идентификатор 16359.514.6011 по КККР на гр. Горна
Оряховица);
Оптичен кабел с дължина 162 м., преминаващ през публична общинска
собственост – улица с о.т. 565 – 564 – 563 – 562 – 742 – 741 по регулационния
план на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица (ПИ с идентификатор 16359.514.7031 по
КККР на гр. Горна Оряховица);
Оптичен кабел с дължина 468 м., преминаващ през публична общинска
собственост – улица с о.т. 476 – 477 – 634 – 453 – 452 – 451 – 444 – 441 – 442 –
437 – 436 – 614 – 435 – 506 – 505 – 613 – 415 – 612 – 611 – 414 и о.т. 506 – 504
(ПИ с идентификатор 16359.514.7139 по КККР на гр. Горна Оряховица);
Оптичен кабел с дължина 14 м., преминаващ през публична общинска
собственост – улица с о.т. 477 – 478 (ПИ с идентификатор 16359.514.7206 по
КККР на гр. Горна Оряховица);
Оптичен кабел с дължина 26 м., преминаващ през публична общинска
собственост – улица с о.т. 451 – 450 и о.т. 441 – 440 (ПИ с идентификатор
16359.514.7201 по КККР на гр. Горна Оряховица);
Оптичен кабел с дължина 9 м., преминаващ през публична общинска собственост
– улица с о.т. 442 – 443 (ПИ с идентификатор 16359.513.49 по КККР на гр. Горна
Оряховица);
Оптичен кабел с дължина 11 м., преминаващ през публична общинска
собственост – улица с о.т. 437 – 438 (ПИ с идентификатор 16359.514.7214 по
КККР на гр. Горна Оряховица);
Оптичен кабел с дължина 335 м., преминаващ през публична общинска
собственост – улица с о.т 414 – 502 – 501 – 500 (ПИ с идентификатор
16359.514.7135 по КККР на гр. Горна Оряховица);
Оптичен кабел с дължина 14 м., преминаващ през публична общинска
собственост – улица с о.т. 491 – 492 – 493 (ПИ с идентификатор 16359.514.7208
по КККР на гр. Горна Оряховица);
Оптичен кабел с дължина
6 м., преминаващ през публична общинска
собственост – улица с о.т.511 – 521 (ПИ с идентификатор 16359.514.5007 по
КККР на гр. Горна Оряховица);
Оптичен кабел с дължина 151 м., преминаващ през публична общинска
собственост – улица с о.т. 493 – 657 – 655 – 656 – 654 (ПИ с идентификатор
16359.514.7121 по КККР на гр. Горна Оряховица);
Оптичен кабел с дължина 250 м., преминаващ през публична общинска
собственост – улица с о.т. 654 – 289 – 653 – 287 – 538 (ПИ с идентификатор
16359.514.7087 по КККР на гр. Горна Оряховица);
Оптичен кабел с дължина 123 м., преминаващ през публична общинска
собственост – улица с о.т. 539 – 738 – 620 (ПИ с идентификатор 16359.514.7089
по КККР на гр. Горна Оряховица);
Оптичен кабел с дължина 60 м., преминаващ през публична общинска
собственост – улица с о.т. 620 – 619 – 617 (ПИ с идентификатор 16359.514.7090
по КККР на гр. Горна Оряховица);
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Оптичен кабел с дължина 82 м., преминаващ през публична общинска
собственост – улица с о.т. 617 – 743 – 744 (ПИ с идентификатор 16359.514.7091
по КККР на гр. Горна Оряховица);
Оптичен кабел с дължина 93 м., преминаващ през публична общинска
собственост – улица с о.т. 608 – 743 ( ПИ с идентификатор 16359.514.7141 по
КККР на гр. Горна Оряховица);
Оптичен кабел с дължина 21 м., преминаващ през публична общинска
собственост – улица с о.т. 609 – 746 (ПИ с идентификатор 16359.514.7074 по
КККР на гр. Горна Оряховица);
Оптичен кабел с дължина 51 м., преминаващ през публична общинска
собственост – улица с о.т. 608 – 609 (ПИ с идентификатор 16359.514.7071 по
КККР на гр. Горна Оряховица);
Оптичен кабел с дължина 49 м., преминаващ през публична общинска
собственост – УПИ IV – за читалище в кв.180 по регулационния план на ЦГЧ, гр.
Горна Оряховица (ПИ с идентификатор 16359.514.3489 по КККР на гр. Горна
Оряховица) съгласно АПОС № 6046/03.06.2019г., вписан в СВ с вх.рег.№
2570/11.06.2019г., Акт №123, т.IX.;
Оптичен кабел с дължина 12 м., преминаващ през публична общинска
собственост – улица с о.т. 741 – 742 (ПИ с идентификатор 16359.514.7031 по
КККР
на
гр.
Горна
Оряховица)
„

„

РЕШЕНИЕ

„

№ 35

По т.19 от дневния ред - Даване на съгласие за учредяване на право на
прокарване на газопровод, преминаващ през имот публична общинска собственост –
улица с идентификатор 16359.514.7048 по КККР на гр. Горна Оряховица (улица с о.т.
589 – 583 по регулационния план на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица).
На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 23 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.193, ал.4 и
ал.6 от Закона за устройство на територията и чл. 89 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с Общинско имущество, Общински съвет
Горна Оряховица
Р е ш и:
1. В качеството си на собственик, дава съгласие да се учреди на Мария Алекова
Семова с административен адрес гр. Горна Оряховица, ул. „Ангел Кънчев” №14
право на прокарване на отклонение на общите мрежи и съоръжения за
прокарване на сградна газова инсталация и изграждане на газопровод с дължина
на трасето 35.50 м. през имот с идентификатор 16359.514.7048 по КККР на гр.
Горна Оряховица (улица с о.т. 589 – 583 по регулационния план на ЦГЧ, гр.
Горна Оряховица) – публична общинска собственост, на цена в размер 195. 25 лв.
/словом: сто деветдесет и пет лева и двадесет и пет стотинки/без ДДС или 234.30
лв. /словом: двеста тридесет и четири лева и тридесет стотинки/ с ДДС.
„

„

„

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 4 от 19 декември 2019г. от
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РЕШЕНИЕ

№ 36

По т.20 от дневния ред - Даване на съгласие за учредяване на право на
прокарване на газопровод, преминаващ през имот публична общинска собственост –
улица с идентификатор 16359.514.7162 по КККР на гр. Горна Оряховица (улица с о.т.
335 – 326 по регулационния план на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица).
На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 23 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.193, ал.4 и
ал.6 от Закона за устройство на територията и чл. 89 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с Общинско имущество, Общински съвет
Горна Оряховица
Р е ш и:
1. В качеството си на собственик, дава съгласие да се учреди на Кремен
Георгиев Петков с административен адрес ***** право на прокарване на отклонение на
общите мрежи и съоръжения за прокарване на вътрешна газова инсталация и
изграждане на газопровод с дължина на трасето 14.25 м. през имот с идентификатор
16359.514.7162 по КККР на гр. Горна Оряховица (улица с о.т. 335 – 326 по
регулационния план на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица) – публична общинска собственост,
на цена в размер 78.38 лв. /словом: седемдесет и осем лева и тридесет и осем
стотинки/без ДДС или 94.06 лв. /словом: деветдесет и четири лева и шест стотинки/ с
ДДС.
„

„

РЕШЕНИЕ

„

№ 37

По т.21 от дневния ред - Отстъпване право на строеж за гаражна клетка № 21 с
площ 22,05 кв.м. в поземлен имот с идентификатор 16359.514.3180 с площ 3680,00
кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:
за паркинг, /номер по предходен план: квартал 199, парцел II
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация, чл.37 ал.1 и чл. 41, ал. 2 от Закон за общинската собственост
и чл.59, 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 да бъде проведен публичен търг с тайно наддаване за
отстъпване възмездно право на строеж за гаражна клетка № 21 с площ 22,05 кв.м. в
поземлен имот с идентификатор 16359.514.3180 с площ 3680,00 кв.м., трайно
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за паркинг,
/номер по предходен план: квартал 199, парцел II, съгласно АОС № 6106/26.11.2019г.
Определя първоначална тръжна цена, въз основа на пазарна оценка, изготвена
от лицензиран оценител, за 1 бр. гаражна клетка с площ 22,05 кв.м. в размер на
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1156,08 лв. /Словом: хиляда сто петдесет и шест лева и осем стотинки/ без ДДС или
1387,30лв. /Словом: хиляда триста осемдесет и седем лева и тридесет стоинки/ с ДДС.
„

„

РЕШЕНИЕ

„

№ 38

По т.22 от дневния ред - Одобряване на пазарна оценка за учредяване на
възмездно право на пристрояване с цел разширение с площ от 8,00 кв.м. на Кафе сладкарница в поземлен имот с идентификатор 16359.514.3180, с площ 3680,00 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за
паркинг, /номер по предходен план: квартал 199, парцел II.
На основание чл.21, ал.1, т.8 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:
1. Одобрява пазарната оценка, направена от лицензиран оценител в размер на
704,08 лв. /Словом: седемстотин и четири лева и осем стотинки/ без ДДС или 844,90 лв.
/Словом: осемстотин четиридесет и четири лева и деветдесет стотинки/ с ДДС, която е
по-висока от данъчната оценка, за отстъпване на възмездно право на пристрояване с
цел разширение с площ от 8 кв.м. на Кафе - сладкарница, собственост на Радослав
Димитров Димов, с постоянен адрес *****, вх. Б, ет. 6, ап. 16 и Миланка Маринова
Кирова, с постоянен адрес *****, построена с отстъпено право на строеж в имот частна
общинска собстеност, а именно в УПИ II – за гаражи и ТП, кв. 199 по плана на ЦГЧ, гр.
Горна Оряховица, /поземлен имот с идентификатор 16359.514.3180/, съгласно АОС №
6106/26.11.2019г.
„

„

РЕШЕНИЕ

„

№ 39

По т.23 от дневния ред - Одобряване на пазарна оценка за учредяване на
възмездно право на пристрояване с цел разширение с площ от 8,00 кв.м. на гаражна
клетка № 9 в поземлен имот с идентификатор 16359.514.3180, с площ 3680,00 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за
паркинг, /номер по предходен план: квартал 199, парцел II.
На основание чл.21, ал.1, т.8 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:
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1. Одобрява пазарната оценка, направена от лицензиран оценител в размер на
704,08 лв. /Словом: седемстотин и четири лева и осем стотинки/ без ДДС или 844,90 лв.
/Словом: осемстотин четиридесет и четири лева и деветдесет стотинки/ с ДДС, която е
по-висока от данъчната оценка, за отстъпване на възмездно право на пристрояване с
цел разширение с площ от 8 кв.м. на гаражна клетка № 9, собственост на Николай
Денчев Денев, с постоянен адрес *****, построен с отстъпено право на строеж в имот
частна общинска собстеност, а именно в УПИ II – за гаражи и ТП, кв. 199 по плана на
ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, /поземлен имот с идентификатор 16359.514.3180/, съгласно
АОС № 6106/26.11.2019г.
„

„

РЕШЕНИЕ

„

№ 40

По т.24 от дневния ред - Одобряване на пазарна оценка за учредяване на
възмездно право на пристрояване с цел разширение с площ от 8,00 кв.м. на гаражна
клетка № 10 в в поземлен имот с идентификатор 16359.514.3180, с площ 3680,00 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за
паркинг, /номер по предходен план: квартал 199, парцел II.
На основание чл.21, ал.1, т.8 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:
1. Одобрява пазарната оценка, направена от лицензиран оценител в размер на
704,08 лв. /Словом: седемстотин и четири лева и осем стотинки/ без ДДС или 844,90 лв.
/Словом: осемстотин четиридесет и четири лева и деветдесет стотинки/ с ДДС, която е
по-висока от данъчната оценка, за отстъпване на възмездно право на пристрояване с
цел разширение с площ от 8 кв.м. на гаражна клетка № 10, собственост на Диян
Маринов Маринов, с постоянен адрес *****, построен с отстъпено право на строеж в
имот частна общинска собстеност, а именно в УПИ II – за гаражи и ТП, кв. 199 по
плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, /поземлен имот с идентификатор 16359.514.3180/,
съгласно АОС № 6106/26.11.2019г.
„

„

РЕШЕНИЕ

„

№ 41

По т.25 от дневния ред - Одобряване на пазарна оценка за учредяване на
възмездно право на пристрояване с цел разширение с площ от 8,00 кв.м. на магазин за
промишлени стоки в поземлен имот с идентификатор 16359.514.3180, с площ 3680,00
кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:
за паркинг, /номер по предходен план: квартал 199, парцел II.
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На основание чл.21, ал.1, т.8 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:
1. Одобрява пазарната оценка, направена от лицензиран оценител в размер на
704,08 лв. /Словом: седемстотин и четири лева и осем стотинки/ без ДДС или 844,90 лв.
/Словом: осемстотин четиридесет и четири лева и деветдесет стотинки/ с ДДС, която е
по-висока от данъчната оценка, за отстъпване на възмездно право на пристрояване с
цел разширение с площ от 8 кв.м. на магазин за промишлени стоки, собственост на
Георги Георгиев Георгиев, с постоянен адрес *****, построен с отстъпено право на
строеж в имот частна общинска собстеност, а именно в УПИ II – за гаражи и ТП, кв.
199 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица /поземлен имот с идентификатор
16359.514.3180/, съгласно АОС № 6106/26.11.2019г.
„

„

РЕШЕНИЕ

„

№ 42

По т.26 от дневния ред - Проект за частично изменение на Подробен
устройствен план – План за регулация и застрояване и Парцеларен план за елементи на
техническата инфраструктура,извън границите на урбанизираните територии, с обхват
поземлен имот с идентификатор 16359.61.582, НТП – лозе, местност „Бабенец“ по
Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Горна Оряховица, одобрени със
заповед № РД-18-1539/31.08.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК.
На основание чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 124а, ал.1 от ЗУТ, както и във връзка с чл.110, ал.1, т.1 и т.5 от
същия закон, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1. РАЗРЕШАВА изготвяне на проект за частично изменение на Подробен
устройствен план – План за регулация и застрояване и Парцеларен план за елементи на
техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, с обхват
поземлен имот с идентификатор 16359.61.582, НТП – лозе, местност „Бабенец“ 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 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 - План за регулация и застрояване и
Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на
урбанизираните територии, с обхват поземлен имот с идентификатор 16359.61.582 по
КККР на гр. Горна Оряховица.
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3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация и чл.64 от ЗУТ, Общински съвет Горна Оряховица дава
съгласие за прокарване на електропровод
съгласно приложеното проектно
предложение засягащ:
Поземлен имот

16359.61.3005

16359.61.3006

16359.61.3007

Начин на трайно
ползване
За
селскостопански,
горски,ведомствен
път
За
селскостопански,
горски,ведомствен
път
За
селскостопански,
горски,ведомствен
път

Землище/Местност

Собственик

местност Бабенец,
КККР на гр. Горна
Оряховица

Община Горна
Оряховица

местност Бабенец,
КККР на гр. Горна
Оряховица

Община Горна
Оряховица

местност Бабенец,
КККР на гр. Горна
Оряховица

Община Горна
Оряховица

4. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация и чл.64 от ЗУТ, Общински съвет Горна Оряховица дава
съгласие за прокарване на водопровод от т.1 до т.4 съгласно приложеното проектно
предложение засягащ:
Поземлен имот

16359.61.3005

16359.61.3006

Начин на трайно
ползване
За
селскостопански,
горски,ведомствен
път
За
селскостопански,
горски,ведомствен
път
„

Землище/Местност

Собственик

местност Бабенец,
КККР на гр. Горна
Оряховица

Община Горна
Оряховица

местност Бабенец,
КККР на гр. Горна
Оряховица

Община Горна
Оряховица

„

РЕШЕНИЕ

„

№ 43

По т.27 от дневния ред - Проект за Подробен устройствен план за промяна
предназначението на земеделска земя на имот с идентификатор № 59094.66.25, във
връзка с инвестиционен проект за ”Овчарник за 150 бр. овце - майки” в същия имот.
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На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 23, и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал.
2 от Закон за устройство на територията, във връзка с чл. 110, ал. 1 от ЗУТ, Общински
съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1.Дава съгласие да се изготви Проект за Подробен устройствен план за промяна
предназначението на поземлен имот с идентификатор №59094.66.25 - от трайно
предназначение на земята – земеделска и начин на трайно ползване – нива, да се
промени предназначението на земята за не жилищни нужди /за овчарник/.
2.На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 23, и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124б,
ал. 1 от Закон за устройство на територията, Общински съвет Горна Оряховица, в
качеството си на собственик одобрява Задание за изработване проект за ПУП - /ПЗ/.
„

„

РЕШЕНИЕ

„

№ 44

По т.28 от дневния ред - Отмяна на Решение № 13 на Общински съвет по
Протокол № 3/28.11.2019г.
На основание чл.45, ал.9, предл. 1-во от ЗМСМА, във връзка със Заповед №
ОА04-9218/10.12.2019г., Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1. Отменя Решение № 13 по Протокол № 3 от 28.11.2019г. на Общински съвет
Горна Оряховица.
„

„

РЕШЕНИЕ

„

№ 45

По т.29 от дневния ред - Предоставяне на полски пътища, попадащи в масивите за
ползване за стопанската 2019/2020г.
На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, Общински
съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1. Дава съгласие за предоставяне на полски пътища, попадащи в масивите за
ползване по цени в размер на средното годишно рентно плащане за землища както
следва:
- гр. Горна Оряховица – в размер на 48,00 лв./дка
- гр. Долна Оряховица – в размер на 30,00 лв./дка
- с. Върбица – в размер на 37,00 лв./дка
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- с. Горски Горен Тръмбеш – в размер на 28,00 лв./дка
- с. Горски Долен Тръмбеш – в размер на 26,00 лв./дка
- с. Драганово – в размер на 18,00 лв./дка
- с. Крушето – в размер на 51,00 лв./дка
- с. Паисий – в размер на 20,00 лв./дка
- с. Писарево – в размер на 38,00 лв./дка
- с. Поликраище – в размер на 56,00 лв./дка
- с. Правда – в размер на 26,00 лв./дка
- с. Първомайци – в размер на 45,00 лв./дка
- с. Стрелец – в размер на 53,00лв./дка
- с. Янтра – в размер на 40,00 лв./дка
2. Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да издаде заповед и да сключи
с ползвателите на съответните масиви едногодишни договори за наем за имотите –
полски пътища за стопанската 2019/2020г., като заплащат наем в размер на средното
годишно рентно плащане по землища.
„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 46

По т.30 от дневния ред - Протест на ВТОП срещу Наредба за поддържане на
обществения ред, безопасността на движението, пожарната и аварийна безопасност на
територията на община Горна Оряховица.
На основание чл.21, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация и чл.11, ал.3 от Закон за нормативните актове, Общински съвет Горна
Оряховица

Р е ш и:
1. Отменя разпоредбата на чл.15 и чл.21 от Наредба за поддържане на
обществения ред, безопасността на движението, пожарната и аварийната безопасност
на територията на Община Горна Оряховица.
2. Задължава Кмета на общината, при спазване изискванията на чл.28 от Закон за
нормативните актове да внесе в Общински съвет Горна Оряховица нов проект за
Наредба за поддържане на обществения ред, безопасността на движението, пожарната и
аварийната безопасност на територията на Община Горна Оряховица, която да бъде
приета от Общинския съвет до края на месец март 2020 година.
„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 47

По т.31 от дневния ред - Промяна в Общинската транспортна схема.
На основание чл. 8. (4) от НАРЕДБА № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за
утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на
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пътници с автобуси и решение от 04.12.2019 г. от заседание на комисията определена
със Заповед № 919 от 28.03.2018 г., Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1.Съгласно чл. 21, ал.1, т.23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 8. (4) от НАРЕДБА № 2 от 15.03.2002 г. за условията и
реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози
на пътници с автобуси, ОбС Г.Оряховица, утвърждава направената промяна в
общинската транспортна схема, както следва:
курсът по автобусна линия № 15 – гр. Горна Оряховица – с. Правда и обратно,
изпълняван в делнични дни с разписание:
- Час на тръгване от пл.“Атанас Буров“ гр. Горна Оряховица :
14.00 часа
- Час на тръгване от с.Правда :
14.30 часа
се променя на :
Час на тръгване от пл.“Атанас Буров“ гр. Горна Оряховица :
14.30 часа
- Час на тръгване от с.Правда :
15.00 часа
2.Задължава кмета на Община Г.Оряховица да отрази променята в Общинската
транспортна схема .
„

„

РЕШЕНИЕ

„

№ 48

По т.32 от дневния ред - Изменение и допълнение в Наредбата за условията и
реда за финансово подпомагане за развитие на спортните клубове в община Горна
Оряховица.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 8 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 124
и чл. 133, ал. 4 от Закона за физическото възпитание и спорта,Общински съвет Горна
Оряховица
Р е ш и:
1.Изменя и допълва Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане за
развитие на спортните клубове в Община Горна Оряховица, както следва:
§1. В досегашния текст на чл. 1, ал. 2 се правят следните изменения и придобива следната
редакция:
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„(2) Средствата се предоставят на спортни клубове, развиващи детско – юношески
спорт – до 19 год., тренировъчна и състезателна дейност във всички формации
/възрасти/ и спорт с престижни и социални функции.
§2. Досегашния текст на чл. 2 се отменя.
§3. Досегашният чл. 3 става чл. 2 и се правят следните изменения, като придобива
следната редакция:
„(2) Спортните клубове, които кандидатстват за финансово подпомагане от Община
Горна Оряховица трябва да отговарят на следните условия:
т.1. Да са вписани в Агенцията по вписванията към Министерството на
правосъдието в осъществяване на общественополезна дейност, в публичния регистър
на Министерството на младежта и спорта /ММС/ за членовете на лицензираните
спортни федерации, националната федерация за спортно – туристическа дейност,
обединените спортни клубове и регистъра на треньорските кадри /чл.2 т. 2 от
Наредба №1 от 4.02.2019 г./;
т.2. Да отговарят на изискванията на чл. 17 от ЗФВС. Да водят активен
тренировъчен процес и участват, както в състезания, включени в Държавния спортен
календар /ДСК/ на съответната лицензирана спортна федерация, така и в прояви на
общината; Да имат не по-малко от 10 /десет/ картотекирани спортисти, участвали
в държавни първенства за отчетната година ;
т.3. Да водят отделна счетоводна отчетност и разграничават приходите,
разходите, активите и пасивите, свързани със стопанските и нестопанските
дейности, ако са налице и дейностите, които са обект на публично подпомагане;
т.4. Да водят отчетност, позволяваща им отчитането пред Община Горна
Оряховица да се извършва по ред и начин определен от общината.
т.5. Да имат седалище /или клон/ и развиват дейността си на територията на
Община Горна Оряховица, да нямат финансови задължения към държавата и
общината;
т.6. Състезателите, на които се отчита класиране да са с постоянна адресна
регистрация от област Велико Търново или регистрация на настоящ адрес за
учащи на територията на община Горна Оряховица.

§4. Досегашният чл. 4 става чл. 3.
§5. Досегашният чл. 5 става чл. 4
§6. Досегашният чл. 6 става чл. 5
§7. Досегашният чл. 7 става чл. 6
§8. Създава се нов текст, който се вписва като чл. 7 и има следното съдържание:
„Чл.7 Не се подпомагат спортни клубове, чиито треньорски кадри не отговарят на
изискванията на чл. 78, чл. 97 т.3 от ЗФВС, чл.3 т. 2 и чл. 4 т. 3 от Наредба № 1 от
4.02.2019 г. за треньорските кадри.»
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§9. В чл. 8 се правят следните изменения:
9.1. В таблица №1 към чл. 8, б. „А – 1” се правят следните изменения и Таблица
№1 придобива следната редакция:
Вид на първенството
Световни първенства
Европейски първенства
Балкански игри

Таблица №1
Юноши/
девойки/младежи
До VІІІ място
До VІ място
До VІ място

9.2. В таблица №2 към чл. 8, б. „А – 2” се правят следните изменения и Таблица
№2 придобива следната редакция:
Класиране

Световни първенства

място

Юноши/девойки
младежи
125
105
90
80
75
70
60
50

І
ІІ
ІІІ
ІV
V
VІ
VІІ
VІІІ

Европейски
първенства
Юноши/девойки
младежи
100
80
75
65
60
55

Таблица №2
Балкански игри
Юноши девойки
младежи
90
70
65
60
55
50

9.3 В таблица №3 към чл. 8, б. „А – 4” се правят следните изменения и Таблица
№3 придобива следната редакция:
Вид първенство
Световни първенства
Европейски първенства
Балкански игри

Таблица №3
Юноши/девойки/младежи
40
20
15

9.4. В чл. 8, б. „Б – 1” се правят следните изменения и тя придобива следната
редакция:
«Б – 1. Количествените точки от държавните първенства за съответния спортен клуб се
формират, в зависимост от броя на спортистите по възрастови групи и отбори, взели
участие в състезанията от ДСК за съответната година и участвали с не по – малко от
10 /десет /картотекирани състезатели.»
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9.5. В таблица №4А и таблица №4Б към чл. 8, б. „Б – 2” се правят следните
изменения и Таблица №4А и Таблица №4Б придобиват следната редакция:
Таблица №4А
Класиране
място

деца

І
ІІ
ІІІ
ІV
V
VІ
VІІ
VІІІ
ІХ
Х
ХІ
ХІІ
ХІІІ
ХІV
ХV
ХVІ

45
35
33
29
25
21
19
18
16
15
14
13
12
11
10
9

Възрастови групи
Юноши/девойки Юноши/девойки
Младша възраст старша възраст
55
68
43
53
41
50
35
43
30
37
26
32
23
28
22
26
20
24
18
23
17
21
16
20
15
18
14
17
13
16
12
15

младежи
75
60
57
48
42
36
34
32
30
28
27
26
Таблица №4Б

класиране
І
ІІ
ІІІ
ІV
V
VІ

Регионално, зонално, областно първенство
деца
Юноши/девойки
Юноши/девойки
младша възраст
старша възраст
18
22
27
14
17
21
13
16
20
12
14
17
10
12
15
9
11
13

младежи
30
24
23
19
17
15

9.6. Досегашният текст на „Забележката” към чл. 8, б. „Б – 2” се правят следните
изменения, като придобива следната редакция:
«ЗАБЕЛЕЖКА: 1.За колективните спортове се начисляват точки за всички състезатели
от отбора по отделно , основни и резерви, но не повече от 12 души. За същите като
основно първенство се признава класиране за Национална купа.
2. За индивидуалните спортове отборно класиране се признава само за спортове, чиито
международни федерации имат официално признати такива.
3. Възрастовите групи са 6 – деца, юноши младша и старша възраст, девойки – младша
и старша възраст, младежи.»
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9.7. В б „Б-3” на чл. 8 се прави промяна, като:
-

б „Б-3” става б. „Б-3.1”;

-

се добавя т.2 към б„Б-3” със следния текст:

„2. За спортове, които отчитат групово класиране / напр. 5 – 8; 9 – 16 място/ се зачита
мястото, ранжирано в протокола.»
9.8. В таблица №6 към чл. 8, б. „Б – 4” се правят следните изменения и Таблица
№6 придобива следната редакция:
Таблица №6
Брой възрастови Стойност
на Брой възрастови Стойност
на
групи
коефициента
групи
коефициента
1
1.0
4
1.15
2
1.05
5
1.2
3
1.1
6
1.25
С този коефициент се умножават само точките от ДСК. Резултатът на един
състезател не може да се отчита като възрастова група.

9.9. В т.2 на Допълнителните изисквания към чл. 8 се прави следното изменение
и придобива следната редакция:
«т.2. Броят на състезателите във всяка възрастова група да отговаря на
норматива на съответната спортна федерация. Същите трябва да са участвали на
първенствата от ДСК / при мин. 10/ десет/ участия на картотекирани състезатели от
клуб/;»
9.10. Досегашния текст на б „Б-6” към чл. 8 се отменя.
9.11. Досегашният текст на т.4 от Допълнителните изисквания към чл. 8 се
отменя.
9.12. Досегашният текст на т.5 от Допълнителните изисквания към чл. 8 се
отменя.
§10. В чл. 9 се правят следните изменения и придобива следната редакция:
„Чл.9. Общата сума на средствата за спортните клубове, утвърдена с бюджета на
Община Горна Оряховица за текущата година, се разпределя като 30% от средствата се
разпределят по равно между спортните клубове, отговарящи на изискванията, 60% са
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предмет на разпределение съобразно техните спортно – технически резултати и 10 %
са резерв. Ако последният не бъде използван до 15.11 на съответната финансова
година се разпределя пропорционално между спортните клубове.»
§11. В чл. 10 се правят следните изменения:
11.1. В ал. 2 на чл.10 се правят следните изменения и придобива следната редакция:
(2) Към заявлението се прилагат:
-копие от регистрацията в Агенция по вписванията;
-копие на удостоверение за членство в лицензирана спортна федерация и
регистъра по чл. 9 ,ал.1,т.1;
-копие от регистрацията на треньорските кадри, вписани в регистъра по
чл.9, ал.1, т.4 от ЗФВС;
-декларация, относно броя на състезателите;
-справка за приходи и разходи за предходната календарна година, съгл.
формуляр № 4;
-годишен финансов план, план на дейностите и прогнозни резултати, утвърдени
от управителния съвет на клуба;
-удостоверение за липса на задължения към държавата; Наличие или липса на
задължение към Община Горна Оряховица ще се проверява служебно.
-попълнени отчети по формуляр 1, 2 и 3;
-списък на състезателите, с попълнен постоянен адрес или настоящ адрес
съгласно чл.2 т.6 и заверени картотеки от федерацията по вид спорт;
-протоколи на съответната федерация за класиранията от предходната
календарна година.
-декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични
данни /приложение № 2/»
11.2. В ал.4 на чл. 10 се правят следните изменения и придобива следната редакция:
«(4) Спортните клубове, които са получили финансови средства от общинския
бюджет отчитат и доказват пред Община Горна Оряховица целесъобразността на
разходваните средства, съгл. изискванията на Закона за счетоводството, Закона за
финансово управление и контрол в публичния сектор , Национални счетоводни
стандарти и при спазване правилата в областта на държавните помощи.»
11.3. В ал. 5 на чл.10 се правят следните изменения и придобива следната редакция:
«(5) Клубовете представят в дирекция ”БФСД” на Общината Горна Оряховица
тримесечни финансови отчети, до втория работен ден на месеца, следващ
тримесечието. До 15 януари на следващата година, спортните клубове представят
копие от отчетните документи, заверени с печата на клуба и текст „вярно с
оригинала” с подпис на длъжностното лице от клуба и представят декларация, че
отчетените разходи не са финансирани по проект, програма или финансиране с
публични средства / приложение №3 /. При наличието на обективни причини,
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отчетът може да се отложи, не по – късно от 31 януари, при писмено излагане на
причините, които налагат това.»

§12. В чл. 11, ал. 2 се правят следните изменения и придобива следната редакция:
«(2) За правомерни ще бъдат признати всички разходи, които са пряко свързани със
спортната дейност на съответния клуб и са отчитани със следните документи:
т.1. фактури, свързани с транспортни разходи до мястото на състезанието или друго,
свързано със спортно събитие;
т.2. фактури за храна/ без алкохол и коктейли/;
т.3. хонорарни сметки ,ведомости или сметки за изплатени възнаграждения;
т.4. фактури за наем, поддръжка и ремонт на спортно съоръжение, свързано със
състезанието или тренировъчен лагер и подготовка;
т.5. фактури за спортна екипировка, спортни уреди, спортни съоръжения и
консумативи;
т.6. фактури за нощувки;
т.7. фактури за материални награди – купи, медали, грамоти, спортни пособия и
спортна екипировка;
т.8. разходооправдателни документи за пътни, дневни, нощувки и такси свързани
с пътуване в чужбина;
т.9. разходооправдателни документи за застраховки, медицински услуги и
медикаменти;
т.10. нареждане за съответното състезание и разходен ордер;»
„

„

РЕШЕНИЕ

„

№ 49

По т.33 от дневния ред - Приемане на списък на спортните обекти, собственост
на Община Горна Оряховица, които могат да бъдат обект на управление по Закона за
физическото възпитание и спорта.
На основание чл.21, ал.1, т.8 т.23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, 104, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта и
чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за използване на спортни обекти,
собственост на Община Горна Оряховица, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1. Приема Списък на спортните обекти, общинска собственост, които могат да
бъдет обект на управление, ведно със Стадион и масивна съблекалня, намиращи се в
парцел 1 пл.733, кв.132 за физкултурни нужди по стария план за с. Драганово с
индетификатор на КК с Драганово 23100,501,1882 общ. Горна Оряховица,
собственост на Община Горна Оряховица съгласно акта за публична общинска
собственост 122/1997г.

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 4 от 19 декември 2019г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2019-2023 г.
„

„

РЕШЕНИЕ

„

№ 50

По т.34 от дневния ред - Приемане на Календарен план за публичните прояви в
духовната сфера на община Горна Оряховица за 2020 година.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, вр. ал.2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1. Приема Календарен план за публичните прояви в духовната сфера на община
Горна Оряховица за 2020 година с добавено в т.34 културно мероприятие: Честване на
140 години от създаване на с. Крушето
„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 51

По т.35 от дневния ред - Определяне на представител на Община Горна
Оряховица за участие и съгласуване на мандата и позицията на представителя на
Община Горна Оряховица по дневния ред на извънредно заседание на Общо събрание
на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – Велико Търново.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23, и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 220, ал. 1, чл. 221, т. 1, т. 2 и т. 11 и чл.
226 от Търговския закон и чл.9 от Наредбата за управлението на търговски дружества с
общинско имущество и общински предприятия, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1. Определя Димитър Стойков Николов – Председател на Общински съвет
Горна Оряховица, да представлява Общината на извънредното Общо
събрание на акционерите на „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД, гр.
Велико Търново, което ще се проведе на 08.01.2020г. от 11,00 часа, а при
липса на кворум на 31.01.2020г. в същия час.
2. При невъзможност за участие на Димитър Стойков Николов – Председател
на Общински съвет Горна Оряховица в извънредното заседание на Общото
събрание на акционерите на „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД, гр.
Велико Търново определя Николай Стефанов Георгиев – Заместник – кмет
на Община Горна Оряховица, да представлява Община Горна Оряховица в
извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на „МОБАЛ
„Д-р Стефан Черкезов” АД, гр. Велико Търново.
3. Оправомощава представителя на Община Горна Оряховица при провеждане
на извънредното заседание на Общо събрание акционерите на „МОБАЛ „Д-р

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 4 от 19 декември 2019г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2019-2023 г.
Стефан Черкезов” АД, гр. Велико Търново да гласува по предложения
дневен ред по следния начин:
3.1. По точка едно от дневния ред – Промяна в капитала на дружеството,
с проект на Решение: „ОСА приема предложената промяна в капитала
на дружеството за проекторешение по т.1 от дневния ред,
представляващо приложение към писмо с изх. №20-00858/26.11.2019г. на Министъра на здравеопазването” – да гласува
„ПРОТИВ“;
3.2. По точка две от дневния ред – Промяна в устава на дружеството с
проект на Решение: „ОСА приема предложената промяна в Устава на
дружеството съгласно предложение за проекторешение по т.2 от
дневния ред, представляващо приложение към писмо с изх. № 20-00858/26.11.2019г. на Министъра на здравеопазването” - да гласува
„ПРОТИВ“;
4. Оправомощава представителя на Община Горна Оряховица да подписва и
получава всякакви документи свързани с извънредното заседание на Общо
събрание на акционерите на „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД, гр.
Велико Търново.
„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 52

По т.36 от дневния ред - Предложение относно избиране на общински съветници
в комисията по търгове и конкурсите по реда на Наредбата за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество за месец януари 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 януари общинските
съветници - Добрин Серопе Дериджиян, Антон Русинов Паричев, Иван Генов
Момъков, Кирил Асенов Кирилов, като резервен член Йордан Стефанов Михтиев.
„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 53

По т.37 от дневния ред - Изменение на структурата на Общинска администрация,
приета с Решение № 7 от Протокол № 3/28.11.2019г. на Общински съвет Горна
Оряховица.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 15 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Общински съвет Горна
Оряховица
Р е ш и:

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 4 от 19 декември 2019г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2019-2023 г.
Одобрява измененията съгласно Приложение 1 в структурата на общинска
администрация, приета с Решение № 7 от Протокол 3/28.11.2019г. на Общински съвет
Горна Оряховица.
„
„
„

РЕШЕНИЕ

№ 54

По т.38 от дневния ред - Кандидатстване с проектно предложение „Създаване на
Кризисен център гр. Горна Оряховица“по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014-2020 г., процедура на директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на Интегрирани планове за
градско възстановяване и развитие 2014-2020“
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет
Горна Оряховица
Р е ш и:
1. Общински съвет Горна Оряховица поема ангажимент за осигуряване на
устойчивост на проектното предложение „Създаване на Кризисен център гр.
Горна Оряховица“ и социалната инфраструктура-Кризисен център няма да бъде
закрита за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане към община
Горна Оряховица – бенефициент по проекта.
2. Общински съвет Горна Оряховица поема ангажимент за осигуряване на
финансиране за социалната услуга кризисен център за период не по-малък от 5
години след създаването й, при условие че община Горна Оряховица не съумее
да осигури средства за това от някой друг финансов източник.
„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 55

По т.39 от дневния ред - Предаване на новоизградени активи от ВиК 'Йовковци'
ООД, на Асоциацията на ВиК.
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1. Одобрява извършените от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД,
гр. Велико Търново инвестиции, предложени за приемане от тристранната комисия
съгласно Протокол от 11.12. 2019 г. и възлага на кмета на Общината да приеме с
двустранен приемо-предавателен протокол новоизградените активи съгласно приложен
опис с балансова стойност 130782,46 лв.
2. На основание чл.198ж. от Закона за водите и §9, ал.10 от Преходните и
заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите и
във връзка с чл.198б, т.2 от Закона за водите, Община Горна Оряховица да предаде на

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 4 от 19 декември 2019г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2019-2023 г.
Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК „Йовковци” ООД,
Велико Търново (АВиК) за управление новоизградените дълготрайни материални
активи, приети с приемо-предавателен протокол.
3. На основание чл.198о, ал.1 и ал.4 и във връзка с чл.198п, ал.1, ал.5, т.4 и т.5 и
ал.6 от Закона за водите, и при условията на сключения Договор между АВиК и ВиК
„Йовковци” ООД гр. В. Търново, който е в сила от 01.06.2016 г., Община Горна
Оряховица да предаде за стопанисване, поддържане и експлоатация на оператора ВиК
„Йовковци” ООД активите по т.2.
4. Упълномощава кмета на Община Горна Оряховица да предприеме
необходимите действия по изпълнението на т.2 и т.3 от настоящото решение като
изпрати уведомление до председателя на Асоциацията по ВиК на обособената
територия, обслужвана от ВиК „Йовковци” ООД, гр. Велико Търново с приложени
копия на необходимите документи.
„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 56

По т.40 от дневния ред - Кандидатстване с проектно предложение„По-добра
паркова среда в гр.Горна Оряховица“ по процедура на директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Региони в растеж“ 20142020, приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура
BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014-2020“.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1.
Общински съвет Горна Оряховица поема ангажимент за осигуряване на
устойчивост по проект „По-добра паркова среда в гр.Горна Оряховица“ и гарантира, че
видът и предназначението на обекта в обхвата на Проекта няма да бъде променян за
период, не по-малък от 5 години след крайното плащане от оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014-2020 към Община Горна Оряховица, в качеството й на
бенефициент по Програмата.
„

„

„

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ДИМИТЪР НИКОЛОВ/

