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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от Протокол № 36/30.11.2017 г. 

от редовно заседание на  

Общински съвет – Горна Оряховица 

 

          По т.1 от дневния ред - Информацията за актуализираното разпределение на 

бюджета на Община Горна Оряховица към 30.09.2017г., съгласно чл.125, ал.4 от Закона 

за публичните финанси. 

          Докл.: Председателят на ПК“ Бюджет, финанси и евроинтеграция“ 

 

Общинските съветници се запознаха с информацията. 

 

„                            „                            „ 

 

          По т.2 от дневния ред - Информация за състоянието на общинската пътна мрежа и 

подготовката за есенно-зимния сезон в община Горна Оряховица 2017-2018год. 

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

транспорт“ 

 

Общинските съветници се запознаха с информацията. 

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 579 

          По т.3 от дневния ред - Отчет за изпълнение на решенията на общински съвет и 

неснетите от отчет решения. 

           На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 и т.24 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Горна 

Оряховица 

Р е ш и: 

 

 1. Приема отчета за изпълнение решенията на Общински съвет от Общинска 

администрация за периода от 20.10.2016 г. до 26.10.2017 г. 

 

„                            „                            „ 

 

          По т.4 от дневния ред - Информация по проблемите в областта на трудовата 

заетост на територията на община Горна Оряховица. 
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          Докл.: Председателят на ПК „Местно самоуправление, нормативна уредба и 

транспорт“ 

 

Общинските съветници се запознаха с информацията. 

 

„                            „                            „ 

 

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

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 580 

          По т.6 от дневния ред - Промени в приходната и разходната част на сметките за 

средства от Европейския съюз и 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.104, ал.1,т.5 и ал.4,  чл.124, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 от 

Закона за публичните финанси  и във връзка с т.20 от ДДС 07 от 04.04.2008 г. на 

Министерство на финансите, Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

1. Променя плана на бюджета на Община Горна Оряховица за 2017 година за местни 

дейности, както следва: 

          По приходната част          

           1.1. Намалява внесения ДДС с 63 000 лв., като намали §§37-01 –внесен ДДС  (-) и 

съответно измени параграф 37-00 Внесен ДДС и други данъци върху продажбите (-);         

           1.2. Изменя § 76 00-Временни безлихвени заеми между бюджети и  сметки за 

средства от Европейския съюз (нето) с (-) 20 000 лв. като го предоставя  както следва: 

             -За изпълнение на  проект „Активно включване“ по договор  № BG05M9OP001-

2.005-0040-C01 по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси 2014-2020» 

към Община Горна Оряховица – 20 000 лв. 

  

           По разходната част 

 

1.3. Извършва компенсирани промени в размер на 15536 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     
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Функция  VІІ Почивно дело,култура,религиозни дейности 

Дейност 714 Спортни бази за спорт за всички 

- Разширение на административно-битова 

сграда на стадион „Локомотив“                                  296500     296084        -416  

 

 

- Основен ремонт на Младежки дом                             36000       35844       -156 

Гр.Долна Оряховица 

 

§52-06-изграждане на инфраструктурни обекти 

 

Функция VІ Жилищно строителство, БКС и ООС 

Дейност 603Водоснабдяване и канализация 

- Реконструкция и доизграждане на канализация  

 на ул.“Иван Момчилов“, гр.Горна Оряховица                     22500     7560    -14940       

 

 

Дейност 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа  

- Изграждане на кръгово кръстовище  по  

Обхвата на ул.“Кл.Охридски“, ул. „Хан Крум“ 

ул. „Георги Измирлиев“, ул. „Ангел Кънчев“ 

         и ул. „Вичо Грънчаров“, гр.Г.Оряховица                     30754    46290   +15536 

 

Дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и 

регионалното развитие 

-  Изграждане на детска площадка на  

Ул.“Юрий Гагарин“, гр.Г.Оряховица                        8000        7980           -20 

-  Изграждане на детска площадка в  

Кв. „Калтинец“, гр. Г.Оряховица                               10000        9996            -4 

 

                Всичко компенсиране :                                        403754    403754           0 

 

 

 

1.4.Извършва  компенсирани промени в размер на 15536 лв. в разходната част на 

бюджета и в Поименния списък за капиталови разходи на обектите в частта на 

финансирането им със собствени средства както следва : 

 

било    става    разлика 

                                                                                                            лв.        лв.          лв.  

 

§52-06-изграждане на инфраструктурни обекти 

 

Функция VІ Жилищно строителство, БКС и ООС 

Дейност 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа  

- Изграждане на кръгово кръстовище  по  

Обхвата на ул.“Кл.Охридски“, ул. „Хан Крум“ 

ул. „Георги Измирлиев“, ул. „Ангел Кънчев“ 

         и ул. „Вичо Грънчаров“, гр.Г.Оряховица                      69246   53710   -15536 
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Увеличава § 10-00- Издръжка, §§10-20-разходи за външни услуги  с 15536 лв. на 

Функция I  Изпълнителни и законодателни органи, Дейност 122 Общинска 

администрация. 

1.5.Увеличава  Функция I  Изпълнителни и законодателни органи, Дейност 123 

Общински съвети с 43000 лв. като увеличава §§01-01-заплати и възнаграждения на 

персонал нает по трудови правоотношения с 2803 лв.;§§02-02-за персонал по 

извънтрудови правоотношения с 38786 лв.;§§ 05-51-осигурителни вноски от 

работодатели за ДОО с 1411 лв. 

2.Упълномощава кмета на общината да отрази промените по бюджета и в Поименния 

списък за капиталови разходи по функции, дейности, параграфи и подпараграфи по 

ЕБК, както и 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 изготвянето 

на годишния отчет за касово изпълнение на бюджета . 

3.Предоставeният по сметки за средства от Европейския съюз                          ( 

извънбюджетна сметка /код 7443/ ) временен безлихвен заем да се отрази както следва : 

3.1.По приходната част: 

За Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“: 

          За проект  „Активно включване“ по договор  № BG05M9OP001-2.005-0040-C01 

          Увеличава:  

           

        § 76 00 Временни безлихвени заеми между бюджети и   сметки за средства от 

Европейския съюз (нето)                                                                      +20 000 лв.   

 

3.2.Увеличава  разходната част: 

За Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“: 

          За проект „Активно включване“ по договор  № BG05M9OP001-2.005-0040-C01 с 

20 000 лв. 

     Разходите се разпределят съгласно ЕБК и в съответствие с бюджета и реализацията  

на  проекта.  

 

         4. Заемът се погасяват след приключване на проекта и възстановяване на 

средствата от Министерството на труда и социалната политика. В случай, че не могат 

да се възстановят  (поради не признаване на някои разходи), заемите се трансформират 

в трансфер между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз (т. 20 от ДДС 

07/04.04.2008г. на Министерство на финансите). 

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 581 

          По т.7 от дневния ред - Кандидатстване за финансиране от Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството за идеен проект „Допълнително 

водоснабдяване на село Горски Долен Тръмбеш, община Горна Оряховица“. 

          На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет 

Горна Оряховица 

Р е ш и: 
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     1. Дава съгласието си на Община Горна Оряховица за кандидатстване за 

финансиране на проект „Допълнително водоснабдяване на село Горски Долен 

Тръмбеш, Община Горна Оряховица“ от Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството. 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 582 

          По т.8 от дневния ред - Отпускане на еднократна безвъзмездна финансова помощ.  

          На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23, ал.2, чл.52 и чл.54 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет Горна Оряховица 

 

 Р е ш и: 

          Отпуска еднократна безвъзмездна финансова помощ в размер на 1000 лв.  на 

Пеньо Павлов Пенев. 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 583 

          По т.9 от дневния ред - Актуализиране на Програмата за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. 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 2017г. на Община Горна Оряховица със 

следните имоти: 

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

продажба на топли  напитки в сградата на Спортна зала „Никола Петров” – централно 

фоайе, находяща се в гр. Горна Оряховица, ул. „Васил Априлов” № 26, кв. 155 

        2. Ликвидиране на съсобственост, чрез делба  на 289/730 идеални части от УПИ 

ХХII – 5674 в кв. 50 по плана на р-н „Север”, гр. Горна Оряховица, 446/624 идеални 

части от ХХI – общ. в кв. 50 по плана на р-н „Север”, гр. Горна Оряховица, 229/795 

идеални части от ХХIII – 5674 в кв. 50 по плана на р-н „Север”, гр. Горна Оряховица и 

395/1402 идеални части от ХХIV – 5674,5682 в кв. 50 по плана на р-н „Север”, гр. Горна 

Оряховица 

         3. Ликвидиране на съсобственост, чрез делба  на 203/1303 идеални части от УПИ I 

– 612 в кв. 24 по плана на с. Първомайци, община Горна Оряховица и част от имот с пл. 

№ 612 попадащ в улица с о.т. 19 – о.т. 22 с площ от 40,00 кв.м. 
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         4. Отстъпване право на строеж на гаражна клетка  № 5 в УПИ II – За гаражи и ТП, 

кв. 199 по плана на ЦГЧ, гр.  Горна Оряховица. 

         5. Отстъпване право на строеж на гаражна клетка  № 6 в УПИ II – За гаражи и ТП, 

кв. 199 по плана на ЦГЧ, гр.  Горна Оряховица. 

         6. Отстъпване право на строеж на гаражна клетка  № 7 в УПИ II – За гаражи и ТП, 

кв. 199 по плана на ЦГЧ, гр.  Горна Оряховица. 

         7. Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ 

общинско жилище с административен адрес: гр. Горна Оряховица, ул.”Ю.А. Гагарин” 

№ 51, вх. В, ет. 6, ап. 17, находящ се в  УПИ I – за ЖС, пл. № 5092 в кв. 20 по плана на 

р-н „Север”, гр. Горна Оряховица с площ от 55,95 кв.м., заедно с придаващото се към 

апартамента избено помещение № 17 с площ от 3,80 кв.м. заедно с 2,224 % ид. части от 

общите части на сградата и от правото на строеж. 

         8. Продажба на имот, частна общинска собственост, земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, 

представляващи новообразуван имот № 71.648 – лозови насаждения /нетерасирани/, 

местност „Ловна хижа”, в землището на гр. Горна Оряховица, V категория, с площ от 

524,00 кв.м. 

         9. Продажба на имот, частна общинска собственост, земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, 

представляващи новообразуван имот № 71.1084 – изоставени орни земи, местност 

„Ловна хижа”, в землището на гр. Горна Оряховица, V категория, с площ от 654,00 

кв.м. 

        10. Продажба на вещи – частна общинска собственост – строителни материали – 

гранитни павета, мрамор за венецианска мозайка и гранитни плочи – втора употреба. 

      

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 584 

          По т.10 от дневния ред - Продажба на имот, частна общинска собственост, земи 

по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, представляващи новообразуван имот № 71.648 – лозови 

насаждения /нетерасирани/, местност „Ловна хижа”, в землището на гр. Горна 

Оряховица, V категория, с площ от 524,00 кв.м., съгласно АОС № 4312/19.05.2017г. 

          На основание   чл.21   ал.1   т.8  и ал.2   от   ЗМСМА,   чл. 35,   ал. 1   от    Закона  

за  общинската собственост  във  вр. с  чл. 53,   ал. 1   от  Наредбата  за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет 

Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

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

продажба на поземлен имот 71.648 – лозови насаждения /нетерасирани/,  

представляващи новообразуван имот, земи по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, местност „Ловна 

хижа”, в землището на гр. Горна Оряховица, V категория, с площ от 524,00 кв.м, 

съгласно АОС № 4312/19.05.2017г., частна общинска собственост и първоначална 

тръжна цена, определена от лицензиран оценител, в размер на 1 048,00лв. /Словом: 

хиляда четиридесет и осем лева/, която е по – висока от данъчната оценка.                                                                                                                                                                                                                               
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 2.Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да организира и проведе 

публичен търг с тайно наддаване по реда на ЗОС и НРПУРОИ. 

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 585 

          По т.11 от дневния ред - Продажба на имот, частна общинска собственост, земи 

по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, представляващи новообразуван имот № 71.1084 – изоставени 

орни земи, местност „Ловна хижа”, в землището на гр. Горна Оряховица, V категория, с 

площ от 654,00 кв.м., съгласно АОС № 3025/08.02.2013г. 

          На основание   чл.21   ал.1   т.8  и ал.2   от   ЗМСМА,   чл. 35,   ал. 1   от    Закона  

за  общинската собственост  във  вр. с  чл. 53,   ал. 1   от  Наредбата  за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,  Общински съвет 

Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

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

продажба на поземлен имот 71.1084 – изоставени орни земи,  представляващи 

новообразуван имот, земи по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, местност „Ловна хижа”, в 

землището на гр. Горна Оряховица, V категория, с площ от 654,00 кв.м, съгласно АОС 

№ 3025/08.02.2013г., частна общинска собственост и първоначална тръжна цена, 

определена от лицензиран оценител, в размер на 1 308,00лв. /Словом: хиляда триста и 

осем лева/, която е по – висока от данъчната оценка.                                                                                                                                                                                                                               

  

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

публичен търг с тайно наддаване по реда на ЗОС и НРПУРОИ. 

 

 „                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 586 

          По т.12 от дневния ред - Отдаване под наем на 1 кв.м. площ, за поставяне на 1 бр. 

кафе автомат  за продажба на топли  напитки в сградата на Спортна зала „Никола 

Петров” – централно фоайе, находяща се в гр. Горна Оряховица, ул. „Васил Априлов” 

№ 26, кв. 155, съгласно АОС № 89/17.02.1997г. 

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

местната администрация, чл. 14 ал. 7 във връзка с чл. 2 от ЗОС във връзка с чл. 13, ал. 1 

и ал. 2 и чл. 85, 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 1 кв.м. търговска площ, находяща се в сградата на спортна зала 
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„Никола Петров” – централно фоайе, находяща се в гр. Горна Оряховица, ул. „Васил 

Априлов” № 26, кв. 155, съгласно АОС № 89/17.02.1997г. за поставяне на 1 брой 

автомат за продажба на топли напитки за срок от 3 /три/ 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. 

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 587 

          По т.13 от дневния ред - Ликвидиране на съсобственост, чрез делба  на 203/1303 

идеални части от УПИ I – 612 в кв. 24 по плана на с. Първомайци, община Горна 

Оряховица и част от имот с пл. № 612 попадащ в улица с о.т. 19 – о.т. 22 с площ от 

40,00 кв.м. 

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

местната администрация (ЗМСМА) във връзка с чл.36, ал.1, т.1 и чл.41, ал.2 от Закона 

за общинската собственост (ЗОС), във връзка с чл.58, ал.1, т.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 извършено ликвидиране на съсобствеността чрез делба 

между Община Горна Оряховица от една страна и Веселин Ангелов Ангелов от друга, 

като Веселин Ангелов Ангелов става собственик на 203/1303 идеални части от УПИ I – 

612 в кв. 24 по плана на с. Първомайци с пазарна оценка, изготвена от независим 

лицензиран оценител в размер на 2070,60лв. /Словом: две хиляди и седемдесет лева и 

шестдесет стотинки/ без ДДС или 2484,72 лв. /Словом: две хиляди четиристотин 

осемдесет и четири лева и седемдесет и две стотинки/ с ДДС, а Община Горна 

Оряховица получава в дял и става собственик на 40,00 кв.м. попадащи в улица с о.т. 19 

– о.т. 22 с пазарна цена изготвена от независим лицензиран оценител в размер на 408,00 

лв. /Словом: четиристотин и осем лева/ без ДДС или 489,60 лв. /Словом: четиристотин 

осемдесет и девет лева и шестдесет стотинки/ с ДДС. Като Веселин Ангелов Ангелов 

заплати разликата в пазарните цени в размер на 1662,60 лв. /Словом: хиляда 

шестстотин шестдесет и два лева и шестдесет стотинки/ без ДДС или 1995,12 лв. 

/Словом: хиляда деветстотин деветдесет и пет лева и дванадесет стотинки/ с ДДС. 

Общински съвет Горна Оряховица упълномощава Кмета на общината да сключи 

договор за делба. Таксите по издаване и вписване на договора са за сметка на 

заявителя. 
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„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 588 

          По т.14 от дневния ред - Ликвидиране на съсобственост, чрез делба  на 289/730 

идеални части от УПИ ХХII – 5674 в кв. 50 по плана на р-н „Север”, гр. Горна 

Оряховица, 446/624 идеални части от ХХI – общ. в кв. 50 по плана на р-н „Север”, гр. 

Горна Оряховица, 229/795 идеални части от ХХIII – 5674 в кв. 50 по плана на р-н 

„Север”, гр. Горна Оряховица и 395/1402 идеални части от ХХIV – 5674,5682 в кв. 50 

по плана на р-н „Север”, гр. Горна Оряховица. 

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

местната администрация (ЗМСМА) във връзка с чл.36, ал.1, т.1 и чл.41, ал.2 от Закона 

за общинската собственост (ЗОС), във връзка с чл.58, ал.1, т.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 извършено ликвидиране на съсобствеността чрез делба 

между Община Горна Оряховица от една страна и Пламен Илиев Михайлов от друга. 

 Пламен Илиев Михайлов става собственик на 289/730 идеални части от УПИ 

ХХII – 5674 в кв. 50 по плана на р-н „Север”, гр. Горна Оряховица с пазарна 

оценка, изготвена от независим лицензиран оценител в размер на  8430,13 лв. /Словом: 

осем хиляди четиристотин и тридесет лева/ без ДДС или 10116,16 лв. /Словом: десет 

хиляди сто и шестнадесет лева и шестнадесет стотинки/ с ДДС, 446/624 идеални части 

от ХХI – общ. в кв. 50 по плана на р-н „Север”, гр. Горна Оряховица с пазарна 

оценка, изготвена от независим лицензиран оценител в размер на  13009,82 лв. 

/Словом: тринадесет хиляди и девет лева и осемдесет и две стотинки/ без ДДС или 

15611,78 лв. /Словом: петнадесет хиляди шестстотин и единадесет лева и седемдесет и 

осем стотинки/ с ДДС, 229/795 идеални части от ХХIII – 5674 в кв. 50 по плана на р-

н „Север”, гр. Горна Оряховица с пазарна оценка, изготвена от независим 

лицензиран оценител в размер на 6679,93лв. /Словом: шест хиляди шестстотин 

седемдесет и девет лева и деветдесет и три стотинки/ без ДДС или 8015,92 лв. /Словом: 

осем хиляди и петнадесет лева и деветдесет и две стотинки/ с ДДС. 

          Община Горна Оряховица получава в дял и става собственик на 1007/1402 кв.м. 

от ХХIV – 5674,5682 в кв. 50 по плана на р-н „Север”, гр. Горна Оряховица с 

пазарна цена изготвена от независим лицензиран оценител в размер на 29374,14 лв. 

/Словом: двадесет и девет хиляди триста седемдесет и четири лева и четиринадесет 

стотинки/ без ДДС или 35249,03 лв. /Словом: тридесет и пет хиляди двеста четиридесет 

и девет лева и три стотинки/ с ДДС.  

         Пламен Илиев Михайлов няма претенции за изплащане на разликата в пазарните 

цени в размер на 1254,26 лв. /Словом: хиляда двеста петдесет и четири лева и двадесет 

и шест стотинки/ без ДДС или 1505,17 лв. /Словом: хиляда петстотин и пет лева и 

седемнадесет стотинки/ с ДДС за 43,00 кв.м. Общински съвет Горна Оряховица 

упълномощава Кмета на общината да сключи договор за делба. Таксите по издаване и 

вписване на договора са за сметка на заявителя. 

         

„                            „                            „ 



Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 36 от 30 ноември 2017 г. от 

редовно заседание на Общински съвет, мандат 2015-2019 г. 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е    № 589 

          По т.15 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.”Ю.А. Гагарин” № 51, вх. В, ет. 6, ап. 

17, находящ се в  УПИ I – за ЖС, пл. № 5092 в кв. 20 по плана на р-н „Север”, гр. Горна 

Оряховица с площ от 55,95 кв.м., заедно с придаващото се към апартамента избено 

помещение № 17 с площ от 3,80 кв.м. заедно с 2,224 % ид. части от общите части на 

сградата и от правото на строеж, съгласно АОС № 1418/15.03.2004г. 

          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.”Ю.А. Гагарин” № 51, вх. В, ет. 6, ап. 17 в  УПИ I – За 

ЖС, пл. № 5092 в кв. 20 по плана на р-н „Север”, гр. Горна Оряховица с площ от 55,95 

кв.м. заедно с придаващото се към апартамента избено помещение № 17 с площ от 3,80 

кв.м. заедно с 2,224 % ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж, 

съгласно АОС № 1418/15.03.2004г. по пазарна оценка, изготвена от лицензиран 

оценител в размер на  22 000,00 лв. /Словом: двадесет и две хиляди 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. 

 

„                            „                            „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 590 

          По т.16 от дневния ред - Продажба на вещи - частна общинска собственост - 

строителни материали - гранитни павета, мрамор за венецианска мозайка и гранитни 

плочи - втора употреба. 

          На основание  чл.21  ал.1 т.8 и ал.2  от  ЗМСМА,   чл. 35,   ал. 1   от    Закона  за   

общинската    собственост   във  връзка с  чл. 51,  ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда 

за придобиване, управление  и разпореждане  с  общинско   имущество, Общински 

съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

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

за  продажба   на   вещи, втора употреба – частна общинска собственост – строителни 

материали – демонтирани при строително ремонтните работи на пешеходната зона на 

центъра на гр. Горна Оряховица, представляващи: 

 

1. Гранитни павета 

2. Мрамор за венецианска мозайка 

3. Гранитни плочи 

  

Всеки вид строителни материали да се продава на пакети по 5 тона, 10 тона и 15 тона 

до изчерпване на наличните количества. 

 

Кандидатът за участие в търга заявява вида строителни материали и количеството, за 

които желае да участва в публичния търг, при подаване на заявлението за участие в 

търга. 

 

Ангажимент на купувача е отделянето на паветата от пълнежа – пясък, кал и земни 

почви, натоварването и изнасянето им от мястото за съхранение и тегленето им с 

представител на Община Горна Оряховица. 

 

          2. Общински съвет Горна Оряховица одобрява пазарната оценка за всеки тон за 

продажба на вещи, втора употреба – частна общинска собственост, строителни 

материали, както следва:  

 

№ Строителни материали Пазарна стойност 

без ДДС лв. /тон 

Пазарна стойност 

с ДДС лв. /тон 

1 Гранитни павета 86,42 лв. 103,70 лв. 

2 Мрамор за венецианска мозайка 125,40 лв. 150,48 лв. 

3 Гранитни плочи 164,67 лв. 197,60 лв. 

 

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

публични търгове с тайно наддаване по реда на ЗОС и НРПУРОИ за продажба на 

различните пакети от съответните строителни материали до изчерпване на наличните 

количества. 

  
 

„                            „                            „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 591 

          По т.17 от дневния ред - Предаване на активи на Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от ВиК „Йовковци“ ООД, Велико Търново за 

управление. 

          На основание чл.12, ал.4 от Закона за общинската собственост и на чл.21, ал.1, т.8 

и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и във връзка с 

чл.10в, ал.2, т.2 от Закона за водите, Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

          1. 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 предава на 

Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от ВиК „Йовковци“ ООД, 

Велико Търново (АВиК) за управление следния придобит актив „Улични водопроводи 

по улици в квартал „Гарата“, гр.Горна Оряховица“ с балансова стойност 1 017 803,14 

лв. 

          2. На основание чл.198о, ал.1 и ал.4 и във връзка с чл.198п, ал.1 и ал.5, т.4 и т.5, и 

ал.6 от Закона за водите и при условията на сключения между АВиК и ВиК 

„Йовковци“ООД, гр. В.Търново Договор, който е в сила от 01.06.2016г., предава за 

стопанисване, поддържане и експлоатация на оператора ВиК „Йовковци“ООД актива 

по т.1. 

          3. Упълномощава кмета на Община Горна Оряховица да предприеме 

необходимите действия по изпълнението на т.1 и т.2 от настоящото решение, като 

изпрати Уведомление до председателя на Асоциацията по ВиК на обособена територия, 

обслужвана от ВиК „Йовковци“ ООД, Велико Търново с приложени копия на 

необходимите документи. 

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 592 

          По т.18 от дневния ред - Отстъпване право на строеж на гаражна клетка  № 5 в 

УПИ II – За гаражи и ТП, кв. 199 по плана на ЦГЧ, гр.  Горна Оряховица.  

          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 на възмездно право на строеж  за  гаражна клетка № 5 в УПИ II – За  гаражи 
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и ТП, кв. 199 по плана на ЦГЧ, гр.  Горна Оряховица, съгласно АОС № 

3146/06.02.2014г. 

 

 

2.Определя първоначална тръжна цена, въз основа на пазарна оценка, изготвена 

от лицензиран оценител, за 1 /един/ брой гаражна клетка с площ  21,00 кв.м.  в размер 

на 1 101,03 лв.  /Словом: хиляда сто и един лева и три стотинки/ без ДДС или 1 321,23 

лв. /Словом: хиляда триста двадесет и един лева и двадесет и три стотинки/ с ДДС, 

която цена е по-висока от данъчната оценка. 

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 593 

          По т.19 от дневния ред - Отстъпване право на строеж на гаражна клетка  № 6 в 

УПИ II – За гаражи и ТП, кв. 199 по плана на ЦГЧ, гр.  Горна Оряховица.  

          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 на възмездно право на строеж  за  гаражна клетка № 6 в УПИ II – За  гаражи 

и ТП, кв. 199 по плана на ЦГЧ, гр.  Горна Оряховица, съгласно АОС № 

3146/06.02.2014г. 

 

 

2.Определя първоначална тръжна цена, въз основа на пазарна оценка, изготвена 

от лицензиран оценител, за 1 /един/ брой гаражна клетка с площ  21,00 кв.м.  в размер 

на 1 101,03 лв.  /Словом: хиляда сто и един лева и три стотинки/ без ДДС или 1 321,23 

лв. /Словом: хиляда триста двадесет и един лева и двадесет и три стотинки/ с ДДС, 

която цена е по-висока от данъчната оценка. 

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 594 

          По т.20 от дневния ред - Отстъпване право на строеж на гаражна клетка  № 7 в 

УПИ II – За гаражи и ТП, кв. 199 по плана на ЦГЧ, гр.  Горна Оряховица. 

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

отстъпване на възмездно право на строеж  за  гаражна клетка № 7 в УПИ II – За  гаражи 

и ТП, кв. 199 по плана на ЦГЧ, гр.  Горна Оряховица, съгласно АОС № 

3146/06.02.2014г. 

 

 

2.Определя първоначална тръжна цена, въз основа на пазарна оценка, изготвена 

от лицензиран оценител, за 1 /един/ брой гаражна клетка с площ  21,00 кв.м.  в размер 

на 1 101,03 лв.  /Словом: хиляда сто и един лева и три стотинки/ без ДДС или 1 321,23 

лв. /Словом: хиляда триста двадесет и един лева и двадесет и три стотинки/ с ДДС, 

която цена е по-висока от данъчната оценка. 

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 595 

          По т.21 от дневния ред - Разрешение за изработване на Проект за частично 

изменение на подробен устройствен план /ПЗ/ на гр. Горна Оряховица, с обхват УПИ V 

- 73 в квартал 140. 

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

администрация и чл. 134, ал.1, т. 1 и ал. 2, т. 6 във връзка с чл. 131, ал. 1 от ЗУТ, Общински 

съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

     1.Дава съгласие за провеждане на процедурата по ЧИ на ПУП /ПЗ/ с обхват УПИ V – 

73, в квартал 140 по плана на гр. Горна Оряховица, ЦГЧ, с цел изграждане на 

пристройка към жилищната сграда в имота. 

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 596 

          По т.22 от дневния ред - Разрешение за изработване на Проект за частично 

изменение на подробен устройствен план /ПР/ на гр. Горна Оряховица, с обхват УПИ I 

- за търговски обект и УПИ II - за ЖС в квартал 796. 

          На основание чл. 21, ал.1, т. 11 и ал.2 и чл. 134, ал1., т. 1 и ал. 2, т. 6 във връзка с 

чл. 131, ал. 1 от ЗУТ от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

     1. Дава съгласие за провеждане на процедурата по ЧИ на ПУП /ПР/ с обхват УПИ    I 

– за търговски обект и УПИ II – за ЖС  в   квартал 796, по плана на ЦГЧ на гр. Горна 

Оряховица. 
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„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 597 

          По т.23 от дневния ред - Промяна на Подробен устройствен план - План за 

регулация и застрояване /ПРЗ/ - с обхват УПИ XX - 6010 за ГСМ и УПИ X - за 

озеленяване в кв. 242 по плана на ИПЗ гр. Горна Оряховица.  

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

местната администрация, чл.62а, ал.2 във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, Общински 

съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

1. Дава съгласие за промяна предназначението на 90 кв.м. от УПИ X – за озеленяване, 

представляващи нереализирано озеленяване съгласно ПУП на ИПЗ гр.Горна 

Оряховица, като същите да се придадат към УПИ ХX – 6010 за ГСМ в кв. 242 по плана 

на ИПЗ гр. Горна Оряховица, собственост  на ЕТ “ЕЛИТ – Георги Песаров”, съгласно 

н.а.№80, т.I, р.№3058, н.д.№277/2000г. и Договор за покупко-продажба на недвижим 

имот вписан в СВ с №235, т.III, вх,.рег.№1292 от 04.04.2003г. 

 

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

местната администрация, чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от ЗУТ дава съгласие за започване 

на процедура по частично  изменение на Подробен устройствен план – План за 

регулация и застрояване /ПРЗ/ -  в обхват УПИ XX – 6010 за ГСМ и УПИ X – за 

озеленяване в кв. 242 по плана на ИПЗ гр. Горна Оряховица. 

 

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

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

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

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

лицензиран оценител в размер на общо 1874,70 лв. /словом: хиляда осемстотин 

седемдесет и четири лева и седемдесет стотинки/ без ДДС или 2249,64 лв. /словом: две 

хиляди двеста четиридесет и девет лева и шестедесет и четири стотинки/ с ДДС върху 

90 кв.м., част от УПИ X – за озеленяване кв.242 по плана на ИПЗ гр.Горна Оряховица 

собственост на Община Горна Оряховица съгласно АОС №1352/11.12.2002г., която да 

се придаде към УПИ ХX – 6010 за ГСМ в кв. 242 по плана на ИПЗ гр. Горна 

Оряховица, собственост на ЕТ “ЕЛИТ – Георги Песаров”, съгласно н.а.№80, т.I, 

р.№3058, н.д.№277/2000г. и Договор за покупко-продажба на недвижим имот вписан в 

СВ с №235, т.III, вх,.рег.№1292 от 04.04.2003г. 

 

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

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

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

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

лицензиран оценител в размер на общо 1541,42 лв./ словом: хиляда петстотин 

четиридесет и един лева и четиридесет и две стотинки  / без ДДС или 1849,70 лв. 

/словом: хиляда осемстотин четиридесет и девет лева и седемдесет стотинки / с ДДС 

върху 74 кв.м., представляващи част от УПИ XX – 6010 за ГСМ в кв.242 по плана на 
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ИПЗ гр.Горна Оряховица, собственост на ЕТ “ЕЛИТ – Георги Песаров”, съгласно 

н.а.№80, т.I, р.№3058, н.д.№277/2000г. и Договор за покупко-продажба на недвижим 

имот вписан в СВ с №235, т.III, вх,.рег.№1292 от 04.04.2003г, които да се придадат към 

новообразуван УПИ X – за паркинг и техническа инфраструктура в кв.242 по плана на 

ИПЗ гр.Горна Оряховица, собственост на Община Горна Оряховица съгласно АОС 

№1352/11.12.2002г. 

 

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

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

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

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

лицензиран оценител в размер на общо 333,28 лв./ словом: триста тридесет и три лева и 

двадесет и осем стотинки/ без ДДС или 399,94 лв. /словом: триста деветдесет и девет 

лева и деветдесет и четири стотинки/ с ДДС върху 16 кв.м., представляващи част от 

УПИ XX – 6010 за ГСМ, собственост на ЕТ “ЕЛИТ – Георги Песаров”, съгласно 

н.а.№80, т.I, р.№3058, н.д.№277/2000г. и Договор за покупко-продажба на недвижим 

имот вписан в СВ с №235, т.III, вх,.рег.№1292 от 04.04.2003г, които да се придадат към 

съществуваща улица-тупик с о.т. 1007-1004, собственост на Община Горна Оряховица. 

 

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

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

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

Кмета на Община Горна Оряховица да сключи предварителен договор за прехвърляне 

на правото на собственост, с който Община Горна Оряховица става собственик: 

 

- на 74 кв.м. представляващи част от УПИ XX – 6010 за ГСМ в кв. 242 по плана на ИПЗ 

гр. Горна Оряховица, придаващи се към новообразуван УПИ X - за паркинг и 

техническа инфраструктура, кв.242 по плана на ИПЗ гр.Горна Оряховица, които към 

момента е собственост на ЕТ “ЕЛИТ – Георги Песаров”, съгласно н.а.№80, т.I, 

р.№3058, н.д.№277/2000г. и Договор за покупко-продажба на недвижим имот вписан в 

СВ с №235, т.III, вх,.рег.№1292 от 04.04.2003г. 

- 16 кв.м. представляващи част от УПИ XX – 6010 за ГСМ в кв. 242 по плана на ИПЗ гр. 

Горна Оряховица, придаващи се към улица-тупик с о.т.1007-1004, по плана на ИПЗ 

гр.Горна Оряховица, които към момента са собственост на ЕТ “ЕЛИТ – Георги 

Песаров”, съгласно н.а.№80, т.I, р.№3058, н.д.№277/2000г. и Договор за покупко-

продажба на недвижим имот вписан в СВ с №235, т.III, вх,.рег.№1292 от 04.04.2003г.  

 

ЕТ “ЕЛИТ – Георги Песаров” придобива правото на собственост на част от УПИ X – за 

озеленяване в кв.242 по плана на ИПЗ гр.Горна Оряховица с площ 90 кв.м. собственост 

на Община Горна Оряховица, съгласно АОС №1352/11.12.2002г. 

 

6. За сметка на “ЕЛИТ – Георги Песаров” са всички разноски по сключване на 

предварителния договор за прехвърляне на правото на собственост върху: 

- 74 кв.м. представляващи част от УПИ XX – 6010 за ГСМ в кв.242 по плана на ИПЗ 

гр.Горна Оряховица придаващи се  към УПИ X - за паркинг и техническа 

инфраструктура, 

- 16 кв.м. представляващи част от УПИ XX – 6010 за ГСМ в кв.242 по плана на ИПЗ 

гр.Горна Оряховица придаващи се  към улица-тупик с о.т.1007-1004 собственост на 

“ЕЛИТ – Георги Песаров”  
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- 90 кв.м., част от УПИ X – за озеленяване в кв.242 по плана на ИПЗ гр.Горна 

Оряховица, собственост на Община Горна Оряховица. 
 

7. Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица, след влизане в сила на Заповедта за 

изменение на ПУП /ПРЗ/ да сключи окончателен договор за прехвърляне на правото на 

собственост върху 74 кв.м. представляващи част от УПИ XX – 6010 за ГСМ в кв.242 по 

плана на ИПЗ гр.Горна Оряховица придаващи се  към новообразувания УПИ X - за 

паркинг и техническа инфраструктура, 16 кв.м. представляващи част от УПИ XX – 

6010 за ГСМ придаващи се  към улица-тупик с о.т.1007-1004, собственост на “ЕЛИТ – 

Георги Песаров” и 90 кв.м., част от УПИ X – за озеленяване кв.242 по плана на ИПЗ 

гр.Горна Оряховица, собственост на Община Горна Оряховица. 

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 598 

          По т.24 от дневния ред - Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен 

план /ПП/ за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на 

урбанизираните  територии – за допълнително водоснабдяване на с. Горски Долен 

Тръмбеш с обхват ПИ № 000240 – водостопанско съоръжение по КВС в землището на 

с. Горски Долен Тръмбеш. 

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

местната администрация, чл.129, ал.1 и чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, Общински съвет Горна 

Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

1. Одобрява проект /Вариант №1/ за Подробен устройствен план – Парцеларен 

план /ПП/ за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на 

урбанизираните  територии за допълнително водоснабдяване на с. Горски Долен 

Тръмбеш с обхват  поземлен имот №000240 –  водостопанско съоръжение по КВС в 

землището  на с. Горски Долен Тръмбеш. 

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 599 

          По т.25 от дневния ред - Одобрение на Междинна оценка за изпълнението на 

Общински план за развитие 2014 - 2020 за периода 2014 - 2016г. 

          На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 24  и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 

42, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Общински 

съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 
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          1. Одобрява Междинна оценка за изпълнение на Общинския план за развитие на 

Община Горна Оряховица за периода 2014-2016г.. 

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 600 

          По т.26 от дневния ред - Допълнение в Общински план за развитие 2014 - 2020 г. 

и актуализация на Програмата за реализация на Плана. 

          На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 38, ал.4 

от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Общински съвет 

Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

1. Приема допълнение в Общински план за развитие 2014-2020 г.  като Мярка 

4.1.1 се допълва и  придобива следния вид: „Развитие на интегрирана 

система за градски транспорт и подобряване качеството на атмосферния 

въздух“.  

2. Приема актуализирана Програмата за реализация на Общински план за 

развитие 2014-2020 г.  

 чрез допълване на следните проекти: 

 Проект 4.1.1.2 „Дейности за намаляване замърсяването на 

атмосферния въздух“, Индикативна стойност в хил. лв.: 4000, 

Източник на финансиране: – ОП „Околна среда“ 2014-2020 г., 

Отговорна структура: Община Горна Оряховица; 

 Проект 3.3.1.25 „Развитие на крепост Ряховец“, Индикативна 

стойност в хил. лв.: 6000, Източник на финансиране: – ОП 

„Региони в растеж“ 2014-2020 г. и Финансов инженеринг, 

Отговорна структура: Община Горна Оряховица; 

 Проект 3.2.4.8 „Интегрирани мерки за приобщаване на уязвими 

групи, обитаващи социални жилища“, Индикативна стойност в 

хил. лв.: 400, Източник на финансиране: – ОП „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020 г. и ОП „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Отговорна структура: Община 

Горна Оряховица; 
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 чрез актуализация на проекти П 3.1.1.22 и П 3.1.2.25, част от 

Програмата, както следва: 

 Проект 3.1.1.22 „Енергийно-ефективна реконструкция и 

модернизация на ПГХТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Горна 

Оряховица, включително и учебна база, находяща се на втори 

адрес с. Крушето, община Горна Оряховица“, Индикативна 

стойност в хил. лв.: 1616, Източник на финансиране: Общински 

бюджет; ОПРР; МФК; НДЕФ; КБ, Отговорна структура: Община 

Горна Оряховица; 

Проект 3.1.2.25 „Обзавеждане и оборудване на ПГХТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. 

Горна Оряховица, включително и учебна база, находяща се на втори адрес с. Крушето, 

община Горна Оряховица“, Индикативна стойност в хил. лв.: 111,8 лв., Източник на 

финансиране: ОПРР; ОПНОИР, Отговорна структура: Община Горна Оряховица  

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 601 

          По т.27 от дневния ред - Допълнение на Наредбата за поддържане на 

обществения ред на територията на община Горна Оряховица. 

          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. Допълва Наредбата за поддържане на обществения ред на територията на 

Община Горна Оряховица както следва: 

 

   Към досегашния текст на чл. 10 се допълва и придобива следния вид: 

„Чл. 10 Забранява се разхождането на кучета в централната част на града, 

парковете “Христо Ботев”, “Градска градина”, “Детски кът”, “Никола Панайотов”, 

“Никола Петров”, в и около всички детски заведения и училища, в и около стадиони, 

тренировъчни игрища, спортни съоръжения, както и на места, обозначени със 

забранителни знаци. ” 

             Глоба в размер 100 лв. съгласно ЗВМД.  

 

„                            „                            „ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 602 
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          По т.28 от дневния ред - Приемане на Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Горна Оряховица за периода 2017 

- 2020 год. 

          На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.40, ал.3, във връзка с ал.1 от ЗЗЖ, 

Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

     1. Приема Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Община Горна Оряховица. 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 603 

          По т.29 от дневния ред - Приемане на Решение за даване на съгласие за 

партньорство по проектно предложение „Нови хоризонти за децата и младежите, 

настанени в резидентни услуги, и техните семейства“ по процедура чрез подбор на 

проектни предложения с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-2.009 

„Открий ме“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г., 

с кандидат Сдружение „Знам и мога повече“ - гр. Лясковец. 

          На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, чл. 59, ал.1 и чл.61 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и в изпълнение на Условия за кандидатстване 

с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване 

BG05M9OP001-2.009 „Открий ме” на Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020 г., Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

1. Общински съвет – Горна Оряховица дава своето съгласие за подаване на 

проектно предложение „Нови хоризонти за децата и младежите, настанени в 

резидентни услуги, и техните семейства” по процедура чрез подбор на проектни 

предложения с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-2.009 

„Открий ме” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-

2020 г., с кандидат Сдружение „Знам и мога повече”– гр. Лясковец  и партньори 

- Община Велико Търново, Община Горна Оряховица, Община Севлиево и 

Община Павликени, и дава своето съгласие за целта да бъде сключено 

„Споразумение за партньорство” между посочените кандидат и партньори, 

образец Приложение IV - „Споразумение за партньорство” към горепосочената 

процедура. 

 „                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 604 
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          По т.30 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 декември 2017 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 декември общинските 

съветници - Милчо Стефанов Милев, Огнян Иванов Стоянов, Йордан Антонов Яков, 

Йордан Стефанов Михтиев, като резервен член Никола Иванов Колев. 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 605 

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

съвет Горна Оряховица 

 Р е ш и: 

 

          1. Приема Декларация относно предстоящото изграждане на АМ „Русе – Велико 

Търново“ както следва: 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

от Общински съвет - Горна Оряховица, кмета на Община Горна Оряховица и 

ръководството на Общината, относно предстоящото изграждане на АМ „Русе – Велико 

Търново“ 

 

Ние, общинските съветници от Общински съвет Горна Оряховица, кметът на Община 

Горна Оряховица и ръководството на Общината, настояваме при изграждането на АМ 

„Русе – Велико Търново“ да бъде реализиран синият вариант на трасето, от 

предложените общо три. Аргументите за това са следните: 

Горна Оряховица е най-големият транспортен център в Северна България. Тук 

се намира най-голeмият ЖП възел с повече от 120 г. история в Северна 

България. От 90 години територията на Общината функционира единственото 

летище с международен статут, на което предстои разширение и модернизация. 

При приемане на друг от вариантите, достъпът до тези стратегически 

инфраструктурни обекти ще бъде изключително труден и отдалечеността им от 

магистралния път ще попречи на развитието им.  

При синия вариант, магистралата преминава близо до големи населени места и 

до втория по големина град в Област Велико Търново, който е с развита 

промишленост, и в който работят много фирми, изнасящи продукцията си на 

международния пазар. Изграждането на трасето от синия вариант на 

магистралата би допринесло за развитие на икономиката в региона. Съгласно 
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одобрения от МРРБ интегриран план за градско развитие на община Горна 

Оряховица започва изграждането на нова индустриална зона в непосредствена 

близост до ЖП възел Горна Оряховица и международното летище Горна 

Оряховица, които с постановление на МС 181 от 20.07.2009г. са определени, 

като обекти за националната сигурност. С изграждане на новата индустриална 

зона и приключилата процедура за концесиониране на летище Горна Оряховица 

създаваме условия за въвеждане на интермодалност на превозите, което е от 

стратегическо значение за транспортния отрасъл в ЕС. Не на последно място, 

хората - живеещи в населените места от Общината - години наред търпят 

огромния тежкотоварен трафик през центъра на селищата си. Сега, когато 

проблемът предстои да се реши, те няма да могат да ползват възможностите, 

които предлага новата магистрала.  

Предвид факта, че магистрали се строят за хората, с цел икономическото 

развити на градовете, населените места и регионите, категорично настояваме 

при изграждането на АМ „Русе – Велико Търново“ да бъде реализиран синия 

вариант на трасето. Ние сме последователни и категорични в отстояването на 

гореизложената позиция. 

 

„                            „                            „ 

 

          По т.31 от дневния ред - Изказване на гражданин на заседание на Общински 

съвет.  

„                            „                            „   

 

                                                            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                          /ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ/ 
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