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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от Протокол № 58/23.05.2019 г. 

от редовно заседание на  

Общински съвет – Горна Оряховица 

 

 

 

          По т.1 от дневния ред – Информация за изпълнение на национална програма за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в община Горна Оряховица 

и предстоящи дейности по внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради в град Горна Оряховица по ОП “РЕГИОНИ В 

РАСТЕЖ“. 

          Докл.: Председателят на ПК „Териториално развитие, строителство и 

благоустройство ” 

 

П. Гайдаров – Комисията разгледа и се запозна с информацията. 

 

Общинските съветници се запознаха с информацията. 

Изказвания не се направиха. 

„                            „                            „ 

 

          По т.2 от дневния ред – Информация за състоянието на частната и публична 

общинска собственост при община Горна Оряховица за 2018г. и първото тримесечие на 

2019г. 

          Докл.: Председателят на ПК „Общинска собственост” 

 

Й.Аврамов – Комисията разгледа и се запозна с информацията. 

 

Общинските съветници се запознаха с информацията. 

Изказвания не се направиха. 

„                            „                            „ 

 

          По т.3 от дневния ред – Питания и отговор на питания 

 

„                            „                            „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 989 

          По т.4 от дневния ред – Промени в приходната и  разходната част на бюджета  и в 

Поименния списък за капиталови разходи за местни  дейности и в Сметките за средства 

от Европейския съюз. 

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

местната администрация чл.104,ал.1, т.5, ал.4,  чл.124, ал.2 , и ал.4 , чл.127, ал.1 от 

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

Министерство на финансите, Общински съвет Горна Оряховица, 

 

Р е ш и: 

 

1. Променя плана на бюджета на Община Горна Оряховица за 2019 година за  

местни дейности , както следва: 

     1.1.  По приходната част 

 

1.1.1. Изменя  приходната част на бюджета , като намалява с 7187 лв. внесеният  

данък върху приходите  от стопанска дейност  §§37-02-внесен данък върху приходите 

от стопанска дейност на бюджетните предприятия ( -) и съответно §37-00 Внесени ДДС 

и други данъци върху продажбите; 

1.1.2. Изменя  приходната част на бюджета, като увеличава §§62-01-получени 

трансфери ( +) с 129982 лв.и съответно §62-00 Трансфери между бюджети и сметки за 

средствата от Европейския съюз ( нето); 

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

средства от Европейския съюз   както следва: 

            -предоставя  временен безлихвен заем по проект „Спомагателни дейности в 

община Горна Оряховица“  BG05M9OP001-2.0010-0244-С01 по Оперативна програма 

«Развитие на човешките ресурси 2014-2020» към Община Горна Оряховица ( -) 25 000 

лв.; 

         - предоставя временен безлихвен заем за изпълнение на проект  „Енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Горна Оряховица“ 

BG16RFOP001-1.027-0006   по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. ( 

-)72169 лв.; 

  - предоставя временен безлихвен заем за изпълнение на проект «Актуализация 

на на Програмата за управление и подобряване на качеството на атмосферния въздух в 

община Горна Оряховица» BG16M1OP002-5.002-0017 по Оперативна програма 

„Околна среда“ 2014-2020 г. ( -) 30000 лв.  

          

     1.2.   По разходната част    

 

1.2.1.Увеличава с 10000 лв. разходната част на бюджета  за местни дейности и 

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 
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Функция VІ Жилищно строителство, БКС и ООС 

  

Дейност 603 Водоснабдяване и канализация 

-       Канализационна мрежа на гр.Горна Оряховица –  

Главен колектор ІІ от ул.“Христо Смирненски“ до 

 включване в Главен колектор ІІІ и Главен колектор ІІІ 

 от о.т.568 до включване в Главен колектор І“ – 

 етап І и етап ІІ                                                                               0    10000  +10000 

 

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

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

 

 

3.Предоставeният по сметки за средства от Европейския съюз  ( извънбюджетна сметка 

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

3.1.По приходната част: 

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

           

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

Европейския съюз (нето)    +25000 лв.:        

         -За проект „Спомагателни дейности в община Горна Оряховица“  BG05M9OP001-

2.0010-0244-С01 по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси 2014-2020» 

към Община Горна Оряховица ( +) 25 000 лв.; 

                                                     

      За Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

 

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

Европейския съюз (нето)      +72169 лв.:   

        -за проект  „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град 

Горна Оряховица“ BG16RFOP001-1.027-0006   по Оперативна програма „Региони в 

растеж“ 2014-2020 г. ( +)72169 лв.. 

 

       За Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. 

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

Европейския съюз (нето)    +30000 лв.: 

       -за проект «Актуализация  на Програмата за управление и подобряване на 

качеството на атмосферния въздух в община Горна Оряховица» BG16M1OP002-5.002-

0017 по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. ( +) 30000 лв. 

 

3.2.По  разходната част: 

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

          -За проект „Спомагателни дейности в община Горна Оряховица“  BG05M9OP001-

2.0010-0244-С01 увеличава разходната част с 25 000 лв.; 

             

      За Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

            -За проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град 

Горна Оряховица“ BG16RFOP001-1.027-0006   увеличава разходната част с 72169 лв. 

       За Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. 
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           -за проект «Актуализация  на Програмата за управление и подобряване на 

качеството на атмосферния въздух в община Горна Оряховица» BG16M1OP002-5.002-

0017 увеличава разходната част с 30000 лв. 

 

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

на  проектите.  

 

4. Заемите се погасяват след приключване на проектите и възстановяване на средствата 

от  оперативните програми. В случай, че не могат да се възстановят  (поради не 

признаване на някои разходи), заемите се трансформират в трансфер между бюджети и 

сметки за средства от Европейския съюз (т. 20 от ДДС 07/04.04.2008г. на Министерство 

на финансите). 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 990 

          По т.5 от дневния ред – Даване на съгласие за издаване на запис на заповед във 

връзка с изпълнението на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 № 

BG16RFOP001-1.027-0006-C01, „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни 

сгради в град Горна Оряховица“. 

                 На основание  чл. 21, ал. 1, т. 10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5  от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, 

 

Р е ш и: 

 

 1. Дава съгласие Община Горна Оряховица да издаде Запис на заповед, 

неотменим и безусловен, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и 

удръжки от какъвто и да било характер в полза на Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството, Управляващ орган на оперативна програма „Региони в 

растеж” – главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално 

развитие” в размер на 603 483,94 лв. (словом: шестстотин и три хиляди четиристотин 

осемдесет и три лева и деветдесет и четири стотинки), представляващи 35 % авансово 

плащане по Административен договор за предоставяне на  безвъзмездна финансова 

помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 № BG16RFOP001-1.027-

0006-С01, „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Горна 

Оряховица” със срок за предявяване за плащане до 14.03.2022г.  

 2. Упълномощава Николай Стефанов Георгиев – Заместник Кмет на Община 

Горна Оряховица да подпише записа на заповед и всички изискуеми документи в 

изпълнение на решението на Общински съвет гр.Горна Оряховица. 

 

„                            „                            „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 991 

          По т.6 от дневния ред – Актуализиране на Програмата за управление и 

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

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

администрация,  чл.8 ал.9 от Закон за общинската собственост,  Общински съвет Горна 

Оряховица, 

Р е ш и: 

 

          Дава съгласие да бъде актуализирана и допълнена Програмата за управление и 

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

следните имоти: 

  
       1. Продажба на имот, частна общинска собственост - новообразуван имот № 

133.1646– изоставени орни земи, местност „Бабенец”, землището на с. Първомайци, 

община Горна Оряховица, V категория, с площ 841,00 кв.м., съгласно АОС № 

6041/02.052019г. 

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 992 

          По т.7 от дневния ред – Актуализация на пазарна оценка за 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: 

 

          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. 
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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 актуализацията на 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. 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 993 

          По т.8 от дневния ред – Продажба на имот, частна общинска собственост - 

новообразуван имот № 133.1646– изоставени орни земи, местност „Бабенец”, 

землището на с. Първомайци, община Горна Оряховица, V категория, с площ 841,00 

кв.м., съгласно АОС № 6041/02.05.2019г. 

          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, частна общинска собственост - новообразуван имот № 

133.1646– изоставени орни земи, местност „Бабенец”, землището на с. Първомайци, 

община Горна Оряховица, V категория, с площ 841,00 кв.м., съгласно АОС № 

6041/02.052019г. и първоначална тръжна цена, определена от лицензиран оценител в 

размер на 1682,00 лв. /Словом: хиляда шестстотин осемдесет и два лева/.                                                                                                               
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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    № 994 

          По т.9 от дневния ред – Изменение в Наредбата за изграждане, стопанисване, 

контрол и опазване на зелената система на територията на Община Горна Оряховица. 

          На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.428 от ЗВМД, Общински съвет 

Горна Оряховица, 

Р е ш и: 

 

          1. Отменя чл.22, т.4 от Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване 

на зелената система на територията на Община Горна Оряховица. 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 995 

          По т.10 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 редовно заседание на Общо събрание на 

съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД гр. Велико Търново  

          На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23, и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3 и ал.7 от Търговския 

закон и чл.9 от Наредбата за управлението на търговски дружества с общинско 

имущество и общински предприятия, Общински съвет Горна Оряховица, 

Р е ш и: 

               

1. Определя  инж. Добромир Стойков Добрев – кмет на Община Горна 

Оряховица, да представлява Общината на извънредното Общо събрание на 

на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Велико 

Търново, което ще се проведе на 30.05.2019г. от 11,00 часа. 

 

 

2. При невъзможност за участие на инж. Добромир Стойков Добрев – кмет на 

Община Горна Оряховица в редовното заседание на Общото събрание на 

съдружниците на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Велико 

Търново  определя Николай Стефанов Георгиев – Заместник – кмет на 

Община Горна Оряховица, да представлява Община Горна Оряховица в 

редовното заседание на Общото събрание на съдружниците на 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Велико Търново . 
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3. Оправомощава представителя на Община Горна Оряховица при провеждане 

на редовното Общо събрание на Асоциацията по ВиК  да гласува по 

предложения дневен ред по следния начин: 
3.1. По точка едно от дневния ред – Общото събрание на съдружниците 

на „ВиК Йовковци” ООД приема Отчета за управлението на 

дружеството през 2018 г. – да гласува „ЗА“; 
3.2. По точка две от дневния ред – Общото събрание на съдружниците на 

„ВиК Йовковци” ООД приема доклада на експерт-счетоводителя за 

извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2018г. и 

проверения и заверен ит експерт – счетоводителя Годишен финансов 

отчет за 2018г.  – да гласува „ЗА“;  
3.3. По точка три от дневния ред – Общото събрание на съдружниците на 

„ВиК Йовковци” ООД приема годишен доклад на Одитния комитет 

за 2018г. – да гласува „ЗА“; 
3.4. По точка четири от дневния ред – Общото събрание на съдружниците 

на „ВиК Йовковци” ООД приема предложения от управителя на 

дружеството регистриран одитор Елена Велева Илиева с диплом 

№0124/1992 за извършване на проверка и заверка на годишния 

финансов отчет на дружеството за финансова 2019 година. 

Възнаграждението по договора на одитора да бъде не по-високо от 

8800,00 (осем хиляди и осемстотин) лева без ДДС. – Да гласува „ЗА“; 

 

4. Оправомощава представителя на Община Горна Оряховица да подписва и 

получава всякакви документи свързани с редовното годишно отчетно Общо 

събрание на съдружниците във „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ 

ООД, гр. Велико Търново.  

 

5. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение, на основание 

чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, предвид важността на 

точките, от дневния ред на извънредното събрание на Асоциацията по ВиК. 

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 996 

          По т.11 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 юни 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 май общинските съветници - 
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Димитър Стойков Николов, Савадор Стефанов Ганчев, Йордан Филипов Аврамов, 

Митко Станчев Станев, като резервен член Диана Великова Даскалова-Апостолова. 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 997 

          По т.12 от дневния ред – Предложение относно вземане на решение за закрито 

заседание на Общинския съвет. 

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

местната администрация и чл.35 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. Взема решение заседанието на Общинския съвет да продължи като закрито. 

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 998 

          По т.13 от дневния ред – Предложение относно присъждане на званието „Почетен 

гражданин на община Горна Оряховица“ 

          На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 15, ал. 1, т. 21, вр. с чл. 90, ал. 1, т. 2 от Правилник за 

организацията и дейността на Общински съвет Горна Оряховица, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация и във връзка с чл. 12 от Наредба за 

званията, наградите и отличията на община Горна Оряховица, Общински съвет Горна 

Оряховица 

Р е ш и: 

          1. Присъжда званието „Почетен гражданин на община Горна Оряховица” на 

Атанас Ангелов Бахчеванов. 

          2.  Присъжда званието „Почетен гражданин на община Горна Оряховица” на 

Иван Тодоров Стойчев.  

„                            „                            „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 999 

          По т.14 от дневния ред – Обсъждане на предложения за присъждане на годишни 

награди на Община Горна Оряховица. 

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

местната администрация и чл. 17, т.1, т.2, т.3, т.4  и във връзка с чл. 3, ал. 1 и чл. 22 от 

Наредбата за званията, наградите и отличията на община Горна Оряховица, Общински 

съвет Горна Оряховица 

Р е ш и: 

 

        1.Присъжда „Награда Горна Оряховица“ както следва: 

 

за принос в развитието в сферата на образованието и науката:  

 

 Инж. Владимир Григоров Григоров 

 Росица Василева Рачева 

 Даниела Христова Кенарева 

 

за принос в развитието в сферата на културата: 

 

 Георги Христов Петров 

 Антон Иванов Благоев 

 Атанас Йорданов Петров 

 

за принос в развитието в сферата на здравеопазването: 

 

 д-р Иван Димитров Иванов 

  

за принос в развитието в сферата на спорта: 

 

 Николай Ганев Йоргов 

 Стефан Русев Купичков 

 Захари  Петров Мутафчиев 

 

„                            „                            „ 

                          

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                                       /ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ/ 
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