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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от Протокол № 32/27.07.2017 г. 

от редовно заседание на  

Общински съвет – Горна Оряховица 
 

Р Е Ш Е Н И Е    № 497 

          По т.1 от дневния ред - Приемане на отчета на бюджета и сметките за средства от 

Европейския съюз на Община Горна Оряховица към 30.06.2017г. 

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

администрация, чл.137 ал.2 от Закона за публичните финанси, Общински съвет Горна 

Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

1. Приема отчета за изпълнението на бюджета към 30.06.2017 г. по приходна и 

разходна част, по функции, дейности, параграфи и подпараграфи, съгласно 

Приложение № 1, Приложение № 1-А, Приложение № 2, които са неразделна част от 

настоящото решение както следва:  

 

1.  По  приходите /Приложение № 1, 1-А/   

 § 

      Бюджет                       

2017 г. 

Отчет                        

30.06.17 г. 

1.1.Взаимоотношения с РБ  17 538 366 9 477 935 

1.1.1.Обща субсидия за държавни дейности 31 11 14 280 661 7 851 922 

1.1.2.Обща изравнителна субсидия 31 12 2 352 700 1 193 750 

1.1.3.Целева субсидия за КВ 31 13 565 600 185 129 

1.1.4. Трансфери чрез СЕБРА 31 18 143 253 143 253 

1.1.5.Други целеви трансфери от ЦБ 31 28 196 152 103 881 

1.2.Собствени приходи  9 178 271 4 856 502 

           1.2.1.Имуществени данъци  3 221 270 1 888 107  

           1.2.2.Неданъчни приходи  5 597 001 2 968 395 

1.3.Трансфери   -293 834 182 353 

1.4.Временни безлихвени заеми  -2 010 645 -40 488 

1.5.Финансиране на дефицита  3 462 920 -1 673 086  

Всичко приходи:  27 875 078 12 803 216 

    

2.  По  разходите /Приложение № 2/   

параграф параграф план отчет 

0100 

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения 11 294 382 4 565 572 

0200 Други възнаграждения и плащания за персонала 1 045 929 590 669 

0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 2 512 930 1 011 738 
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1000 Издръжка 10 750 377 5 638 580 

1900 Платени данъци, такси и административни санкции 105 028 -108 782 

4000 Стипендии 58 199 39 284 

4200 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 230 288 105 893 

4300 Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия  3 000 0 

4500 Субсидии и за юридически лица с нестопанска цел 885 271 605 797 

4600 Разходи за членски внос  16 619 14 473 

2200 Разходи за лихви по заеми от страната 109 000 35 582 

5100 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 390 000 170 293 

5200 Придобиване на дълготрайни материални активи 471 175 131 237 

5300 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 2 880 2 880 

Капитал   864 055 304 410 

Всичко    27 875 078 12 803 216 

 

3. Общински съвет приема отчета за капиталните разходи на общината към 30.06.2017 

г., отразени в Поименния списък за капитални вложения, съгласно Приложение № 3.  

4 Общински съвет приема отчета на общинските сметки за средства от Европейския 

съюз за полугодието на 2017 г.,  съгласно Приложение №4. 

5. Общински съвет приема отчета за състоянието на общинския дълг, съгласно 

Приложение №5 

6. Общински съвет приема отчета на средствата по Закона за приватизацията и 

следприватизационния контрол за полугодието на 2017 г.,  съгласно Приложение №6 

7. Общински съвет приема информацията за изпълнението на фискалните цели, както и 

за изпълнението на прогнозите по чл. 82, ал. 3 от ЗПФ. 

8. Общината няма сключвани за отчетния период съществени сделки и операции както 

и на разпоредителите с бюджет по бюджета на общината, които нямат пряк касов ефект 

върху бюджета на общината. 

9. Общински съвет приема отчета на показателите по чл. 14 от Закона за публичните 

финанси за контролираните от общината лица, които попадат в подсектор "Местно 

управление" и не са разпоредители с бюджет по бюджета на общината, както и на 

динамиката и текущото състояние на техния дълг – МБАЛ „Св.Иван Рилски“. 

 

 

„                            „                            „ 

 

          По т.2 от дневния ред - Информация за административното обслужване и работа с 

гражданите в общинска администрация на община Горна Оряховица за периода 

01.01.2017г. - 30.06.2017г. 

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

транспорт ” 

 

Г.Рачев – Комисията разгледа информацията и я прие. 

 

Общинските съветници се запознаха с информацията. 
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Изказвания не се направиха. 

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 498 

          По т.3 от дневния ред - Отчет за изпълнение на строителната програма на община 

Горна Оряховица съгласно поименния списък за капиталови разходи на община Горна 

Оряховица за периода 01.01.2017г. - 30.06.2017г. 

          На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

          Приема така представения отчет на Строителна програма на Община Горна 

Оряховица за период 01.01.2017г. - 30.06.2017г. 

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 499 

          По т.4 от дневния ред - Отчет за изпълнение на Годишен план за работа по 

приватизация на общинска собственост 2016г. за първото шестмесечие на 2017 г. 

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

администрация и чл. 6 ал. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, 

Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

             1. Приема отчета за изпълнение на Годишен план за работа по приватизация на 

общинска собственост за  2016г. за първото шестмесечие на 2017г. 

             2. Приема план – сметката на приходите и разходите от приватизация за 

първото шестмесечие на 2017г.               

  

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 500 

          По т.5 от дневния ред - Отчет за дейността на Общински съвет Горна Оряховица 

и неговите комисии за първото полугодие на 2017 г. 

          Във връзка с чл.27, ал.6 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, Общински съвет Горна Оряховица 
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Р е ш и: 

 

         I. Приема отчета за дейността на Общински съвет Горна Оряховица и неговите 

комисии за първото полугодие на 2017 г. 

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 501 

          По т.6 от дневния ред - Приемане на Наредба за определяне на условията и реда 

за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна 

услуга по отглеждане на деца в общинските детски градини на територията на община 

Горна Оряховица на първо четене. 

          На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 68, ал. 1 от Закона за 

предучилищното и училищно образование, Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

          §1. Приема Наредба за определяне на условията и реда за организиране на 

почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по 

отглеждане на деца в общинските детски градини на територията на община Горна 

Оряховица на първо четене. 

 

„                            „                            „ 

 

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

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 502 

          По т.8 от дневния ред - Одобряване разходите за командировки през второто 

тримесечие на 2017 г. на Председателя на Общинския съвет и на Кмета на общината. 

          На основание чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, Общински 

съвет Горна Оряховица 

Р е ш и: 

 

          1. Одобрява разхода в размер на 20,00 лв. /двадесет лв./ за служебни 

командировки на председателя на Общински съвет в страната. 
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          2. Одобрява разхода в размер на 363,46 лв. /триста шестдесет три лв. 46 ст./ за 

служебни командировки на кмета на Общината. 

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 503 

          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 за срок от 3 /три/ стопански години наем на следните имоти: 

- Имот № 217102 – нива, местност „Полето – под завода”, в землището на гр. 

Долна Оряховица, III категория с площ от 0,650 дка., частна общинска 

собственост, съгласно АОС № 4466/11.07.2017г. 

- Имот № 217103 – нива, местност „Полето – под завода”, в землището на гр. 

Долна Оряховица, III категория с площ от 0,708 дка., частна общинска 

собственост, съгласно АОС № 4467/11.07.2017г. 

      2. Отдаване под наем на имот № 000025 – язовир, местността „Сушишки баир”, по 

плана за земеразделяне на с. Горски горен Тръмбеш, с площ от 41,837 дка, публична 

общинска собственост, съгласно АОС № 249/08.12.1997г. за срок от 10 /десет/ години.  

      3. Отстъпване право на строеж на гаражна клетка № 6 в УПИ III – за гаражи, кв. 15 

по плана на район „Север”, гр. Горна Оряховица. 

      4. Отстъпване право на строеж на гаражна клетка № 1 в УПИ II – за гаражи, кв. 7 по 

плана на район „Север”, гр. Горна Оряховица. 

      5. Отстъпване право на строеж на гаражна клетка № 3 в УПИ II – за гаражи, кв. 7 по 

плана на район „Север”, гр. Горна Оряховица. 

      6. Отстъпване право на строеж на гаражна клетка № 7 в УПИ II – за гаражи, кв. 7 по 

плана на район „Север”, гр. Горна Оряховица. 

     7. Отстъпване право на строеж на гаражна клетка № 5 в УПИ II – за гаражи, кв. 7 по 

плана на район „Север”, гр. Горна Оряховица. 

      8. Отстъпване право на строеж на гаражна клетка № 4 в УПИ III – за гаражи, кв. 7 

по плана на район „Север”, гр. Горна Оряховица. 

      9. Отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост в 

землището на с. Първомайци, община Горна Оряховица 

     10. Продажба на поземлен имот с пл. № 5192, в кв. 47 по плана на район „Север”,  

гр. Горна Оряховица с площ от 1385,00 кв.м., съгласно АОС № 4513/11.07.2017г. 

     11. Продажба на имот – частна общинска собственост УПИ III - 63, в кв. 11 по плана 

на с. Правда,  община Горна Оряховица с площ от 900,00 кв.м., съгласно АОС № 

1898/30.04.2009г.    
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    12. Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ имот 

№ 000143 – стр. матер. – депо, находящ се в местността „Равнище” в землището на с. 

Върбица, община Горна Оряховица с площ от 16,827 дка., съгласно АОС № 

4514/17.07.2017г. 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 504 

          По т.10 от дневния ред - Продажба на поземлен имот с пл. № 5192, в кв. 47 по 

плана на район „Север”,  гр. Горна Оряховица с площ от 1385,00 кв.м., съгласно АОС 

№ 4513/11.07.2017г. 

          На основание  чл.21  ал.1 т.8 и ал.2  от  ЗМСМА,   чл. 35   ал. 1, чл. 41, ал. 2   от    

Закона  за   общинската    собственост   във    вр.  чл. 53    ал. 1   от     Наредбата   за    

реда  за  придобиване,   управление  и    разпореждане   с   общинско   имущество, 

Общински съвет Горна Оряховица 

Р е ш и: 

 

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

за  продажба   на   поземлен имот с пл. № 5192, в кв. 47 по плана на район „Север”,  гр. 

Горна Оряховица с площ от 1385,00 кв.м., съгласно АОС № 4513/11.07.2017г. и 

първоначална    тръжна    цена   определена  с  пазарна   оценка   от    лицензиран    

оценител,  в  размер на 58170,00 лева /Словом: петдесет и осем хиляди сто и седемдесет 

лева/ без ДДС или 69804,00 лева /Словом: шестдесет и девет хиляди осемстотин и 

четири лева/ с ДДС, която е по – висока от данъчната оценка на имота.      

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

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

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 505 

          По т.11 от дневния ред - Продажба на имот – частна общинска собственост УПИ 

III - 63, в кв. 11 по плана на с. Правда,  община Горна Оряховица с площ от 900,00 

кв.м., съгласно АОС № 1898/30.04.2009г. 

          На основание  чл.21  ал.1 т.8 и ал.2  от  ЗМСМА,   чл. 35   ал. 1, чл. 41, ал. 2   от    

Закона  за   общинската    собственост   във    вр.  чл. 53    ал. 1   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   имот – частна общинска собственост УПИ III - 63, в кв. 11 по плана 

на с. Правда,  община Горна Оряховица с площ от 900,00 кв.м., съгласно АОС № 

1898/30.04.2009г. и първоначална    тръжна    цена   определена  с  пазарна   оценка   от    

лицензиран    оценител,  в  размер на 4500,00 лева /Словом: четири хиляди и петстотин 



Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 32 от 27 юли 2017 г. от 

редовно заседание на Общински съвет, мандат 2015-2019 г. 
 
лева лева/ без ДДС или 5400,00 лева /Словом: пет хиляди и четиристотин лева/ с ДДС, 

която е по – висока от данъчната оценка на имота.      

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

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

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 506 

          По т.12 от дневния ред - Продажба на поземлен имот – частна общинска 

собственост, представляващ имот № 000143 – стр. матер. – депо, находящ се в 

местността „Равнище” в землището на с. Върбица, община Горна Оряховица с площ от 

16,827 дка., съгласно АОС № 4514/17.07.2017г. 

          На основание  чл.21  ал.1 т.8 и ал.2  от  ЗМСМА,   чл. 35   ал. 1, чл. 41, ал. 2   от    

Закона  за   общинската    собственост   във    вр.  чл. 53    ал. 1   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, представляващ имот 

№ 000143 – стр. матер. – депо, находящ се в местността „Равнище” в землището на с. 

Върбица, община Горна Оряховица с площ от 16,827 дка., съгласно АОС № 

4514/17.07.2017г. с първоначална    тръжна    цена   определена  с  пазарна   оценка   от    

лицензиран    оценител,  в  размер на 43750,20 лева /Словом: четиридесет и три хиляди 

седемстотин и петдесет лева и двадесет стотинки/, която е по – висока от данъчната 

оценка на имота.      

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

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

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 507 

          По т.13 от дневния ред - Учредяване на безвъзмездно право на ползване на 

помещение с площ 23,00 кв.м. - частна общинска собственост, находящо се на I етаж в 

сграда с адрес гр. Г.Оряховица, пл. ”Георги Измирлиев” № 2, попадаща в УПИ IV, кв. 

794 по плана на гр. Г.Оряховица съгласно АОС № 92/17.02.1997г. 

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

местната администрация, чл.39, ал.4 от Закон за общинска собственост  и чл.62, ал. 1 от 

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

Общински съвет Горна Оряховица 

Р е ш и: 
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1.Учредява в полза на Сдружение „Надежда - 2002”, гр. Горна Оряховица, 

представлявано от председателя Валентина Петкова Софрониева, безвъзмездно право 

на ползване върху недвижим имот, частна общинска собственост, съгласно АОС № 

92/17.02.1997г., представляващо помещение с площ  от 23,00 кв.м. на I етаж, в сградата 

на ул. ”Георги Измирлиев” № 2, гр. Г. Оряховица, попадаща в УПИ IV, кв.794  по плана 

на гр. Горна Оряховица,  за срок от 3 /три/ години. 

Консумативните разходи /ток, вода и други/ остават за сметка на Сдружение 

„Надежда - 2002” 

  

2.Възлага на кмета на Община Горна Оряховица да сключи договор за 

учредяване на безвъзмездно право на ползване. 

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 508 

          По т.14 от дневния ред - Отдаване под наем на имоти - ниви, местност „Полето - 

под завода“, в землището на гр. Долна Оряховица. 

          На основание   чл.21,   ал.1   т.8   във връзка с  ал.2 от   Закона за местното 

самоуправление и местната администрация,  чл.24 а, ал.5 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделски земи, чл. 14,  ал. 1 и ал.2   от    Закона  за   общинската    

собственост , чл.16 ал.1 и ал. 2, чл. 28, ал.2 и чл. 29, ал. 9, т. 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 организиран   публичен    търг   с   тайно    наддаване   

за   отдаване под наем за срок от 3 /три/ стопански години на следните имоти, частна 

общинска собственост, находящи се в землището на гр. Долна Оряховица, община 

Горна Оряховица: 

 

- Имот № 217102 – нива, местност „Полето – под завода”, в 

землището на гр. Долна Оряховица, III категория с площ от 

0,650 дка., частна общинска собственост, съгласно АОС № 

4466/11.07.2017г. 

- Имот № 217103 – нива, местност „Полето – под завода”, в 

землището на гр. Долна Оряховица, III категория  с площ от 

0,708 дка., частна общинска собственост, съгласно АОС № 

4467/11.07.2017г. 

 

С годишна цена в размер на 36,00 лв./дка., или първоначална тръжна годишна наемна 

цена за 1,358 дка в размер на 48,89 /Словом: четиридесет и осем лева и осемдесет и 

девет стотинки/. 

 

 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, управление и 

разпореждане с общинско  имущество. 
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„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 509 

          По т.15 от дневния ред - Отдаване под наем на имот № 000025 – язовир, по плана 

за земеразделяне на с. Горски горен Тръмбеш, общ. Горна Оряховица, местността 

„Сушишки баир” с площ от 41,837 дка, публична общинска собственост, съгласно 

А.П.О.С. № 249/08.12.1997г., за срок от 10 /десет/ години. 

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

местната администрация /ЗМСМА/, чл.14 ал.2 във вр. с ал.7 от Закона за общинската 

собственост /ЗОС/ и §12 ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за 

водите/ обн. в ДВ бр. 103 от 2013г./, във връзка с чл. 13, ал. 1 и ал. 2 и чл. 86, ал. 3 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 имот № 000025 – язовир, по плана за земеразделяне на с. Горски 

горен Тръмбеш, общ. Горна Оряховица, местността „Сушишки баир” с площ от 41,837 

дка, публична общинска собственост, съгласно А.П.О.С. № 249/08.12.1997г., за срок от 

10 /десет/ години и първоначална месечна наемна цена в размер на 3,00 лв. за декар или 

общо за  41,837 дка месечна наемна цена в размер на 125,51 лв. /Словом: сто двадесет и 

пет лева и петдесет и една стотинки/ без ДДС или 150,61 лв. /Словом: сто и петдесет 

лева и шестдесет и една 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. 
 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 510 

          По т.16 от дневния ред - Отдаване под наем на земеделски земи – частна 

общинска собственост в землището на с. Първомайци, община Горна Оряховица. 

          На основание чл. 21, ал. 1, т.8 във връзка с ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 24а, ал.5 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделски земи, чл. 14,  ал. 1 и ал. 2   от    Закона  за   общинската    

собственост, чл. 16 ал. 1 и ал. 2, чл. 28, ал. 2 и чл. 29, ал. 9, т. 2  и т. 6 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 организиран   публичен    търг   с   тайно    наддаване   

за   отдаване под наем за срок от 3 /три/ стопански години на земеделски земи, частна 

общинска собственост в землището на с. Първомайци, община Горна Оряховица с обща 

площ от 51,680 дка за следните имоти: 

 

Община Землище Имот № Местност Катег
ория 

   НТП Площ/дка    АОС № 

Горна 

Оряховица 

с.Първомайци 110048 Мерата III Нива 3,600 АОС №1309 

Горна 

Оряховица 

с.Първомайци 111008 Мерата III Нива 1,601 АОС №878 

Горна 

Оряховица 

с.Първомайци 077224 Друма IV Нива 0,026 АОС №4468 

Горна 

Оряховица 

с.Първомайци 000396 Пясъка III Нива 0,883 АОС №4469 

Горна 

Оряховица 

с.Първомайци 027014 Големия 

поток 

VI Нива 3,000 АОС №4470 

Горна 
Оряховица 

с.Първомайци 050019 Крушака IV Нива 3,000 АОС №4471 

Горна 

Оряховица 

с.Първомайци 062064 Белия 

камък 

III Нива 6,069 АОС №4472 

Горна 
Оряховица 

с.Първомайци 075040 Под село III Нива 1,827 АОС №4473 

Горна 

Оряховица 

с.Първомайци 075047 Под село III Нива 0,254 АОС №4474 

Горна 
Оряховица 

с.Първомайци 075048 Под село III Нива 0,151 АОС №4475 

Горна 

Оряховица 

с.Първомайци 075052 Под село III Нива 1,940 АОС №4476 

Горна 
Оряховица 

с.Първомайци 075066 Под село III Нива 1,186 АОС №4477 

Горна 

Оряховица 

с.Първомайци 075965 Под село III Нива 0,057 АОС №4478 

Горна 
Оряховица 

с.Първомайци 077189 Друма IV Нива 0,998 АОС №4479 

Горна 

Оряховица 

с.Първомайци 077190 Друма IV Нива 0,606 АОС №4480 

Горна 
Оряховица 

с.Първомайци 077191 Друма IV Нива 0,235 АОС №4481 

Горна 

Оряховица 

с.Първомайци 077192 Друма IV Нива 0,057 АОС №4482 

Горна 
Оряховица 

с.Първомайци 077193 Друма IV Нива 0,041 АОС №4483 

Горна 

Оряховица 

с.Първомайци 077194 Друма IV Нива 0,030 АОС №4484 

Горна 
Оряховица 

с.Първомайци 077195 Друма IV Нива 0,023 АОС №4485 

Горна 

Оряховица 

с.Първомайци 077225 Друма IV Нива 0,054 АОС №4486 

Горна с.Първомайци 077227 Друма IV Нива 0,319 АОС №4487 
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Оряховица 

Горна 

Оряховица 

с.Първомайци 094101 Пясъка III Нива 1,627 АОС №4488 

Горна 
Оряховица 

с.Първомайци 094102 Пясъка III Нива 2,399 АОС №4489 

Горна 

Оряховица 

с.Първомайци 094111 Пясъка III Нива 0,262 АОС №4490 

Горна 
Оряховица 

с.Първомайци 094112 Пясъка III Нива 0,119 АОС №4491 

Горна 

Оряховица 

с.Първомайци 094113 Пясъка III Нива 0,082 АОС №4492 

Горна 
Оряховица 

с.Първомайци 095119 Гробищата III Нива 0,726 АОС №4493 

Горна 

Оряховица 

с.Първомайци 095121 Гробищата III Нива 0,548 АОС №4494 

Горна 

Оряховица 

с.Първомайци 095124 Гробищата III Нива 0,438 АОС №4495 

Горна 

Оряховица 

с.Първомайци 095158 Гробищата III Нива 1,372 АОС №4496 

Горна 

Оряховица 

с.Първомайци 099501 Мерата III Нива 2,128 АОС №4497 

Горна 

Оряховица 

с.Първомайци 111486 Мерата III Нива 1,207 АОС №4498 

Горна 

Оряховица 

с.Първомайци 126299 Гарата IV Нива 0,665 АОС №4499 

Горна 

Оряховица 

с.Първомайци 126499 Гарата IV Нива 0,846 АОС №4500 

Горна 

Оряховица 

с.Първомайци 126501 Гарата IV Нива 0,738 АОС №4501 

Горна 

Оряховица 

с.Първомайци 126503 Гарата IV Нива 1,064 АОС №4502 

Горна 

Оряховица 

с.Първомайци 126505 Гарата IV Нива 0,962 АОС №4503 

Горна 

Оряховица 

с.Първомайци 126507 Гарата IV Нива 3,382 АОС №4504 

Горна 

Оряховица 

с.Първомайци 126510 Гарата IV Нива 0,365 АОС №4505 

Горна 

Оряховица 

с.Първомайци 126511 Гарата IV Нива 0,759 АОС №4506 

Горна 

Оряховица 

с.Първомайци 126512 Гарата IV Нива 1,050 АОС №4507 

Горна 

Оряховица 

с.Първомайци 126516 Гарата IV Нива 1,707 АОС №4508 

Горна 

Оряховица 

с.Първомайци 104026 Куков орех IV Нива 2,998 АОС №4509 

Горна 

Оряховица 

с.Първомайци 095166 Гробищата III Нива 0,212 АОС №4510 

Горна 

Оряховица 

с.Първомайци 095167 Гробищата III Нива 0,067 АОС №4511 

     Обща 

площ 

51,680 дка  
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    С годишна наемна цена по категории, както следва: 

     

    - за III,IV,V категория в размер на 36,00 лв./дка със завишение от 20 % на 

основание чл. 29, ал. 9, т. 6 от НРПУРОИ в размер на 43,20 лв./дка или за 48,68 дка 

първоначална тръжна годишна наемна цена в размер на 2102,98 лв. /Словом: две 

хиляди сто и два лева и деветдесет и осем стотинки/. 

   - за VI категория в размер на 21,00 лв./дка или за 3,000 дка първоначална тръжна 

годишна наемна цена в размер на 63,00 лв. /Словом: шестдесет и три лева/. 

    Обща първоначална тръжна наемна цена в размер на 2165,98 лв. /Словом: две хиляди 

сто шестдесет и пет лева и деветдесет и осем стотинки/ за 51,680 дка. 

 

 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, управление и 

разпореждане с общинско  имущество. 

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 511 

          По т.17 от дневния ред - Изменение на Решение № 483 от Протокол № 

31/29.06.2017г. на Общински съвет – Горна Оряховица. 

          На основание чл.21, ал.1 т.8 във връзка с  ал.2 от   Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.24 а, ал.5 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделски земи, чл.14,  ал.1 и ал.2  от  Закона  за   общинската  

собственост , чл.16 ал.1 и ал. 2, чл.28 ал.2 и чл.29, ал.9, т.2 и т.6 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет 

Горна Оряховица 

Р е ш и: 

 

     1. Изменя Решение № 483 от Протокол № 31/29.06.2017г. на Общински съвет Горна 

Оряховица, в частта „годишна наемна цена в размер на 9,50 лв./дка., или първоначална 

тръжна годишна наемна цена със завишение от 20 % на основание чл.29, ал.9, т.6 от 

НРПУРОИ в размер на 11,40 лв./дка и първоначална тръжна годишна наемна цена за 

90,810 дка в размер на 1 035,23 лв./Словом: хиляда тридесет и пет лева и двадесет и три 

стотинки/.", като добива следния вид " годишна наемна цена в размер на 19,00лв./дка., 

или първоначална тръжна годишна наемна цена със завишение от 20 % на основание 

чл.29, ал.9, т.6 от НРПУРОИ в размер на 22,80 лв./дка и първоначална тръжна годишна 

наемна цена за 90,810 дка в размер на 2 070,47 лв./Словом: две хиляди и седемдесет 

лева и четиридесет и седем стотинки/". 

         

     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, управление и разпореждане с 

общинско  имущество. 
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„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 512 

          По т.18 от дневния ред - Възлагане управлението на рибните ресурси в имот № 

000032 – язовир, по плана за земеразделяне на гр. Долна Оряховица, общ. Горна 

Оряховица, местността „Кошарите” с площ от 25,185 дка, публична общинска 

собственост, съгласно А.П.О.С. № 242/08.12.1997г., за срок от 10 /десет/ години. 

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

администрация /ЗМСМА/, чл.15а, ал.4 във вр. с чл. 11а, ал.2 от Закона за рибарството и 

аквакултурите и чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, Общински 

съвет Горна Оряховица 

Р е ш и: 

 

1. Дава съгласие за възлагане на управлението на рибните ресурси в язовир – 

публична общинска собственост, представляващ имот № 000032 – язовир, по плана за 

земеразделяне на гр. Долна Оряховица, общ. Горна Оряховица, местността „Кошарите” 

с площ от 25,185 дка, публична общинска собственост, съгласно А.П.О.С. № 

242/08.12.1997г., за срок от 10 /десет/ години на Сдружение ловно – рибарско 

дружество „Сидер Войвода” при спазване на Закона за водите, Закона за рибарството и 

аквакултурите и други нормативни актове, засягащи безопасното стопанисване и 

експлоатация на язовирите. 

 

 

2. Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да извърши  необходимите 

действия по изпълнение на настоящото решение. 
 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 513 

          По т.19 от дневния ред - Отстъпване право на строеж на гаражна клетка  № 1 в 

УПИ II – за гаражи, кв. 7 по плана на р – н „Север”, 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: 

 

Дава съгласие да бъде  проведен публичен търг с тайно наддаване за отстъпване 

на възмездно право на строеж  за  гаражна клетка № 1 в УПИ II – за гаражи, кв. 7 по 

плана на р – н „Север”, гр.  Горна Оряховица, съгласно АОС № 3668/27.01.2017г. 

 

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 
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1 056,09 лв.  /Словом: хиляда петдесет и шест лева и девет стотинки/ без ДДС или 

1 267,30 лв. /Словом: хиляда двеста шестдесет и седем лева и тридесет стотинки/ с 

ДДС, която цена е по-висока от данъчната оценка. 

 

          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    № 514 

          По т.20 от дневния ред - Отстъпване право на строеж на гаражна клетка  № 3 в 

УПИ III – за гаражи, кв. 15 по плана на р – н „Север”, 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: 

 

Дава съгласие да бъде  проведен публичен търг с тайно наддаване за отстъпване 

на възмездно право на строеж  за  гаражна клетка № 3 в УПИ III – за гаражи, кв. 15 по 

плана на р – н „Север”, гр.  Горна Оряховица, съгласно АОС № 4512/11.07.2017г. 

 

Определя първоначална тръжна цена, въз основа на пазарна оценка, изготвена от 

лицензиран оценител, за 1 /един/ брой гаражна клетка с площ  24,50 кв.м.  в размер на 

1 058,40 лв.  /Словом: хиляда петдесет и осем лева и четиридесет стотинки/ без ДДС 

или 1 270,07 лв. /Словом: хиляда двеста и седемдесет лева и седем стотинки/ с ДДС, 

която цена е по-висока от данъчната оценка. 

 

         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    № 515 

          По т.21 от дневния ред - Отстъпване право на строеж на гаражна клетка  № 4 в 

УПИ III – за гаражи, кв. 15 по плана на р – н „Север”, 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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Дава съгласие да бъде  проведен публичен търг с тайно наддаване за отстъпване 

на възмездно право на строеж  за  гаражна клетка № 4 в УПИ III – за гаражи, кв. 15 по 

плана на р – н „Север”, гр.  Горна Оряховица, съгласно АОС № 4512/11.07.2017г. 

 

Определя първоначална тръжна цена, въз основа на пазарна оценка, изготвена от 

лицензиран оценител, за 1 /един/ брой гаражна клетка с площ  24,50 кв.м.  в размер на 

1 058,40 лв.  /Словом: хиляда петдесет и осем лева и четиридесет стотинки/ без ДДС 

или 1 270,07 лв. /Словом: хиляда двеста и седемдесет лева и седем стотинки/ с ДДС, 

която цена е по-висока от данъчната оценка. 

 

        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    № 516 

          По т.22 от дневния ред - Отстъпване право на строеж на гаражна клетка  № 5 в 

УПИ III – за гаражи, кв. 15 по плана на р – н „Север”, 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: 

 

Дава съгласие да бъде  проведен публичен търг с тайно наддаване за отстъпване 

на възмездно право на строеж  за  гаражна клетка № 5 в УПИ III – за гаражи, кв. 15 по 

плана на р – н „Север”, гр.  Горна Оряховица, съгласно АОС № 4512/11.07.2017г. 

 

Определя първоначална тръжна цена, въз основа на пазарна оценка, изготвена от 

лицензиран оценител, за 1 /един/ брой гаражна клетка с площ  24,50 кв.м.  в размер на 

1 058,40 лв.  /Словом: хиляда петдесет и осем лева и четиридесет стотинки/ без ДДС 

или 1 270,07 лв. /Словом: хиляда двеста и седемдесет лева и седем стотинки/ с ДДС, 

която цена е по-висока от данъчната оценка. 

 

             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    № 517 

          По т.23 от дневния ред - Отстъпване право на строеж на гаражна клетка  № 6 в 

УПИ III – за гаражи, кв. 15 по плана на р – н „Север”, гр. Горна Оряховица. 
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          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: 

 

Дава съгласие да бъде  проведен публичен търг с тайно наддаване за отстъпване 

на възмездно право на строеж  за  гаражна клетка № 6 в УПИ III – за гаражи, кв. 15 по 

плана на р – н „Север”, гр.  Горна Оряховица, съгласно АОС № 4512/11.07.2017г. 

 

Определя първоначална тръжна цена, въз основа на пазарна оценка, изготвена от 

лицензиран оценител, за 1 /един/ брой гаражна клетка с площ  24,50 кв.м.  в размер на 

1 058,40 лв.  /Словом: хиляда петдесет и осем лева и четиридесет стотинки/ без ДДС 

или 1 270,07 лв. /Словом: хиляда двеста и седемдесет лева и седем стотинки/ с ДДС, 

която цена е по-висока от данъчната оценка. 

 

         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    № 518 

          По т.24 от дневния ред - Отстъпване право на строеж на гаражна клетка  № 7 в 

УПИ III – за гаражи, кв. 15 по плана на р – н „Север”, 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: 

 

Дава съгласие да бъде  проведен публичен търг с тайно наддаване за отстъпване 

на възмездно право на строеж  за  гаражна клетка № 7 в УПИ III – за гаражи, кв. 15 по 

плана на р – н „Север”, гр.  Горна Оряховица, съгласно АОС № 4512/11.07.2017г. 

 

Определя първоначална тръжна цена, въз основа на пазарна оценка, изготвена от 

лицензиран оценител, за 1 /един/ брой гаражна клетка с площ  24,50 кв.м.  в размер на 

1 058,40 лв.  /Словом: хиляда петдесет и осем лева и четиридесет стотинки/ без ДДС 

или 1 270,07 лв. /Словом: хиляда двеста и седемдесет лева и седем стотинки/ с ДДС, 

която цена е по-висока от данъчната оценка. 

 

          Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да организира и проведе публичен 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 519 

          По т.25 от дневния ред - Даване на съгласие за изграждане на паркинг по улица с 

о.т. 827 - 826 - 1007  /ул. „Св. Княз Борис I“ по подробния устройствен план на ИПЗ - 

гр. Горна Оряховица. 

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

администрация, чл. 148, ал. 5, чл. 149, ал. 2, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 5, ал. 1 от ЗУТ, 

Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

     1. В качеството си на собственик дава съгласие в полза на „Монолит – 99” ООД за 

изграждане на паркинг по улица с о.т. 827 – 826 - 1007 /ул. „Св. Княз Борис I” № 86/ по 

Подробния устройствен план на ИПЗ – гр. Горна Оряховица, който паркинг ще се 

изгради в част от тротоарното пространство. 

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 520 

          По т.26 от дневния ред - Одобряване на подробен устройствен план /план 

застрояване и парцеларен план/ за поземлен имот № 61.583, местност „Бабенец“, 

землище на гр. Горна Оряховица. 

          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.3 и т.5 от ЗУТ, Общински съвет Горна 

Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

1. Одобрява  проект за  частично изменение на подробен устройствен план - 

План за застрояване /ПЗ/ и Парцеларен план /ПП/ за ПИ № 61.583 – лозови насаждения, 

местност “Бабенец” землище на гр. Горна Оряховица, собственост на Ангел Кирилов 

Ангелов, с цел промяна предназначението на земята и застрояването, като  се определят 

следните устройствени показатели: Устройствена зона –Жм; Височина - до 10м /до 3 

етажа/; Кинт-1,2; Плътност на застрояване – 60%, Плътност на озеленяване – 40%;  

Начин на застрояване  - е /свободно/. 

 

„                            „                            „ 

 

 



Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 32 от 27 юли 2017 г. от 

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

Р Е Ш Е Н И Е    № 521 

          По т.27 от дневния ред - Определяне на средищните детски градини и училища на 

територията на община Горна Оряховица за учебната 2017/2018 година. 

          На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 53 и чл. 54 от Закона за 

предучилищното и училищното възпитание и чл. 3 от ПМС 128/29.06.2017 г., 

Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

Oпределя за учебната 2017/2018 следните средищни институции: 

 

І. СРЕДИЩНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ  

1.1.  ДГ „ДИМИТЪР ГЕНКОВ“  

С. ПОЛИКРАИЩЕ, УЛ. „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ № 1.  

 

Данни съгласно чл. 3, ал. 3 от ПМС 128/29.06.2017 г.: 

1) Наименование и адрес на детската градина:  

ДГ „Димитър Генков“ с. Поликраище, ул. „Отец Паисий“ № 1,  

общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново. 

 

2) Мотиви за необходимостта от включване на детската градина в  

Списъка на средищните детски градини и училища: 

В с. Янтра, общ. Горна Оряховица няма функционираща детска градина, 

няма и училище, което да организира задължително предучилищно образование. 

Децата от селото се обучават в най-близката за тях детска градина, а именно ДГ 

„Димитър Генков“ с. Поликраище, общ. Горна Оряховица.   

 

3) Сведение за броя на обучаваните деца в задължителна предучилищна 

възраст от населени места, в които няма детска градина или 

училище, което провежда обучение в съответната група: 

През учебната 2017/ 2018 г. се предвижда в ДГ „Димитър Генков“ с. 

Поликраище да се обучават 6 деца от с. Янтра, общ. Горна Оряховица, 

подлежащи на задължително предучилищно образование. 
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4) Информация за маршрута на пътуване, състоянието и вида на 

пътната мрежа. 

Пътуването се осъществява по маршрут: 

 

Маршрут Разстояния,км  Път 
Вид 

настилка 

Експлоатаци

онно 

състояние 

с.Янтра 

(център) – ДГ 

„Д.Генков", 

с.Поликраище 

4,680 

Републикански път ІІІ 

5003, с маршрут: (Полски 

Тръмбеш - Велико 

Търново) - Янтра - 

(Драганово - Долна 

Оряховица) 

Плътен 

асфалтобетон 
Добро 

1,810 

Републикански път І 5, с 

маршрут: Русе - Бяла - 

Полски Тръмбеш - 

Велико Търново - 

Дебелец - Дряново - 

Габрово - Шипка - 

Казанлък - Стара Загора - 

Средец - Димитровград - 

Хасково - Конуш - 

Черноочене - Кърджали - 

Момчилград - Маказа - 

граница Гърция 

Плътен 

асфалтобетон 
Мн. добро 

Общо, км: 6,490       

 

Превозът на учениците се осъществява от лицензирана транспортна фирма. 

 

 

ІІ. СРЕДИЩНИ УЧИЛИЩА  

2.1.  ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“  

С. ПОЛИКРАИЩЕ, УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ № 63 
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Данни съгласно чл. 3, ал. 3 от ПМС 128/29.06.2017 г.: 

1) Наименование и адрес на училището:  

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Поликраище, ул. „Васил Левски“ № 63,  

общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново. 

 

2) Мотиви за необходимостта от включване на училището в  Списъка 

на средищните детски градини и училища: 

В с. Крушето, общ. Горна Оряховица и с. Янтра, общ. Горна Оряховица 

няма функциониращи училища. Учениците от  с. Крушето  и с. Янтра се 

обучават в най-близкото за тях училище, а именно ОУ „Св. св. Кирил и 

Методий“ с. Поликраище, общ. Горна Оряховица.   

 

3) Сведение за броя на обучаваните деца в задължителна предучилищна 

възраст от населени места, в които няма детска градина или 

училище, което провежда обучение в съответната група: 

През учебната 2017/ 2018 г. се предвижда в ОУ „Св. св. Кирил и 

Методий“ с. Поликраище да се обучават 19 ученици от с. Крушето и 28 ученици 

от с. Янтра, общ. Горна Оряховица, подлежащи на задължително училищно 

образование – общо 47 ученици. 

 

4) Информация за маршрута на пътуване, състоянието и вида на 

пътната мрежа: 

Пътуването се осъществява по два маршрута: 

 

Маршрут Разстояния,км  Път 
Вид 

настилка 

Експлоатаци

онно 

състояние 

с.Янтра (център) – 

ДГ „Д.Генков", 

с.Поликраище 

4,680 

Републикански път ІІІ 

5003, с маршрут: 

(Полски Тръмбеш - 

Велико Търново) - Янтра 

- (Драганово - Долна 

Оряховица) 

Плътен 

асфалтобето

н 

Добро 

 1,810 
Републикански път І 5, с 

маршрут: Русе - Бяла - 

Полски Тръмбеш - 

Плътен 

асфалтобето
Мн. добро 
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Велико Търново - 

Дебелец - Дряново - 

Габрово - Шипка - 

Казанлък - Стара Загора 

- Средец - Димитровград 

- Хасково - Конуш - 

Черноочене - Кърджали - 

Момчилград - Маказа - 

граница Гърция 

н 

Общо, км: 6,490       

с.Крушето (център) 

– ОУ „Св.св.Кирил и 

Методий", 

с.Поликраище 

0,210 
Уличната мрежа на 

с.Крушето 

Плътен 

асфалтобетон 

Задоволителн

о 

2,570 

Общински път VTR1013, 

с маршрут:  /ІІІ-504, 

Ресен - Стефан 

Стамболово / - Никюп - 

граница община 

(В.Търново - 

Г.Оряховица) - Крушето  

Плътен 

асфалтобетон 
Добро 

7,330 

Републикански път І 5, с 

маршрут: Русе - Бяла - 

Полски Тръмбеш - 

Велико Търново - 

Дебелец - Дряново - 

Габрово - Шипка - 

Казанлък - Стара Загора 

- Средец - Димитровград 

- Хасково - Конуш - 

Черноочене - Кърджали - 

Момчилград - Маказа - 

граница Гърция 

Плътен 

асфалтобетон 
Мн. добро 

0,100 
Уличната мрежа на 

с.Поликраище 

Плътен 

асфалтобетон 
Добро 

Общо, км: 10,210       

 

Превозът на учениците се осъществява от лицензирана транспортна фирма. 
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Данни съгласно чл. 3, ал.4 от ПМС 128/29.06.2017 г.: 

1) Информация за възможностите за осигуряване на целодневна 

организация на учебния ден: 

В училището са създадени условия за осигуряване на целодневна 

организация на учебния ден. До настоящия момент, същото е 

функционирало като средищно. 

 

2) Информация за възможностите за осигуряване на обедно хранене: 

В училището са създадени условия за осигуряване на обедно хранене и се 

осъществява такова. 

 

2.2.  ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“  

С. ВЪРБИЦА, УЛ. „БОЖУР“ № 7 

 

Данни съгласно чл. 3, ал. 3 от ПМС 128/29.06.2017 г.: 

1) Наименование и адрес на училището:  

ОУ „Васил Левски“ с. Върбица, ул. „Божур“ № 7,  

общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново. 

 

2) Мотиви за необходимостта от включване на училището в  Списъка 

на средищните детски градини и училища: 

В с. Горски долен Тръмбеш, общ. Горна Оряховица няма функциониращо 

училище. Учениците от  с. Горски долен Тръмбеш се обучават в най-близкото за 

тях училище, а именно ОУ „Васил Левски“ с. Върбица, ул. „Божур“ № 7, общ. 

Горна Оряховица, 

 

3) Сведение за броя на обучаваните деца в задължителна 

предучилищна възраст от населени места, в които няма детска 

градина или училище, което провежда обучение в съответната 

група: 

През учебната 2017/ 2018 г. се предвижда в ОУ „Васил Левски“ с. 

Върбица да се обучават 19 деца от с. Горски долен Тръмбеш, общ. Горна 

Оряховица, подлежащи на задължително училищно образование. 
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4) Информация за маршрута на пътуване, състоянието и вида на 

пътната мрежа: 

Пътуването се осъществява по маршрут: 

 

Маршрут Разстояния,км  Път 
Вид 

настилка 

Експлоатаци

онно 

състояние 

с.Горски долен 

Тръмбеш (център) – 

ОУ „Васил Левски", 

с.Върбица 

4,800 

Общински път 

VTR2050, с 

маршрут: /ІІІ-4073, 

Горски горен 

Тръмбеш - 

Драганово / Горски 

долен Тръмбеш-

Върбица 

Плътен 

асфалтобетон 
Добро 

Общо, км: 4,800       

 

 На училището е предоставен училищен автобус с 30+1 места. 

 

Данни съгласно чл. 3, ал.4 от ПМС 128/29.06.2017 г.: 

5) Информация за възможностите за осигуряване на целодневна 

организация на учебния ден: 

В училището са създадени условия за осигуряване на целодневна 

организация на учебния ден. До настоящия момент, същото е 

функционирало като средищно. 

 

6) Информация за възможностите за осигуряване на обедно хранене: 

В училището са създадени условия за осигуряване на обедно хранене и се 

осъществява такова. 

 „                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 522 

          По т.28 от дневния ред - Определяне на представител на Община Горна 

Оряховица за участие и съгласуване на мандата и позицията на представителя на 
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Община Горна Оряховица по дневния ред на извънредно заседание на Общо събрание 

на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация Йовковци“ ООД – гр.Велико Търново. 

          На основание чл.21, ал.1, т.15 и т.23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 10в, ал. 1, т. 7 и чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите 

и чл. 5, ал. 5 и ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация, Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

1. Определя инж. Добромир Стойков Добрев – Кмет на община Горна 

Оряховица да представлява Общината в редовно заседание на Общото събрание на 

Асоциацията по ВиК, което ще се проведе на 10.08.2017г. от 11.00 часа. 

   

2. При невъзможност за участие на Кмета на Община Горна Оряховица в 

заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ 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 Асоциацията по ВиК. 

 

3. Оправомощава представителя на Община Горна Оряховица при провеждане 

на редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК да гласува по 

предложения дневен ред по следния начин:    

3.1. По точка 1 от дневния ред - Приемане на препоръчителния размер на 

вноската на държавата, в бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико 

Търново за 2018г., да бъде в размер на 15 000 /петнадесет хиляди/ лв. – да гласува 

„ЗА“.  .   

3.2. По точка 2 от дневния ред - Други – обсъждане на възникнали въпроси, 

във връзка с бъдещата дейност на Асоциацията – да гласува „за“, „против“ или 

„въздържал се“, съобразно вътрешните си убеждения и интересите на Община 

Горна Оряховица. 

 

4. Оправомощава представителя на Община Горна Оряховица да подписва и 

получава всякакви документи свързани с Общото събрание на Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация 

Йовковци“ООД, гр. В. Търново. 

     

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 523 

          По т.29 от дневния ред - Определяне на представител на община Горна 

Оряховица в извънредно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д – р Стефан 

Черкезов“ АД, ЕИК 104510514, със седалище и адрес на управление: гр. Велико 
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Търново, ул. „Ниш“ № 1, което ще се проведе на 07.08.2017г. от 11.00 часа и 

съгласуване на позицията му по въпросите, включени в предложения дневен ред. 

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

местната администрация, чл. 226 от Търговския закон и чл. 2 от Наредба 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 в извънредното Общо събрание на акционерите 

на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново, в което община Горна 

Оряховица е акционер. 

2. При невъзможност за участие на Кмета на Община Горна Оряховица в 

извънредното Общо 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 

Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико 

Търново.   

 

3. Оправомощава представителя на Община Горна Оряховица при провеждане 

на извънредното Общо събрание на акционерите на МОБАЛ  

„Д – р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново на 07.08.2017г. от 11.00 часа, респ. в 

хипотезата на чл. 227, ал. 3 от ТЗ на 23.08.2017г в същия час, да гласува предложените 

проекти на решения по точките на дневния ред по следния начин: 

 3.1. По точка 1 - Избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Стефан 

Филев Филев, Лилия Василева Вълчева и Сибила Веселинова Маринова – да гласува 

„за“. 

 3.2. По точка 2 – определяне тригодишен мандат на новоизбрания съвет на 

директорите – да гласува „за“. 

         3.3. По точка 3 – определя възнаграждението на членовете на съвета на 

директорите, на които няма да бъде възложено управлението, в размер на две средни 

месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на 

минималната работна заплата, установена за страната, в съответствие с Наредба 9 от 

2000 г, като тези членове могат да получават това възнаграждение, в случаите, в които 

това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт – да гласува 

„за“.  

    

 4. Оправомощава представителя на Община Горна Оряховица да подписва и 

получава всякакви документи, свързани с извънредното Общо събрание на 

акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД. 

 

 

„                            „                            „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 524 

          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 месеците август 

и септември 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 август общинските 

съветници - Георги Недев Бижев, Стелияна Христова Христова, Йордан Филипов 

Аврамов, Йордан Кирилов Керчев, като резервен член Иван Генов Момъков. 

          2. Избира в комисиите за провеждане на публичните търгове и в комисиите за 

провеждане на публично оповестените конкурси за месец септември общинските 

съветници - Румен Михайлов Иванов, Янко Димитров Янков, Митко Станчев Станев, 

Добрин Серопе Дериджиян, като резервен член Юлиан Ангелов Йорданов. 

„                            „                            „ 

Р Е Ш Е Н И Е    № 525 

          По т.31 от дневния ред - Приемане началния баланс на общинско търговско 

дружество 'Търговия за бита в ликвидация' ЕООД 

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

местната администрация във връзка с чл. 270, ал. 2 от Търговския закон, Общински 

съвет Горна Оряховица  

Р е ш и: 

 

          Приема началния баланс на общинско търговско дружество 'Търговия за бита в 

ликвидация' ЕООД, гр. Горна Оряховица изготвен от ликвидатора на дружеството в 

ликвидация и поясняващ състоянието му към момента на прекратяване на дейността 

му. 

„                            „                            „   

 

                                                            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                          /ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ/ 
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