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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от Протокол № 42/26.04.2018 г. 

от редовно заседание на  

Общински съвет – Горна Оряховица 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 705 

          По т.1 от дневния ред - Анализ на финансово - икономическото състояние и 

годишния отчет на  “Общински пазари  - Горна Оряховица“ -  ЕООД за 2017 г. 

          На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСА във връзка с чл. 147, ал. 2 и чл. 137, ал. 1, т.3 

от Търговския закон и чл. 23, ал.1 и ал.2 от Наредбата за управлението на търговски 

дружества с общинско имущество и общински предприятия , Общински съвет Горна 

Оряховица,  

 

Реши: 

 

        1.Приема анализа за състоянието и годишния отчет за дейността на “Общински 

пазари  - Горна Оряховица“ -  ЕООД за 2017 г. 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 706 

          По т.2 от дневния ред - Анализ на финансово - икономическото състояние и 

годишния отчет на  “Търговия за  бита  ЕООД“ - в ликвидация Горна Оряховица“ -  за 

2017 г. 

         На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСА във връзка с чл. 147, ал. 2 и чл. 137, ал. 1, т.3 от 

Търговския закон и чл. 23, ал.1 и ал.2 от Наредбата за управлението на търговски 

дружества с общинско имущество и общински предприятия , Общински съвет Горна 

Оряховица, 

 

Реши: 

 

      1. Приема анализа за състоянието и годишния отчет за дейността на  „Търговия за 

бита “ - ЕООД  в ликвидация  град Горна Оряховица  за 2017 г. 

 

           

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

 

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 707 

          По т.4 от дневния ред - Промени в разходната част на бюджета и в Поименния 

списък за капиталови разходи за местните дейности. 

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

местната администрация и чл.124, ал.1, ал.2 и aл.4 от Закона за публичните финанси, 

Общински съвет Горна Оряховица, 

 

Реши: 

 

1. Променя плана на бюджета на Община Горна Оряховица за 2018 година за 

местни дейности, както следва : 

 

Изменя разходната част както следва : 

 

- Извършва компенсирани промени в размер на 59900 лв. в разходната част на 

бюджета и изменя Поименния списък за капиталови разходи в частта на финансирането 

на обектите със собствени средства както следва: 

 

- увеличава бюджета на Кметство Горна Оряховица с 59900 лв, като увеличава 

Функция V Социално осигуряване, подпомагане и грижи, дейност 553 Приюти, § 52-

00 Придобиване на дълготрайни материални активи, §§ 52-02- придобиване на сгради, 

за обект „Изграждане на приют“. Намалява с 59900 лв.бюджета на ОП „Младежки 

дейности, спортни имоти и прояви“ като намалява Функция VII Почивно дело, култура, 

религиозни дейности, Дейност 714 Спортни бази за спорт за всички, 10-00 

Издръжка§§10-30 текущ ремонт.  

   

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

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

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 708 

         По т.5 от дневния ред – Одобряване разходите за командировки през първото 

тримесечие на 2018 г. 

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

съвет Горна Оряховица, 
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Реши: 

1. Общински съвет одобрява разхода в размер на 40,00 лв. / Четиридесет лева/ 

за служебни командировки на Кмета на Общината. 

2. Общински съвет  одобрява разхода в размер на 80,00 лв. /Осемдесет лева/ за 

служебни командировки на Председателя на Общински съвет в страната. 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 709 

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

разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. 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,  

Реши: 

 
 I.Общинският съвет дава съгласие да бъде актуализирана и допълнена Програмата за 

управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Горна 

Оряховица със следните имоти: 

1. Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост: 

помещение с площ от 16,00 кв.м. в сграданаходящо се в УПИ II – „За Кметство, Адм. 

сграда, Младежки клуб, Поща, Читалище, МВР, Снег бар, Клуб на пенсионера”, кв. 28 

по плана на с. Първомайци, община Горна Оряховица, съгласно АОС № 

2517/25.04.2012г., за срок от 3 /три/ години. 

           2. Отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, 

а именно помещение, представляващо манипулационна и сервизни помещения в 

Здравна служба с площ 20,00 кв.м., находящо се в с. Янтра, съгласно АОС № 

1407/04.03.2004г. за срок от 3/три/  години. 

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 710 

           По т.7 от дневния ред - Отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска 

собственост : помещение с площ от 16,00 кв.м. в сграда , находящо се в УПИ II - „ За 

Кметство, Адм. сграда, Младежки клуб, Поща, Читалище, МВР, Снег бар, Клуб на 

пенсионера“ , кв. 28 по плана с. Първомайци, община Горна Оряховица, съгласно 

АОС№ 2517/ 25.04.2012 г., за срок 3/ три/ години. 

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

местната администрация, чл.14 ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост във 
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връзка с чл. 16, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Горна Оряховица,  

 

Реши: 

 

1. Общинският съвет дава съгласие да бъде организиран публичен търг  с тайно 

наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост - 

помещение с площ от 16,00 кв.м. в сграда, находящо се в УПИ II – „За Кметство, Адм. 

сграда, Младежки клуб, Поща, Читалище, МВР, Снег бар, Клуб на пенсионера”, кв. 28 

по плана на с. Първомайци, община Горна Оряховица, съгласно АОС № 

2517/25.04.2012г., за срок от 3 /три/ години и първоначална месечна наемна цена в 

размер на 48,00лв. /Словом: четиридесет и осем лева/ без ДДС или 57,60 лв. /Словом: 

петдесет и седем лева и шестдесет 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    № 711 

          По т.8 от дневния ред - За отдаване под наем на част от недвижим имот - частна 

общинска собственост, а именно помещение, представляващо манипулационна и 

сервизни помещения в Здравна служба с площ 20,00 кв.м., находящо се в с. Янтра , 

съгласно АОС№ 1407/04.03.2004г. за срок 3/ три/ години. 

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

местната администрация, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост във 

връзка с чл. 16, ал. 1, ал. 2 и чл. 84, ал. 1, т. 5 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Горна Оряховица 

 

Реши: 

1. Общинският съвет дава съгласие да бъде организиран публичен търг с тайно 

наддаване за отдаване под наем на помещение – частна общинска собственост, а 

именно помещение, представляващо манипулационна и сервизни помещения в Здравна 

служба находящо се в УПИ VI - за столова и фурна на ТКЗС, кв. 20, с. Янтра с площ 

20,00 кв.м., с първоначална месечна наемна цена  1,50 лв./ кв.м. без ДДС  или 1,80 

лв./кв. м. с ДДС или за 20,00 кв.м. общо 30,00 лв./Словом: тридесет лева/ без ДДС или 

36,00 лв./Словом: тридесет и шест лева/ с ДДС за срок от 3/три / години. Помещението 

ще се използва за лекарски кабинет или стоматологичен кабинет. 
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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    № 712 

           По т.9 от дневния ред - Одобряване на Подробен устройствен план / План  за 

застрояване/ за поземлен имот №100070/ проектен № 100072, местност „Самоводски 

път“ по картата на възстановената собственост за землището на село Първомайци, 

Община Горна Оряховица, област Велико Търново, обект „Промяна предназначението 

от земя за земеделско ползване в терен за предимно производствена дейност “. 

          На основание чл. 21, ал.1, т. 11 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, 

Реши: 

 

       1.Общински съвет гр. Горна Оряховица одобрява Проект за Подробен устройствен 

план - План за застрояване /ПЗ/ и Парцеларен план /Пп/ за елементи на техническата 

инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, с обхват поземлен 

имот №100070 /проектен №100072/, местност ”Самоводски път” по картата на 

възстановената собственост на  землището с. Първомайци, Община Горна Оряховица, 

област Велико Търново, собственост на Митко Иванов Спасов, с цел промяна 

предназначението от земя за земеделско ползване в терен за предимно производствена 

дейност.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 713 

           По т.10 от дневния ред - Съгласие за изработване на проект Подробен 

устройствен план - Парцеларен план за обект: Присъединяване на „Предприятие за 

производство на машиностроителни детайли, възли и елементи с административна част 

и кафе- аперитив“, намиращо се в ПИ 258014 по КВС, гр. Лясковец, м.Брода, обл. 

Велико Търново, към ЗРУ 20 кV на п/ст 110/20/10 кV „Горна Оряховица- Изток“. 

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

местната администрация, чл.5, ал.1,  чл.64, ал.1,  чл.134, ал.2, т.6 от  Закон за 

устройство на територията във връзка с чл.124, ал.3 и ал.6 и  чл.131 ал.1 от същия 

закон, Общински съвет Горна Оряховица, 
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Реши: 

          

         1. Дава съгласие за изработване на проект Подробен устройствен план – 

Парцеларен план за обект : Присъединяване на „ Предприятие за производство на 

машиностроителни детайли, възли и елементи с административна част и кафе – 

аперитив“, намиращо се в ПИ 258014 по КВС, гр. Лясковец, м.Брода, обл.Велико 

Търново, към ЗРУ 20 кV на п/ст 110/20/10kV „Горна Оряховица – Изток“ , в частта на 

попадащата техническа инфраструктура в ПИ с №000151  с НТП – пустеещи 

необработваеми земи по КВС на гр. Горна Оряховица, общинска собственост съгласно 

Акт №4663 от 04.01.2018г., вписан в СВ с вх.рег.№598 от 02.02.2018г., Акт №150, т.II. 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 714 

          По т.11 от дневния ред - Промяна на Подробен устройствен план  - План за 

регулация и застрояване /ПРЗ/ - с обхват УПИ XIV - за озеленяване в кв. 5 по плана на 

гара Горна Оряховица. 

         На основание чл. 21, ал.1, т.8, т.11 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.208, ал.1 и чл.104, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.1 от 

ЗУТ, Общински съвет Горна Оряховица, 

 

Реши: 

   

         1. Дава съгласие за промяна предназначението на 85 кв.м., част от нереализирано 

УПИ XIV – за озеленяване, представляващи предаваемо място съгласно ПУП на гара 

Горна Оряховица, като същите да се придадат към новообразуван УПИ ХV – 592 в кв. 5 

по плана на гара Горна Оряховица, собственост  на Георги Маринов Георгиев, съгласно 

н.а.№1307, т.VII, р.№13084, н.д.№1066/2003г. 

 

        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 XIV – за озеленяване в кв. 5 по плана на 

гара Горна Оряховица, съгласно одобрен Общ Устройствен План /ОУП/ за гр. Горна 

Оряховица с Решение №800 от Протокол №47/27.07.2006г. на Общински съвет 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 1190,00 лв. /словом: хиляда сто и 
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деветдесет лева/ без ДДС или 1428,00 лв. /словом: хиляда четиристотин двадесет и осем 

лева/ с ДДС върху 85 кв.м., част от нереализирано УПИ XIV – за озеленяване кв.5 по 

плана на гара Горна Оряховица собственост на Община Горна Оряховица, която да се 

придаде към новообразуван УПИ ХV – 592 в кв. 5 по плана на гара Горна Оряховица, 

собственост на Георги Маринов Георгиев, съгласно н.а.№1307, т.VII, р.№13084, 

н.д.№1066/2003г. 

 

        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 1372,00 лв./ словом: хиляда триста 

седемдесет и два лева / без ДДС или 1646,40 лв. /словом: хиляда шестстотин 

четиридесет и шест лева и четиридесет стотинки / с ДДС върху 98 кв.м., 

представляващи част от пл.№592 в кв.5 по плана на гара Горна Оряховица, собственост 

на Георги Маринов Георгиев, съгласно н.а.№1307, т.VII, р.№13084, н.д.№1066/2003г., 

които да се придадат към улица с о.т. 13-14 по плана на гара Горна Оряховица, 

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.17, ал.1, ал.2, т.1 и т.3, 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: 

 

         - Георги Маринов Георгиев става собственик на 85 кв.м. представляващи част от 

нереализирано УПИ XIV – за озеленяване в кв. 5 по плана на гара  Горна Оряховица, 

придаващи се към новообразуван УПИ XV - 592, кв.242 по плана на гара Горна 

Оряховица, които към момента са собственост на Община Горна Оряховица. 

- Община Горна Оряховица става собственик на 98 кв.м. представляващи част от 

пл.№592 в кв. 5 по плана на гара Горна Оряховица, придаващи се към улица с о.т.13-14, 

по плана на гара Горна Оряховица, които към момента са собственост на Георги 

Маринов Георгиев, съгласно н.а.№1307, т.VII, р.№13084, н.д.№1066/2003г.  

 

         6. За сметка на Георги Маринов Георгиев са всички разноски по сключване на 

предварителния договор за прехвърляне на правото на собственост върху: 

- 85 кв.м. представляващи част от нереализирано УПИ XIV – за озеленяване в кв.5 по 

плана на гара Горна Оряховица придаващи се  към новообрзуван УПИ XV – 592, 

- 98 кв.м. представляващи част от пл.№592 в кв.5 по плана на гара Горна Оряховица 

придаващи се  към улица с о.т. 13-14 собственост на Георги Маринов Георгиев. 

 
 

         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 85 кв.м. представляващи част от нереализирано УПИ 

XIV – за озеленяване в кв.5 по плана на гара Горна Оряховица придаващи се  към 

новообразувания УПИ XV – 592 собственост на Община Горна Оряховица, 98 кв.м. 

представляващи част от пл.№592 придаващи се  към улица с о.т.13-14, собственост на 

Георги Маринов Георгиев. 

„                            „                            „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 715 

          По т.12 от дневния ред - Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за 

личностно развитие във връзка с изпълнение на Общинска стратегия за подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците в Община Горна Оряховица (2017-2018), 

приета от Общински съвет Горна Оряховица с Решение № 556 от Протокол 

№35/26.10.2017г. 

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

администрация, във връзка с чл.197, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, Общински съвет Горна Оряховица, 

 

Реши: 

  

         §1. Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие във 

връзка с изпълнение на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците в Община Горна Оряховица (2017-2018), приета от Общински съвет 

Горна Оряховица с Решение №556 от Протокол №35/26.10.2017г. 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 716 

          По т.13 от дневния ред - Допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, 

съгласно чл. 9 от ЗМДТ. 

        На основание чл.21, ал.1 , т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.9 от Закона за местните данъци и такси, 

Общински съвет Горна Оряховица, 

 

Реши: 

 

  1. Общински съвет Горна Оряховица приема допълнение на Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община 

Горна Оряховица, съгласно чл.9 от ЗМДТ, както следва: 

 §1. Изменям и допълвам чл.1, ал.2 като на мястото на отменените точки 4 и 

7 се създават нови точки 4 и 7, които гласят: 

 „4“. за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно 

образование извън финансираното от държавата; 

 „7“.  за дейности по обща подкрепа по смисъла на Закона за предучилищното и 

училищното образование , които не се финансират от държавния бюджет и се 

осъществяват от центровете за подкрепа за личностно развитие; 

§2. В §1 от Допълнителните разпоредби на Наредбата се създава нова точка 

5, която гласи: 
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‚‚Многодетен родител“ е родител или осиновител, полагащ грижи в 

домакинството си за повече от три ненавършили пълнолетие деца, както и навършилите 

пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното  им образование, но 

не по- късно от навършване на 20- годишна възраст ( родени, припознати, осиновени, 

доведени, заварени, с изключение на сключилите брак). 

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 717 

           По т.14 от дневния ред - Участие в извънредно неприсъствено 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 във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 5 от 

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

общинско имущество и общински предприятия, Общински съвет Горна Оряховица,  

 

Реши: 

  

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

Оряховица да представлява Общината за извънредно неприсъствено заседание на Общо 

събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация -  Йовковци” ООД, гр. 

Велико Търново, в което Общината е съдружник; 

 

           2. Оправомощава представителя на Община Горна Оряховица във връзка с 

провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на 

съдружниците на „В и К - Йовковци” ООД, гр. Велико Търново на 20.10.2016г., да даде 

писмено съгласие управителят на „В и К - Йовковци” ООД – инж. Димитър Владов да 

сключи представеното с Поканата Допълнително споразумение № 2 към Договор № 

АВК-ВТ-63/21.04.2016г. 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 718 

          По т.15 от дневния ред - Определяне на представител на Община Горна 

Оряховица за участие и съгласуване на мандата и позицията на представители на 

Община Горна Оряховица по дневния ред на извънредно заседание на Общо събрание 

на Асоциацията по В и К 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 
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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 

 

Реши: 

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

Оряховица да представлява Общината в редовно заседание на Общото събрание на 

Асоциацията по В и К, което ще се проведе на 15.05.2018г. от 11:00 часа в Гербовата 

зала  № 314 в сградата на Областна администрация Велико Търново. 

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

заседанието на Общото събрание на Асоциацията по В и К 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 редовно заседание на Общото 

събрание на Асоциацията по В и К. 

3. Оправомощава  председателя на Община Горна Оряховица при провеждане на 

редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К да гласува по 

предложения дневен ред по следния начин: 

 3.1. По точка 1 от дневния ред – Одобряване текста и приемане на решение за 

сключване на Допълнително споразумение № 2 за изменение и допълнение на Договор 

№АВК-ВТ-63/21.04.2016г. за стопанисване, поддържане и експлоатация ВиК системите 

и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги по реда 

на ООД, гр. Велико Търново – да гласува „ЗА” 

3.2. По точка 2 от дневния ред –  Съгласуване на бизнес плана за развитие на 

дейността на „Водоснабдяване и канализация -  Йовковци” ООД, гр. Велико Търново, 

за регулаторния период, определен с разпоредбите на § 14, ал. 1 от Предходните и 

заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите 

(обн. ДВ, бр. 103 от 2013г., изм. и доп. ДВ, бр. 58 от 2015г.) – 31.12.2021г. – да гласува 

„за”, „против” или „въздържал се”, съобразно вътрешните си убеждения и 

интересите на Община Горна Оряховица. 

3.3. По точка 3 от дневния ред – Одобряване на предложение на подробна 

инвестиционна програма за инвестиции в активи – В и К системи  и съоръжения, 

публична държавна собственост и публична общинска собственост през 2018 г. – да 

гласува „за”, „против” или „въздържал се”, съобразно вътрешните си убеждения и 

интересите на Община Горна Оряховица 

3.4. По точка 4 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 
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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    № 719 

          По т.16 от дневния ред - . Обявяване на празника на град Горна Оряховица - 

29.05.2018 за неработни, неучебни и неприсъствени дни. 

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

местната администрация, Общински съвет Горна Оряховица, 

 

 

 

Реши: 

 

I.Обявява 29 май 2018 г. - Празник на град Горна Оряховица за неработен ден за 

общинска администрация и бюджетни звена на общинска издръжка , както следва: 

1. ОП „ Младежки дейности, спортни имоти и прояви“ - Горна Оряховица. 

2. ОП „Поддръжка, пътна инфраструктура и озеленяване“ - Горна Оряховица. 

3. Исторически музей - Горна Оряховица. 

4. Дневен център за пълнолетни лица с увреждания - Горна Оряховица. 

5. Дневен център за деца с увреждания - Горна Оряховица. 

6. Център за обществена подкрепа -  Горна Оряховица. 

7. Център за подкрепа за личностно развитие - Горна Оряховица. 

 

II. Обявявам 29 май 2018 г. - Празник на град Горна Оряховица за неучебен и 

неприсъствен ден за общинските и държавните училища в град Горна Оряховица. 

„                            „                            „ 

Р Е Ш Е Н И Е    № 720 

          По т.17 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 май 2018 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 - 

Румен Михайлов Иванов, Савадор Стефанов Ганчев, Марин Русев Богомилов, Стефчо 

Иванов Алипиев, като резервен член  Никола Иванов Колев. 
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„                            „                            „ 

Р Е Ш Е Н И Е  № 721 

           По т.18 от дневния ред - Даване на съгласие за кандидатстване с проектно 

предложение „Изграждане на европейски информационен  портал за безработни лица - 

социална иновация, за работни позиции в рискови ситуации“ и одобрение на 

партньорство по процедура «Транснационални партньорства« BG05M90P001- 4.003, 

Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси“ 2014- 2020 г. 

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

и местната администрация, в изпълнение на Условия за кандидатстване по ОП РЧР, 

процедура BG05M90P001- 4.003, „Транснационални партньорства“, Оперативна 

програма „ Развитие на човешките ресурси“ 2014- 2020 г., Общински съвет Горна 

Оряховица,  

Р е ш и: 

 

         1. Дава съгласие Община Горна Оряховица да кандидатства за финансиране с 

проектно предложение : „Изграждане на европейски информационен  портал за 

безработни лица - социална иновация, за работни позиции в рискови ситуации“ и 

одобрение на партньорство по процедура „Транснационални партньорства“ 

BG05M90P001- 4.003, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014- 

2020 г. 

      2. Дава съгласие Община Горна Оряховица в качеството си на водеща организация- 

кандидат, да участва в партньорство с SALA община от Швеция в проектно  

предложение « Изграждане на европейски информационен  портал за безработни лица - 

социална иновация, за работни позиции в рискови ситуации« и одобрява подписване на 

Проект за - Споразумение за транснационално сътрудничество, на основание чл.59, 

чл.60 и чл.61 от Закона за местното самоуправление и местната администрация за 

целите на партньорството по проекта. 

„                            „                            „ 

                                                                                                                                                         

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                                       /ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ/ 
 


	ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
	ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ


