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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от Протокол № 43/17.05.2018 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. 

          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 - Питания и отговор на питания. 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 722 

          По т.3 от дневния ред - Промени в приходната и разходната част на бюджета и в 

Поименния списък за капиталови разходи за местни дейности. 

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

местната администрация и чл.124, ал.1, ал.2 и ал.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: 

        1.1. По приходната част 

        Намалява внесеният ДДС и други данъци с 22665 лв. - § 3700 Внесени ДДС и 

други данъци върху продажбите, като намалява внесеният ДДС §§37-01 внесен  ДДС/-/ 

с 27145 лв. и увеличава внесеният данък върху приходите от стопанска дейност на 
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бюджетните предприятия с 4480 лв. §§ 37-02 внесен данък върху приходите от 

стопанска дейност на бюджетните предприятия /-/ 

        Намалява предоставените трансфери между бюджети с 24475 лв., като намали §§ 

61-02 - трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-) и съответно изменени 

параграф 61-00 Трансфери ( субсидии, вноски) между бюджети (нето). 

 

       1.2. По разходната част 

            Изменя разходната част както следва: 

          Увеличава бюджета на Община Горна Оряховица с 47140 лв., като увеличава 

Функция III Образование, дейност 311 Детски градини, §51- Основен ремонт за 

обект „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ЦДГ 

«Първи юни« гр, Горна Оряховица“. 

 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    № 723 

          По т.4 от дневния ред - Допълнение на т.11 от Решение №629, протокол № 

39/25.01.2018 г. за списък на длъжностите, за които ще се плащат транспортни разходи.  

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с разпоредбите на Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2018 г.; чл.36 на ПМС № 

332/22.12.2017г., Общински съвет Горна Оряховица 

     

 Реши: 

 1. Допълва т.11 от Решение № 629 на протокол № 39/25.01.2018 г. за 

утвърждаване списък на длъжностите, за които се плащат транспортни разходи в полза 

на работещите от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в 

различни населени места - за лица отговарящи на изискванията за съответната 

длъжност, както следва: 

 Счетоводител в Детски ясли 

 

„                            „                            „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 724 

          По т.5 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 част от недвижим имот – частна общинска собственост: 

търговска площ от 2,00 кв.м. във фоайето на I етаж в сграда – градски универсален 

магазин, находяща се в УПИ I – за търговски обект, кв. 796 по плана на ЦГЧ, гр. Горна 

Оряховица, съгласно АОС № 5090/02.05.2018г., за срок от 1 /една/ година за поставяне 

на 1 брой АТМ – устройство /банкомат/.        

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

част от помещение -  търговски обект /щанд/ с площ от 45,00 кв.м. на I етаж в сграда – 

градски универсален магазин, находяща се в УПИ I – за търговски обект, кв. 796 по 

плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, съгласно АОС № 5090/02.05.2018г., за срок от 1 

/една/ година. 

       3. Отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост: 

част от помещение – търговски обект /щанд/ с площ от 44,00 кв.м. на II етаж в сграда – 

градски универсален магазин, находяща се в УПИ I – за търговски обект, кв. 796 по 

плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, съгласно АОС № 5090/02.05.2018г., за срок от 1 

/една/ година. 

      4. Отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост: 

част от помещение – търговски обект /щанд/ с площ от 20,00 кв.м. на II етаж в сграда – 

градски универсален магазин, находяща се в УПИ I – за търговски обект, кв. 796 по 

плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, съгласно АОС № 5090/02.05.2018г., за срок от 1 

/една/ година. 

      5. Отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост: 

помещение с площ от 10,00 кв.м. на II етаж, вход – западен, в сграда - градски 

универсален магазин, находяща се в УПИ I – за търговски обект, кв. 796 по плана на 

ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, съгласно АОС № 5090/02.05.2018г., за срок от 1 /една/ 

година. 

     6. Отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост: 

част от помещение – търговски обект /щанд/ с площ от 11,00 кв.м. на II етаж в сграда – 

градски универсален магазин, находяща се в УПИ I – за търговски обект, кв. 796 по 

плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, съгласно АОС № 5090/02.05.2018г., за срок от 1 

/една/ година. 

     7. Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост: поземлен имот с 

идентификатор № 17107.36.18 –  друг вид поземлен имот без определено стопанско 
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предназначение, по плана на с. Горски Горен Тръмбеш, община Горна Оряховица, VI 

категория с площ от 67787,00 кв.м. или 67,787 дка, съгласно АОС № 5089/02.05.2018г. 

      8. Отстъпване право на строеж на гаражна клетка  № 1 в УПИ I – За ЖС, кв. 43 по 

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

      9. Отстъпване право на строеж на гаражна клетка  № 6 в УПИ V – За гаражи, кв. 13 

по плана на р-н „Север”, гр.  Горна Оряховица. 
    10. Отстъпване право на строеж на гаражна клетка  № 16 в УПИ XII – За гаражи, кв. 

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

    11. Отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост: 

част от помещение – търговски обект /щанд/ с площ от 50,00 кв.м. на II етаж в сграда – 

градски универсален магазин, находяща се в УПИ I – за търговски обект, кв. 796 по 

плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, съгласно АОС № 5090/02.05.2018г., за срок от 1 

/една/ година. 

    12. Отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост: 

част от помещение – търговски обект /щанд/ с площ от 80,00 кв.м. на II етаж в сграда – 

градски универсален магазин, находяща се в УПИ I – за търговски обект, кв. 796 по 

плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, съгласно АОС № 5090/02.05.2018г., за срок от 1 

/една/ година. 

     13. Отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост: 

част от помещение – търговска обект /щанд/ с площ от 10,00 кв.м. на II етаж в сграда – 

градски универсален магазин, находяща се в УПИ I – за търговски обект, кв. 796 по 

плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, съгласно АОС № 5090/02.05.2018г., за срок от 1 

/една/ година. 

     14. Отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост: 

част от помещение – търговски обект /щанд/ с площ от 10,00 кв.м. на II етаж в сграда – 

градски универсален магазин, находяща се в УПИ I – за търговски обект, кв. 796 по 

плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, съгласно АОС № 5090/02.05.2018г., за срок от 1 

/една/ година. 

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 725 

По т.6 от дневния ред - . Отдаване под наем на част от недвижим имот - частна 

общинска собственост: част от помещение - търговски обект /щанд/ с площ от 11,00 

кв.м на II етаж на сграда-градски универсален магазин, находяща се в УПИ I - за 

търговски обект, кв.796 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, съгласно АОС № 

5090/02.05.2018г., за срок от 1 /една/ година. 

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

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

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 
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Реши: 

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

наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска 

собственост: част от помещение – търговски обект /щанд/ с площ от 11,00 кв.м. на II 

етаж в сграда – градски универсален магазин, находяща се в УПИ I – за търговски 

обект, кв. 796 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, съгласно АОС № 

5090/02.05.2018г., за срок от 1 /една/ година и първоначална месечна наемна цена в 

размер на 49,50 лв. /Словом: четиридесет и девет лева и петдесет стотинки/ без ДДС 

или 59,40 лв. /Словом: петдесет и девет лева и четиридесет стотинки/ с ДДС. 

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

публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Закона за общинската 

собственост и НРПУРОИ.  

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 726 

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

общинска собственост: част от помещение - търговски обект /щанд/ с площ от 80,00 

кв.м.на II етаж на сграда-градски универсален магазин, находяща се в УПИ I - за 

търговски обект, кв.796 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, съгласно АОС № 

5090/02.05.2018г., за срок от 1 /една/ година. 

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

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

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 част от недвижим имот – частна общинска 

собственост: част от помещение – търговски обект /щанд/ с площ от 80,00 кв.м. на II 

етаж в сграда – градски универсален магазин, находяща се в УПИ I – за търговски 

обект, кв. 796 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, съгласно АОС № 

5090/02.05.2018г., за срок от 1 /една/ година и първоначална месечна наемна цена в 

размер на 360,00 лв. /Словом: триста и шестдесет лева/ без ДДС или 432,00 лв. /Словом: 

четиристотин тридесет и два лева/ с ДДС. 

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

публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Закона за общинската 

собственост и НРПУРОИ. 
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„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 727 

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

общинска собственост: част от помещение - търговски обект /щанд/ с площ от 10,00 

кв.м на  II етаж на сграда-градски универсален магазин, находяща се в УПИ I - за 

търговски обект, кв.796 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, съгласно АОС № 

5090/02.05.2018г., за срок от 1 /една/ година. 

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

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

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 част от недвижим имот – частна общинска 

собственост: част от помещение – търговски обект /щанд/ с площ от 10,00 кв.м. на II 

етаж в сграда – градски универсален магазин, находяща се в УПИ I – за търговски 

обект, кв. 796 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, съгласно АОС № 

5090/02.05.2018г., за срок от 1 /една/ година и първоначална месечна наемна цена в 

размер на 45,00 лв. /Словом: четиридесет и пет лева/ без ДДС или 54,00 лв. /Словом: 

петдесет и четири лева/ с ДДС. 

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

публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Закона за общинската 

собственост и НРПУРОИ. 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 728 

          По т.9 от дневния ред - Отдаване под наем на част от недвижим имот - частна 

общинска собственост: част от помещение - търговски обект /щанд/ с площ от 44,00 

кв.м. на II етаж на сграда - градски универсален магазин, находяща се в УПИ I - за 

търговски обект, кв.796 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, съгласно АОС 

№5090/02.05.2018г., за срок от 1 /една/ година 

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

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

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 
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Реши: 

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

наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска 

собственост: част от помещение – търговски обект /щанд/ с площ от 44,00 кв.м. на II 

етаж в сграда – градски универсален магазин, находяща се в УПИ I – за търговски 

обект, кв. 796 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, съгласно АОС № 

5090/02.05.2018г., за срок от 1 /една/ година и първоначална месечна наемна цена в 

размер на 198,00 лв. /Словом: сто деветдесет и осем лева/ без ДДС или 237,60 лв. 

/Словом: двеста тридесет 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    № 729 

          По т.10 от дневния ред - Отдаване под наем на част от недвижим имот - частна 

общинска собственост: помещение с площ от 10,00 кв.м. на II етаж, вход - западен, в 

сграда - градски универсален магазин, находящо се в УПИ I - за търговски обект, кв. 

796 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, съгласно АОС №5090/02.05.2018г., за срок 

от 1 /една/ година. 

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

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

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 част от недвижим имот – частна общинска 

собственост: помещение с площ от 10,00 кв.м. на II етаж, вход – западен, в сграда - 

градски универсален магазин, находяща се в УПИ I – за търговски обект, кв. 796 по 

плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, съгласно АОС № 5090/02.05.2018г., за срок от 1 

/една/ година и първоначална месечна наемна цена в размер на 45,00 лв. /Словом: 

четиридесет и пет лева/ без ДДС или 54,00 лв. /Словом: петдесет и четири лева/ с ДДС. 

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

публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Закона за общинската 

собственост и НРПУРОИ. 

 

„                            „                            „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    №  730 

          По т.11 от дневния ред - Отдаване под наем на част от недвижим имот - частна 

общинска собственост: част от помещение - търговски обект /щанд/ с площ от 10,00 

кв.м. на II етаж на сграда - градски универсален магазин, находяща се в УПИ I - за 

търговски обект, кв.796 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, съгласно АОС 

№5090/02.05.2018г., за срок от 1 /една/ година. 

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

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

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 част от недвижим имот – частна общинска 

собственост: част от помещение - търговски обект /щанд/ с площ от 10,00 кв.м. на II 

етаж в сграда - градски универсален магазин, находяща се в УПИ I – за търговски 

обект, кв. 796 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, съгласно АОС № 

5090/02.05.2018г., за срок от 1 /една/ година и първоначална месечна наемна цена в 

размер на 45,00 лв. /Словом: четиридесет и пет лева/ без ДДС или 54,00 лв. /Словом: 

петдесет и четири лева/ с ДДС. 

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

публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Закона за общинската 

собственост и НРПУРОИ. 

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 731 

          По т.12 от дневния ред - Отдаване под наем на част от недвижим имот - частна 

общинска собственост: търговска площ от 2,00 кв.м. във фоайето на I етаж в сграда - 

градски универсален магазин, находяща се в УПИ I - за търговски обект, кв.796 по 

плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, съгласно АОС №5090/02.05.2018г., за срок от 1 

/една/ година за поставяне на 1 брой АТМ - устройство /банкомат/. 

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 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Горна Оряховица 
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Реши: 

 

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

наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска 

собственост: търговска площ от 2,00 кв.м. във фоайето на I етаж в сграда – градски 

универсален магазин, находяща се в УПИ I – за търговски обект, кв. 796 по плана на 

ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, съгласно АОС № 5090/02.05.2018г., за срок от 1 /една/ 

година, за поставяне на 1 брой АТМ – устройство /банкомат/ и първоначална месечна 

наемна цена определена от лицензиран оценител в размер на 60,00 лв. /Словом: 

шестдесет лева/ без ДДС или 72,00 лв. /Словом: седемдесет и два лева/ с ДДС. 

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

публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Закона за общинската 

собственост и НРПУРОИ. 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 732 

          По т.13 от дневния ред - Отдаване под наем на част от недвижим имот - частна 

общинска собственост: част от помещение - търговски обект /щанд/ с площ от 50,00 

кв.м. на II етаж на сграда-градски универсален магазин, находяща се в УПИ I - за 

търговски обект, кв.796 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, съгласно АОС № 

5090/02.05.2018г., за срок от 1 /една/ година. 

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

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

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 част от недвижим имот – частна общинска 

собственост: част от помещение – търговски обект /щанд/ с площ от 50,00 кв.м. на II 

етаж в сграда – градски универсален магазин, находяща се в УПИ I – за търговски 

обект, кв. 796 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, съгласно АОС № 

5090/02.05.2018г., за срок от 1 /една/ година и първоначална месечна наемна цена в 

размер на 225,00 лв. /Словом: двеста двадесет и пет лева/ без ДДС или 270,00 лв. 

/Словом: двеста и седемдесет лева/ с ДДС. 

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

публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Закона за общинската 

собственост и НРПУРОИ. 
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„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 733 

          По т.14 от дневния ред - Отдаване под наем на част от недвижим имот - частна 

общинска собственост: част от помещение - търговски обект /щанд/ с площ от 20,00 

кв.м на II етаж на сграда градски универсален магазин, находяща се в УПИ I - за 

търговски обект, кв.796 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, съгласно АОС № 

5090/02.05.2018г., за срок от 1 /една/ година. 

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

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

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 част от недвижим имот – частна общинска 

собственост: част от помещение – търговски обект /щанд/ с площ от 20,00 кв.м. на II 

етаж в сграда – градски универсален магазин, находяща се в УПИ I – за търговски 

обект, кв. 796 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, съгласно АОС № 

5090/02.05.2018г., за срок от 1 /една/ година и първоначална месечна наемна цена в 

размер на 90,00 лв. /Словом: деветдесет лева/ без ДДС или 108,00 лв. /Словом: сто и 

осем лева/ с ДДС. 

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

публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Закона за общинската 

собственост и НРПУРОИ. 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 734 

          По т.15 от дневния ред - Отдаване под наем на част от недвижим имот - частна 

общинска собственост:  част от помещение - търговски обект /щанд/ с площ от 45,00 

кв.м на I етаж в сграда - градски универсален магазин, находяща се в УПИ I - за 

търговски обект, кв.796 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, съгласно АОС № 

5090/02.05.2018г., за срок от 1 /една/ година 

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

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

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 
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Реши: 

 

 

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

наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска 

собственост: част от помещение – търговски обект /щанд/ с площ от 45,00 кв.м. на I 

етаж в сграда – градски универсален магазин, находяща се в УПИ I – за търговски 

обект, кв. 796 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, съгласно АОС № 

5090/02.05.2018г., за срок от 1 /една/ година и първоначална месечна наемна цена в 

размер на 202,50 лв. /Словом: двеста и два лева и петдесет стотинки/ без ДДС или 

243,00 лв. /Словом: двеста четиридесет и три лева/ с ДДС. 

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

публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Закона за общинската 

собственост и НРПУРОИ. 

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 735 

          По т.16 от дневния ред - Отдаване под наем на имот - частна общинска 

собственост: поземлен имот с идентификатор № 17107.36.18 - друг вид поземлен имот 

без определено стопанско предназначение, по плана на с. Горски Горен Тръмбеш, 

община Горна Оряховица, VI категория с площ от 67787,00 кв.м. или 67,787 дка, 

съгласно АОС № 5089/02.05.2018г. 

 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. 3, б. „Б” и т. 6 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 имот – частна общинска собственост: 

поземлен имот с идентификатор № 17107.36.18 –  друг вид поземлен имот без 

определено стопанско предназначение, по плана на с. Горски Горен Тръмбеш, община 

Горна Оряховица, VI категория с площ от 67787,00 кв.м. или 67,787 дка, съгласно АОС 

№ 5089/02.05.2018г., за срок от 3 /три/ стопански години. 

С годишна наемна цена в размер на 19,00 лв./ дка., или първоначална тръжна 

годишна наемна цена със завишение от 20 % на основание чл. 29, ал. 9, т. 6 от 
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НРПУРОИ в размер на 22,80 лв./дка и първоначална тръжна годишна наемна цена за 

67787,00 кв.м. или 67,787 дка в размер на 1545,54 лв. /Словом: хиляда петстотин 

четиридесет и пет лева и петдесет и четири 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. 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    №  736 

          По т.17 от дневния ред - Отстъпване право на строеж на гаражна клетка № 16 в 

УПИ XII - За гаражи, кв. 30 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 

 

 

Реши: 

 

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

наддаване за отстъпване на възмездно право на строеж  за  гаражна клетка № 16 в УПИ 

XII  – За  гаражи, кв. 30 по плана на р-н „Север”, гр.  Горна Оряховица, съгласно АОС 

№ 1638/31.08.2005г. 

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

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

1 146,18 лв.  /Словом: хиляда сто четиридесет и шест лева и осемнадесет стотинки/ без 

ДДС или 1 375,41 лв. /Словом: хиляда триста седемдесет и пет лева и четиридесет и 

една стотинки/ с ДДС, която цена е по-висока от данъчната оценка. 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 737 

          По т.18 от дневния ред - Отстъпване право на строеж на гаражна клетка № 6 в 

УПИ V - За гаражи, кв. 13 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 
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Реши: 

 

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

наддаване за отстъпване на възмездно право на строеж  за  гаражна клетка № 6 в УПИ 

V  – За  гаражи, кв. 13 по плана на р-н „Север”, гр.  Горна Оряховица, съгласно АОС № 

1635/31.08.2005г. 

         

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

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

1 200,78 лв.  /Словом: хиляда и двеста лева и седемдесет и осем стотинки/ без ДДС или 

1 440,94 лв. /Словом: хиляда четиристотин и четиридесет лева и деветдесет и четири 

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

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 738 

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

УПИ I  - За ЖС, кв. 43 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 

 

 

Реши: 

 

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

наддаване за отстъпване на възмездно право на строеж  за  гаражна клетка № 1 в УПИ I  

– За ЖС, кв. 43 по плана на р-н „Север”, гр.  Горна Оряховица, съгласно АОС № 

3671/27.01.2017г. 

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 

1 146,18 лв.  /Словом: хиляда сто четиридесет и шест лева и осемнадесет стотинки/ без 

ДДС или 1 375,41 лв. /Словом: хиляда триста седемдесет и пет лева и четиридесет и 

една стотинки/ с ДДС, която цена е по-висока от данъчната оценка. 

„                            „                            „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 739 

          По т.20 от дневния ред - Проект за ЧИ на Подробен устройствен план – План за 

регулация /ПР/ за разделянето на УПИ I – за сладкарски цех и придаване на част от 

УПИ IV- за гаражи и План за застрояване /ПЗ/ към новообразувания УПИ V  в  кв. 803  

по плана на ЦГЧ гр. Горна Оряховица,  с цел промяна предназначението му „За 

жилищни нужди“ 

 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, Общински съвет Горна 

Оряховица  

 

Реши: 

 

1. Дава съгласие за започване на процедура по частично  изменение на Подробен 

устройствен план – План за регулация /ПР/ за разделянето на УПИ I – за сладкарски цех 

и придаване на част от УПИ IV- за гаражи и План за застрояване /ПЗ/ към 

новообразувания УПИ V  в  кв. 803  по плана на ЦГЧ гр. Горна Оряховица,  с цел 

промяна предназначението му „За жилищни нужди“. 

 

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

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

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

възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да сключи предварителен договор за 

прехвърляне на правото на собственост в полза на ЕТ „Божана Макавеева“ на 195 кв.м., 

представляващи част от УПИ IV – за гаражи в кв.803 по плана на ЦГЧ, гр.Горна 

Оряховица , собственост към момента на Община Горна Оряховица съгласно АОС № 

4037/27.03.2017г. вписан в СВ вх. рег.№ 2627/ 26.04.2017г., акт № 149, том VIII. 

 

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 6240,00 лв. /словом шест хиляди 

двеста и  четиридесет лв/ без ДДС или 7488,00 лв. /словом: седем хиляди четиристотин 

осемдесет и осем  лв/ с ДДС за 195 кв.м., част от УПИ IV за гаражи в кв.803 по плана на 

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

№4037/27.03.2017г., вписан в СВ с вх.№2627/26.04.2017г., акт №149, т.VIII, която да се 

придаде към новообразуващия се УПИ V –за жилищни нужди в кв.803 по плана на 

ЦГЧ, гр.Горна Оряховица, собственост на ЕТ „Божанка Макавеева“ съгласно Договор 

за продажба чрез търг № XXXII – 2003/ 27.06.2003г.;  н.акт № 159, том I, рег.№ 1839, 

дело № 125/2005г. вписан в СВ вх. № 739 / 09.02.2005г., акт № 149, том III, дело № 580, 

партидна книга:том 12427, стр.21000   и н.акт № 171, том I, рег.№ 1895, дело № 
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136/2005г. вписан в СВ вх. №772/ 11.02.2005г., акт № 175, том III, дело № 606, 

партидна книга: том 13175, стр. 21000. 

 

4. За сметка на ЕТ „Божанка Макавеева са всички разноски по сключване на 

предварителния договор за прехвърляне на правото на собственост върху 195 кв.м., 

представляващи част от УПИ IV – за гаражи в кв.803 по плана на ЦГЧ, гр.Горна 

Оряховица,  придаващи се  към новообразуващия се УПИ V – за жилищни нужди  в  кв. 

803 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица. 

 

5. 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 195 кв.м., представляващи част от УПИ IV – за гаражи 

в кв.803 по плана на ЦГЧ, гр.Горна Оряховица,  придаващи се  към УПИ V – за 

жилищни нужди  в  кв. 803 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица 

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 740 

          По т.21 от дневния ред - Съгласие за изработване на Проект за ЧИ на Подробен 

устройствен план – План за застрояване /ПЗ/ за  УПИ II – за гаражи и ТП в кв.199 по 

плана на ЦГЧ, гр.Горна Оряховица, собственост на Община Горна Оряховица. 

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 Закон за устройство на 

територията във връзка с чл.131 ал.1 от същия закон, Общински съвет Горна Оряховица 

 

 

Реши: 

 

1. Общински съвет Горна Оряховица, в качеството си на собственик, дава 

съгласие за започване на процедура по частично  изменение на Подробен устройствен 

план -  План за застрояване /ПЗ/ за УПИ II – за гаражи и ТП в кв.199 по плана на ЦГЧ, 

гр.Горна Оряховица. 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 741 

          По т.22 от дневния ред - Разрешаване за изготвяне на проект Подробен 

устройствен план – План за регулация,  План за застрояване, Парцеларен план на трасе 

за електроснабдяване и Парцеларен план на трасе за водоснабдяване за жилищни 

нужди, с цел промяна предназначението на ПИ 71.829; ПИ 71.830; ПИ.71.831 и ПИ 
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71.832 по плана на новообразуваните имоти, местност ”Ловна хижа” в землището на гр. 

Горна Оряховица. 

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

администрация и чл. 124а, ал.1 от ЗУТ, както и във връзка с чл.110, ал.1, т.3 и т.5 от 

същия закон, Общински съвет Горна Оряховица 

 

Реши: 

 

1. Общински съвет Горна Оряховица: Разрешава изготвяне на проект 

Подробен устройствен план – План за регулация, План за застрояване и Парцеларен 

план  на трасе за електроснабдяване елементи и Парцеларен план  на трасе за 

водоснабдяване на новообособения имот  ПИ  71.2012 . 

 

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

местната администрация и чл.124б, ал.1 вр. с чл.125, ал.1 от ЗУТ одобрява задание за 

изработване на Подробен устройствен план  - План за регулация, План застрояване и 

Парцеларен план за и Парцеларен план  на трасе за електроснабдяване елементи и 

Парцеларен план  на план на трасе за водоснабдяване на новообособения имот  ПИ  

71.2012 . 

3. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и  т. 11 от ЗМСМА , чл. 64, от ЗУТ, чл. 134, ал.2, т. 6 от 

ЗУТ във връзка с чл. 131, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет  Горна Оряховица дава 

съгласие за прокарване на трасе на електроснабдяване на ново предвидения ПИ  

71.2012, засягащо  ПИ 0.7612, общинска собственост : 

 
  

№

   

ПИ Вид 

територия 

според 

основното 

предназнач

ение 

Начин 

на 

трайно 

ползван

е 

Община, 

землище, 

местност 

Площ 

на 

имота 

дка 

Площ 

с 

огран

ичени

я  в 

ползва

нето, 

кв.м.  

Дълж

ина 

на 

трасе

то, м 

Вид 

собственост 

Собственик 

 
1 

 
0.7612 

 
Земеделска 

 
Полски 

пътища 

 
Общ.Г.Оря

ховица 
Землище 

Г.Оряховиц
а 

М. Ловна 
хижа 

 
1,389 

 
20,00 

 
5,00м 

 
Общинска 

публична 

 
Община 

Горна 
Оряховица 

 

4. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и  т. 11 от ЗМСМА , чл. 64, от ЗУТ, чл. 134, ал.2, 

т. 6 от ЗУТ във връзка с чл. 131, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет  Горна Оряховица дава 

съгласие за прокарване на трасе за водоснабдяване на ново предвидения ПИ  71.2012 за 

жилищни нужди, засягащо ПИ  0.7614 и ПИ  0.7611, общинска собственост 

                      



Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 43 от 17 май 2018 г. от 

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

№

   

 

ПИ 

 

Вид 

територия 

според 

основното 

предназнач

ение 

 

Начин 

на 

трайно 

ползва

не 

 

Община, 

землище, 

местност 

 

Пло

щ на 

имот

а дка 

 

Площ 

с 

огран

ичени

я  в 

ползва

нето, 

кв.м.  

 

Дължин

а на 

трасето, 

м 

 

Вид 

собственост 

 

Собственик 

 
1 

 
0.7614 

 
Земеделска 

 
Полски 

пътища 

 
Общ.Г.Оряхови

ца 
Землище 
Г.Оряховица 
м. Ловна хижа 

 
1,006 

 
83,00 

 
130,00 

 
Общинска 

публична 

 
Община 

Горна 
Оряховица 

 
2 

 
0,7611 

 
Земеделска 

 
Храсти 

 
Общ. Горна 
Оряховица 
Землище Горна 
Оряховица 

м. Ловна хижа 

 
0,959 

 
27,00 

 
42,00 

 
Стопанисвано 
от Общината 

 
Община 
Горна 
Оряховица 

               

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 742 

По т.23 от дневния ред - Промени в Общинската транспортна схема. 

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

местна администрация и чл.8. (4) от НАРЕДБА №2 от 15.03.2002 г. за условията и реда 

за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на 

пътниците с автобуси, Общински съвет Горна Оряховица  

 

Реши: 

1. Общински съвет  Горна Оряховица утвърждава направените промени в 

общинската транспортна схема , съгласно приложения проект за общинска транспортна 

схема 2018г. 

2. Задължава Кмета на Община Горна Оряховица да отрази промените в 

Общинската транспортна схема. 

 

„                            „                            „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    №743 

             По т.24 от дневния ред - Определяне на представител на Община Горна 

Оряховица за участие в редовно годишно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „ 

Д-р Стефан Черкезов“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, 

ул. „Ниш“ № 1, което ще се проведе на 05.06.2018г. от 11:00 часа и съгласуване на 

позицията му по въпросите, включени в приложения 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 

 

 

Реши: 

 

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 05.06.2018г. от 11.00 часа, респ. в 

хипотезата на чл. 227, ал. 3 от ТЗ на 20.06.2018г в същия час, да гласува 

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

3.1. По точка 1 – Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на 

дружеството за 2017 – да гласува „за“; 

3.2. По точка 2 – Одобряване на заверения от назначения регистриран одитор 

годишен финансов отчет дружеството за 2017г и доклада на регистрирания 

одитор за проверка и заверка на ГФО за 2017- да гласува „за“; 

3.3. По точка 3 - Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2017г – да 

гласува „за“; 

3.4. По точка 4 - Приемане на копнсолидирания ГФО за 2017г, заверен от 

назначения регистриран одитор и доклада от регистрирания одитор за 

проверка и заверка на консолидирания ГФО за 2017г. – да гласува „За“; 

3.5. По точка 5 - Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на 

директорите д-р Сибила Валентинова Маринова, д-р Валентина Генова 

Василева,  д-р Даниел Стефанов Илиев, Лилия Василева Вълчева и д-р Стефан 

Филев Филев за дейността им през през 2013г,  през 2014 и през 2015 г. – да 

гласува „за“; 

3.6. По точка 6 - Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на 

директорите Светла Стоилова Истаткова, д-р Анета Кирилова Маноилова – 
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Григорова и д-р Стефан Филев Филев за дейността им през 2017г. – да гласува 

„за“; 

3.7. По точка 7 - Общото събрание избира и назначава за регистриран одитор за 

проверка и заверка на ГФО за 2019 и на консолидирания финансов отчет за 

2019 г-н Валентин Николов Влайков, с Диплом № 0465 – да гласува „за“; 

3.8. По точка 8 - Приемане на, предложената от акционера Държавата, промяна в 

състава на Съвета на директорите – да гласува „за“; 

3.9. По точка 9 - Определяне на тригодишен мандат на новоизбрания Съвет на 

директорите – да гласува „за“; 

3.10. По точка 10 - Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета 

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

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

размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за 

съответния месец, съгласно Наредба 9/2000г. за условията и реда за провеждане 

на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения – да гласува 

„за“; 
3.11. По точка 11 - Приемане на предложената от акционера Държавата 

промяна в капитала на дружеството – да гласува „против“; 

3.12. По точка 12 - Приемане на предложената от акционера Държавата 

промяна в Устава на дружеството – да гласува „против“ 

 

4. Оправомощава представителя на Община Горна Оряховица да подписва и получава 

всякакви документи, свързани с редовното годишно Общо събрание на акционерите на 

МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД. 

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    №744 

По т.25 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 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  

 

 

 

Реши: 

 

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

провеждане на публично оповестените конкурси за месец юни общинските съветници - 

Стелияна Христова Христова, Йордан  Филипов Аврамов, Митко Станчев Станев, 

Йордан Стефанов Михтиев, като резервен член - Цветан Георгиев Песаров. 

„                            „                            „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 745 

        По т. 26 от дневния ред -  Технически редакции в Програма за управление и 

подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ) в Община Горна Оряховица и 

план за действие 2015 - 2020 г. 

         На основание чл. 21, ал.1, т.12 и т.13 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с чл.27, ал.1 от Закона за чистотата на 

атмосферния въздух  и чл.79, ал.4 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, 

Общински съвет Горна Оряховица 

Реши: 

1. Приема извършените технически промени в Програмата за управление и 

подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Горна Оряховица и план за 

действие 2015- 2020 г., а именно: 

Мярка 26 от плана за действие към програмата се конкретизира по следния 

начин: 

Стара формулировка на мярката: 

26 GO_4 

_3 

Намаляване на емисиите от 

твърдо гориво с 20% в 

района на жилищата 

попадащи в полигони №1, 2 

и №3 и останалите, чрез 

използване на въглища с 

намалено съдържание на 

сяра. 

Постоянен до 

достигане на 

резултата 

Собствени 

средства, 

държавен 

бюджет, 

национални и 

международн

и източници 

или др. 

източници 

принос 

към 10 

ug/m³ 

% 

постигн

ато 

намаляв

ане  

Нова формулировка на мярката: 

26 GO_4 

_3 

Намаляване на емисиите от твърдо 

гориво с 20% в района на жилищата 

попадащи  приоритетно в полигони 

№1, 2 и №3 и останалите, чрез 

използване на въглища с намалено 

съдържание на сяра и/или подмяна 

на стационарни индивидуални и 

многофамилни домакински горивни 

уствойства на твърдо гориво на 

минимум 2750 домакинства, при 

средна пазарна стойност на 

устройството - 2200лв. 

Постоянен 

до 

достигане 

на 

резултата 

Собствени 

средства, 

държавен 

бюджет, 

национални и 

международн

и източници 

или др. 

източници 

Размер на 

инвестицията 

- прогнозно 

6 050 000 лв. 

При

нос 

към 

10 

ug/

m³ 

% 

Постиг

нато 

намаля

ване 
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„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 746 

 

           По т. 27 от дневния ред - Определяне на представител на Община Горна 

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

Община Горна Оряховица за участие в редовно годишно отчетно 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. 6 във вр.  ал. 4 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 на редовното Общо събрание на съдружниците на 

„Водоснабдяване и канализация - Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, в което 

Общината е съдружник; 
2. При невъзможност за участие на инж. Добромир Стойков Добрев – кмет на Община 

Горна Оряховица в редовното Общо събрание на съдружниците на 

„Водоснабдяване и канализация - Йовковци“, гр. Велико Търново, определя 

Николай Стефанов Георгиев – Заместник кмет на Община Горна Оряховица да 

представлява Община Горна Оряховица в редовното Общо събрание на 

съдружниците на „Водоснабдяване и канализация - Йовковци“, гр. Велико 

Търново; 
3. Оправомощава представителя на Община Горна Оряховица при провеждане на 

Общото събрание на съдружниците на „В и К - Йовковци“ ООД, гр. Велико 

Търново на 30.05.2018г. , да гласува по следния начин: 
3.1. По точка едно от дневния ред – обсъждане и приемане на Отчета за 

управление на „В и К - Йовковци“ ООД през 2017г.– да гласува „ЗА“; 
3.2. По точка две от дневния ред – Разглеждане на доклада на експерт – 

счетоводителя за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 

2017 г. и приемане на проверения и заверен от експерт – счетоводителя 

Годишен финансов отчет на „ВиК Йовковци“ ООД за 2017 г.  – да гласува 

„ЗА“;  
3.3. По точка три от дневния ред - Приемане годишния доклад на Одитния 

комитет за 2017г. – да гласува „ЗА“; 
3.4. По точка четири от дневния ред – обсъждане на финансовите резултати от 

дейността на дружеството и вземане на решение за отнасяне на загубите за 

2017г. към непокрити загуби от минали години и покриване на общата сума 

на непокрити загуби от минали години от допълнителните резерви на 

дружеството – да гласува „ЗА“; 

3.5. По точка пет от дневния ред – Приемане на препоръчания от одитния 

комитет и предложен от управителя на дружеството регистриран одитор 
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Елена Велева Илиева с диплом №  0124/1992 за извършване проверка и 

заверка на ГФО на дружеството за следващата финансова година, като 

възнаграждението по договора е до осeм хиляди и петстотин лева. – 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.  

 

„                            „                            „ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 747 

 

         По т. 28 от дневния ред -  Кандидатстване за финансиране по програма 

INTERREG V-A, Румъния - България 2014 -2020, по приоритетна ос 2. 

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

местната администрация, Общински съвет Горна Оряховица 

 

Реши: 

 

       1. Одобрява разходите от бюджета на операцията, необходими за собствения 

принос на Община Горна Оряховица, които се равняват на 2% от одобрения бюджет на 

проект №ROBG-419 „ The Innovative Approach for Promotion of Cultura/Natural Heritage 

in the Bulgaria- Romania Cross-Border Region“, одобрен от Програма за териториално 

сътрудничество INTERREG V-A, Румъния - България 2014 -2020, по Приоритетна ос 

№2 „Зелен регион“, Специфична цел 2.1 „Подобряване на устойчивото използване на 

природното наследство и ресурсите и културното наследство“. 

 

     2. Гарантира  осигуряването на временно предоставяне на средства за реализация на 

проекта до възстановяването им от програмата, съгласно бюджета на проекта. 

      3. Определя следния екип за управление на проекта: Проектен мениджър; Финансов 

мениджър и Технически асистент. 

     4. Общински съвет Горна Оряховица упълномощава Кмета на Община Горна 

Оряховица да подпише Договор за финансиране по Програма за териториално 

сътрудничество INTERREG V-A, Румъния - България 2014 -2020. 

„                            „                            „ 

 



Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 43 от 17 май 2018 г. от 

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

Р Е Ш Е Н И Е    № 748 

По т. 29 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    № 749 

         По т. 30 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 

Михаил Димитров Михайлов. 

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

Пенков Ризов  

„                            „                            „ 

Р Е Ш Е Н И Е    № 750 

         По т.31 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, т.5, т.6, и във връзка с чл. 3, ал. 1 и чл. 
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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 икономиката: 

 

 Инж. Иван Стефанов 

за принос в развитието в сферата на образованието и науката:  

 

 Розалия Нанкова 

за принос в развитието в сферата на културата: 

 

 Христо Стоилов Узунов 

 Рена  Цецова Дранкюлева 

за принос в развитието в сферата на образованието: 

 

 Милка Николова Тодорова 

за принос в развитието в сферата на здравеопазването: 

 

 д-р Илия  Кирилов Атанасов 

 д- р Петя Иванова Цветанова 

за принос в развитието в сферата на спорта: 

 

 Румен Димитров 

„                            „                            „ 
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                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                          /ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ/ 
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