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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от Протокол № 38/28.12.2017 г. 

от редовно заседание на  

Общински съвет – Горна Оряховица 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 607 

          По т.1 от дневния ред - Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 

2018г. за община Горна Оряховица. 

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

администрация, чл. 66, ал. 1, чл. 67, чл.71 и 71а от Закона за местните данъци и такси, 

чл.31, 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците  и чл. 9, чл. 10 и чл. 11а и 11б от 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите 

в Община Горна Оряховица,, Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

І. Одобрява план-сметка за необходимите приходи и разходи за сметосъбиране, 

сметоизвозване, депониране и поддържане на територии за обществено ползване за 

2018 г., както следва: 

  

1. Приходи 

1.1. Такса смет от юридически лица     1 189 197 

лв. 

1.2. Такса смет от граждани      1 419 392 

лв. 

1.3. Граждани и юридически лица, на които няма да се осъществява 

сметосъбиране и сметоизвозване през 2018 г.         10 794 лв. 

1.4 Организации на облекчен режим – училища, детски градини, читалища, 

болница, ДКЦ и др.             77 832 лв. 

1.5. Стари задължения         888 957 лв. 

      Всичко:                  3 586 172 лв.  

2. Разходи  

2.1.  За сметосъбиране и сметоизвозване           1 769 532 лв. 

2.2.  За проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депа                                                                                946 851 лв. 

2.3.  За поддържане на улици, алеи, паркове, площади и други територии 

предназначени за общо ползване, в т.ч.за  зимно поддържане          869 789 лв. 

              Всичко:                                    3 586 172 лв. 

 

 

II. Определя цена на съд в годишен размер, с честота на извозване според 

заповед № 3470/30.10.2017 г. както следва: 
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№ 
Вид  

контейнер 
Брой 

Обем  

куб. м. 

Честота 

на  

извозване 

Количество 

отпадък 

к.6=к.3 х 

к.4 х к.5 

Относително 

тегло към 

общото кол. 

отпадък  

(в %) 

Относително 

тегло към 

общите 

разходи за 

ТБО от 

2 716 383 лв. 

(в %) 

Цена на  

база разход 

на съд 

к.9=к.8/к.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 "Бобър" 65 1.1 365 26 097.50 10.31 280 003.61 4307.75 

2 "Бобър" 635 1.1 182 127 127.00 50.21 1 363 962.81 2147.97 

3 "Бобър" 700 1.1 104 80 080.00 31.63 859 189.17 1227.41 

4 "Кука" 8 0.110 365 321.20 0.13 3 446.20 430.77 

5 "Кука" 1 792 0.110 52 10 250.24 4.05 109 976.21 61.37 

6 "Кука" 698 0.240 52 8 711.04 3.44 93 461.93 133.90 

7 "Кука" 2 0.240 365 175.20 0.07 1 879.74 939.87 

8 Контейнер 2 4.0 52 416.00 0.16 4 463.32 2231.66 

  Всичко: 3 902     253 178.18 100.00 2 716 383.00 696.15 

 

 

ІII. Определя размера на таксата за битови отпадъци за 2018 година 

пропорционално на база промил върху данъчната оценка на имотите на гражданите и 

върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на активите на 

юридическите лица. 

 

ІV. На основание чл.67, ал.2, ал.4 от ЗМДТ, Общински съвет определя размер на 

промила за такса за битови отпадъци за 2018 г. на населените места от Общината, както 

следва: 

 

1. За юридически лица 

 

1.1. За гр. Г.Оряховица, гр. Д.Оряховица, с. Драганово, с.Първомайци, 

с.Поликраище, с.Правда, Върбица, Писарево, Крушето, Янтра, Стрелец, Горски 

Горен Тръмбеш, Горски Долен Тръмбеш и Паисий, за които общината осигурява 

услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на чистотата на териториите 

за обществено ползване, обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депо за 

битови отпадъци       6,5 на хиляда 

в т.ч. : 

   а) за сметосъбиране и сметоизвозване    3,2 на хиляда 

    б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа   1,7 на хиляда 

    в) за поддържане териториите за обществено ползване 1,6 на хиляда 

 

2. За недвижимите имоти на гражданите  

 

2.1. За недвижими имоти на граждани, за които общината осигурява услугите по 

сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на териториите за обществено ползване, 

обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депото за битови отпадъци, за 

град Горна Оряховица, град Долна Оряховица      4,3 на хиляда 

в т.ч. : 

       а) за сметосъбиране и сметоизвозване         2,1 на хиляда 
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       б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа       1,1 на хиляда 

       в) за поддържане на териториите за обществено ползване    1,1 на хиляда 

 

2.2. За недвижими имоти на граждани, за които общината осигурява услугите по 

сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на териториите за обществено ползване, 

обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депото за битови отпадъци, с. 

Драганово, с. Първомайци, с. Поликраище, с.Писарево, с.Върбица   

                4,7 на хиляда 

в т.ч. : 

       а) за сметосъбиране и сметоизвозване         2,3 на хиляда 

       б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа       1,2 на хиляда 

       в) за поддържане на териториите за обществено ползване    1,2 на хиляда 

 

2.3. За недвижими имоти на граждани, за които общината осигурява услугите по 

сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на териториите за обществено ползване, 

обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депото за битови отпадъци, с. 

Правда, с.Янтра, с.Крушето            5,1 на хиляда 

в т.ч. : 

       а) за сметосъбиране и сметоизвозване         2,5 на хиляда 

       б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа       1,3 на хиляда 

       в) за поддържане на териториите за обществено ползване    1,3 на хиляда 

 

 

2.4. За недвижими имоти на граждани, за които общината осигурява услугите по 

сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на териториите за обществено ползване, 

обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депото за битови отпадъци, 

с.Стрелец, с.Г.Г.Тръмбеш, с. Г.Д.Тръмбеш и с. Паисий      5,5 на хиляда 

в т.ч. : 

       а) за сметосъбиране и сметоизвозване         2,7 на хиляда 

       б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа       1,5 на хиляда 

       в) за поддържане на териториите за обществено ползване    1,3 на хиляда 

 

 3. За недвижими имоти, собственост на граждани ползвани за 

производствени, търговски  и други нужди              6,2 на  хиляда 

в т.ч. : 

       а) за сметосъбиране и сметоизвозване        3,1 на хиляда 

       б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа      1,6 на хиляда 

       в) за поддържане на териториите за обществено ползване   1,5  на хиляда 

 4. За жилищни имоти на фирми промилът се определя в размерите по              

т. 2 

 

5. За недвижимите имоти на държавни и общински училища извън 

гр.Горна Оряховица             1,3 на 

хиляда 

в т.ч. : 

       а) за сметосъбиране и сметоизвозване        0,6 на хиляда 

       б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа      0,4 на хиляда 

       в) за поддържане на териториите за обществено ползване   0,3 на хиляда 
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6. За недвижимите имоти на държавни и общински училища в гр.Горна 

Оряховица  

    3,0 на 

хиляда 

в т.ч. : 

       а) за сметосъбиране и сметоизвозване        1,5 на хиляда 

       б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа      0,8 на хиляда 

       в) за поддържане на териториите за обществено ползване   0,7 на хиляда 

 

7. За недвижимите имоти на общински детски градини в гр.Горна 

Оряховица  

    1,5 на 

хиляда 

в т.ч. : 

       а) за сметосъбиране и сметоизвозване        0,7 на хиляда 

       б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа      0,4 на хиляда 

       в) за поддържане на териториите за обществено ползване   0,4 на хиляда 

 

 

8. За недвижимите имоти на детски градини / извън гр.Горна Оряховица / и 

читалища                0,3 на хиляда 

в т.ч. : 

       а) за сметосъбиране и сметоизвозване        0,1 на хиляда 

       б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа      0,1 на хиляда 

       в) за поддържане на териториите за обществено ползване   0,1 на хиляда 

 

 

9. За недвижимите имоти на МБАЛ Св.Иван Рилски и ДКЦ ЕООД 1,5 на 

хиляда 

в т.ч. : 

       а) за сметосъбиране и сметоизвозване        0,7 на хиляда 

       б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа      0,4 на хиляда 

       в) за поддържане на териториите за обществено ползване   0,4 на хиляда 

 

10. Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на 

молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от 

законно регистрираните вероизповедания в страната. 

 

V. Определя да не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване за 

имотите, които няма да се ползват през цялата 2018г. и е подадена декларация за това 

от собственика и ползвателя в срок до 31.12.2017г. 

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 608 

          По т.2 от дневния ред - План за работа на Общински съвет - Горна Оряховица за 

I- то полугодие на 2018 година. 
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          На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

 1. Приема план за работата на Общински съвет Горна Оряховица за I-то 

полугодие на 2018г. 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 609 

          По т.3 от дневния ред - Приемане на Календарен план за публичните прояви в 

духовната сфера на община Горна Оряховица за 2018 година.          

          На основание чл.21, ал.1, т.12, вр. ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация,, Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

          1. Приема Календарен план за публичните прояви в духовната сфера на община 

Горна Оряховица за 2018 година.  

„                            „                            „ 

 

          По т.4 от дневния ред - Информация относно финансовото състояние на МБАЛ 

„Св. Иван Рилски„ за 9 - месечието. 

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

                      Председателят на ПК”Социални дейности и здравеопазване“ 

 

 

          Общинските съветници се запознаха с информацията. 

 

„                            „                            „ 

 

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

 

„                            „                            „ 

 

 

 

 



Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 38 от 28 декември 2017 г. от 

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

Р Е Ш Е Н И Е    № 610 

          По т.6 от дневния ред - Компенсирани промени в приходната и разходната част 

на бюджета за местни и държавни дейности, в поименния списък за капиталови 

разходи и в сметките за средства от  Европейския съюз. 

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

администрация, чл.104, ал.1, т.5, ал.4, чл.124, ал.2, ал.3, ал.4 , чл.127, ал.1,чл144 от 

Закона за публичните финанси  и във връзка с чл.294, т.3 от Закона за предучилищното 

и училищното образование,   Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

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

държавни  дейности, както следва: 

          По приходната част       

 

          1.1.Увеличава §75-00 Временни безлихвени заеми между бюджети ( нето) 

( +)7500 лв.  

           Предоставя временния безлихвен заем  на ОУ „Климент Охридски“ с.Драганово,  

със срок на възстановяване 30.06.2018 г.  

 

         По разходната част 

 

          1.2.С размера на предоставения на ОУ „Климент Охридски“ временен безлихвен 

заем се увеличава  Функция III Образование, дейност 322 Общообразователни училища 

с 7500 лв., както следва : 

         §01-00 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 

правоотношения,§§01-01 с 5500 лв. 

         §10-00Издръжка ,§§10-16-вода, горива и енергия с 2000 лв. 

 

 

 2. Променя плана на бюджета на Община Горна Оряховица за 2017 година за 

местни дейности, както следва: 

          По приходната част     

     

          2.1.1 Изменя §75-00 Временни безлихвени заеми между бюджети ( нето) 

( -)7500 лв.  

         Предоставя временния безлихвен заем на ОУ „Климент Охридски“ с.Драганово,  

със срок на възстановяване 30.06.2018 г.  

 

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

средства от Европейския съюз (нето) с 7500 лв. като намалява предоставения временен 

безлихвен заем за проект BG05М9OP001-2.003-0001-C01 «Приеми ме 2015». 

 

 

         По разходната част 
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        2.2.2.Извършва компенсирани промени в размер на 96 лв. в разходната част на 

бюджета за местни дейности и в Поименния списък за капиталови разходи на обектите 

в частта на финансирането им с целева субсидия за капиталови разходи както следва :              

                                                                                                   било    става    разлика 

                                                                                                      лв.        лв.          лв.  

  

 §51-00 Основен ремонт на ДМА     

Функция VІІІ Икономически дейности и услуги 
Дейност 831 Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и 

пътищата 

-  Основен ремонт на светофарна уредба на  

Кръстовището на ул.“Отец Паисий“,  

ул.“Люлин“ и ул.“Родопи“                                   34000      33904     -96 

 

§52-06-изграждане на инфраструктурни обекти 

 

Функция VІ Жилищно строителство, БКС и ООС 

 

Дейност 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа  

- Изграждане на кръгово кръстовище  по  

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

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

         и ул. „Вичо Грънчаров“, гр.Г.Оряховица             46290     46386      +96 

 

                Всичко компенсиране :                                80290     80290        0  

 

        1.3 Извършва компенсирани промени в размер на 96 лв. в разходната част на 

бюджета за местни дейности и в Поименния списък за капиталови разходи на обектите 

в частта на финансирането им със собствени средства както следва : 

                                                                                       

                                                                                                   било    става    разлика 

                                                                                                      лв.        лв.          лв.  

 

 

§52-06-изграждане на инфраструктурни обекти 

 

Функция VІ Жилищно строителство, БКС и ООС 

Дейност 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа  

- Изграждане на кръгово кръстовище  по  

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

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

          и ул. „Вичо Грънчаров“, гр.Г.Оряховица                53710     53614   -96 

 

 

Увеличава § 10-00- Издръжка, §§10-20-разходи за външни услуги  с 96 лв. на Функция 

I  Изпълнителни и законодателни органи, Дейност 122 Общинска администрация. 

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

капиталови разходи по функции, дейности, параграфи и подпараграфи по ЕБК. 
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3.Намалява предоставeният по сметки за средства от Европейския съюз                          

( извънбюджетна сметка /код 7443/ ) временен безлихвен заем  както следва : 

3.1.По приходната част: 

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

Проект BG05М9OP001-2.003-0001-C01 «Приеми ме 2015», 

          Намалява:  

           

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

Европейския съюз (нето)                                                                      -7500лв.   

 

3.2.Намалява  разходната част: 

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

Проект BG05М9OP001-2.003-0001-C01 «Приеми ме 2015», 

Функция V Социално осигуряване, подпомагане и грижи, Дейност 589 Други служби и 

дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта ,§02-00 Други 

възнаграждения и плащания за персонала,§§02-02 за персонал по извънтрудови 

правоотношения –намалени с 7500 лв.  

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 611 

          По т.7 от дневния ред - Даване на съгласие за кандидатстване по Проект „ 

Красива  България „ за 2018. 

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

местната администрация,  Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

           

          1. Дава съгласие Община Горна Оряховица да кандидатства по Проект „ Красива 

България“ 2018 за обект: ‘‘Ремонт на втори етаж от южното крило на Многопрофилна  

болница за активно лечение „Свети Иван Рилски“ в УПИ I  кв. 806 по Плана на гр. 

Горна Оряховица“, като осигурява съфинансиране в размер на 150 756 лв. с ДДС по 

бюджета на Община Горна Оряховица  за 2018 г., в съответствие с ЕБК и указанията на 

Министерство на финансите. Община Горна Оряховица  и МБАЛ „ Свети Иван Рилски“ 

няма да променят предназначението на обекта минимум 5 години след изпълнението 

му по Проект „Красива България“ 2018 и ще имат ангажимент за поддръжката му.        

                              

           Стойност на проектното предложение: 270 754 лв. с ДДС 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 612 

        По т.8 от дневния ред - Даване на съгласие за кандидатстване по Проект „ Красива  

България „ за 2018. 
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        На основание на чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация,  , Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

         

          1. Дава съгласие Община Горна Оряховица да кандидатства по Проект „ Красива 

България“ 2018 за ‘‘Ремонт на туристически заслон в ПИ №000415, землище село 

Първомайци“ , като осигурява съфинансиране в размер на 108 219 лв. с ДДС по 

бюджета на Община Горна Оряховица за 2018 г., в съответствие с ЕБК и указанията на 

Министерство на финансите. Община Горна Оряховица няма да променя 

предназначението на обекта минимум 5 години след изпълнението му по Проект „ 

Красива България“ 2018 и ще имат ангажимент за поддръжката му. 

           Стойност на проектното предложение: 216 437 лв. с ДДС. 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 613 

          По т.9 от дневния ред - Избиране на одитор /специализирано одиторско 

предприятие/, който да завери годишния финансов отчет за 2017г. на МБАЛ „Св. Иван 

Рилски„. 

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

местната администрация,  във връзка с чл. 146, ал.3 от Търговския закон, Общински 

съвет Горна Оряховица 

Р е ш и: 

           

        1. Избира специализирано одиторско  предприятие - „РТД ОДИТ“ ООД със 

седалище и адрес на управление гр. Горна Оряховица, ул. „Ангел Кънчев“ №56, 

представлявано от Донка Димитрова Йотова, което да извърши заверка на финансовия 

отчет на МБАЛ „Свети Иван Рилски  Горна Оряховица“ ЕООД за 2017г. 

       2. Възлага на Управителя на МБАЛ „ Свети Иван Рилски Горна Оряховица“ ЕООД 

да подпише договор за възлагане на професионална услуга - заверка на ГФО за 2017 

година.  

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 614 

        По т.10 от дневния ред - Опрощаване на публични държавни вземания. 

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

местната администрация, във връзка с писмо, рег.инд. №406/23.10.2017 г. на Общински 

съвет Горна Оряховица съдържащо преписка №94-05-147/17.10.2017 г. на 
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администрацията на Президента на РБ, Образувана по молба вх. №94-05-147/09.10.2017 

г. на Елена Христова Миланова от гр. Горна Оряховица, улица „Черно връх“ №5, 

Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

          

         1. Общински съвет Горна Оряховица дава съгласие да се опрости дължимото 

държавно вземане, установено с Разпореждане №РВС-241/07.02.2011г., 

представляващо недобросъвестно получено парично обезщетение за отглеждане на 

дете. 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 615 

          По т.11 от дневния ред - Съгласие за внасяне на предложение в Министерски 

съвет за отпускане на пенсия на лицето Стефани Христова Григорова, по отношение на 

което не са налице някои от изискванията на КСО. 

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

местната администрация и чл. 7, ал. 2. т.1 и чл.7, ал.4, т.3 от Наредба за пенсиите и 

осигурителния стаж и във връзка с чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване, 

Общински съвет Горна Оряховица 

Р е ш и: 
        

         1.  Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет, за отпускане на 

персонална пенсия на Стефани Христова Григорова с постоянен адрес гр. Горна 

Оряховица, общ. Горна Оряховица, улица „Петър Берон“ № 14, вх. А, ет. 2, ап. 6. 

 

„                            „                            „ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 616 

          По т.12 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 Закона 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: 
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       1. Отдаване под наем на общински терени, публична общинска собственост, за 

поставяне на преместваеми съоръжения - павилиони за продажба на вестници и 

списания 

       2. Прекратяване на съсобственост в имот, частна общинска собственост, а именно: 

УПИ VII - 1065, кв. 112 по плана на с. Поликраище, община Горна Оряховица, с обща 

площ от 1630,00 кв.м., съгласно АОС № 4633/12.12.2017г. 

      3. Прекратяване на съсобственост в имот, частна общинска собственост, а именно: 

УПИ II - 275, кв. 131 по плана на с. Първомайци, община Горна Оряховица, с обща 

площ от 785,00 кв.м., съгласно АОС № 4632/12.12.2017г. 

     4. Отстъпване право на строеж на гаражна клетка  № 7 в УПИ I – За гаражи, кв. 810 

по плана на ЦГЧ, гр.  Горна Оряховица.         

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 617 

          По т.13 от дневния ред - Отдаване под наем на общински терени, публична 

общинска собственост, за поставяне на преместваеми съоръжения - павилиони за 

продажба на вестници и списания . 

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

местната администрация, чл. 14 ал. 7 и ал. 2 от Закона за общинската собственост във 

връзка с чл. 13, ал. 1 и ал. 2, чл. 17,ал. 1 и чл. 86, 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 да бъде организиран публичен търг с тайно наддаване за отдаване 

под наем на общински терени, публична общинска собственост, находящи се на:  

          - улица с о.т. 610 – о.т. 741– о.т. 742  – ул. „Цар Освободител” до Панорамата 

          - улица с о.т. 610 – о.т. 741– ул. „Цар Освободител” до училище „Вичо 

Грънчаров” 

- улица с о.т. 540 – о.т. 541 – ул. „Св. Княз Борис I” – посока гр. Долна 

Оряховица, по плана на ЦГЧ, гр. Горан Оряховица с обща площ от 12,00 кв.м. за срок 

от 3 /три/ години и първоначална месечна наемна цена 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 Наредбата за реда за придобиване и разпореждане с общинско 

имущество. 

„                            „                            „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 618 

          По т.14 от дневния ред - Прекратяване на съсобственост в имот, частна общинска 

собственост, а именно УПИ II- 275, кв. 131 по плана на с. Първомайци, община Горна 

Оряховица, с обща площ от 785,00 кв. м., съгласно АОС № 4632/12.12.2017г. 

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

местната администрация,  , чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във 

връзка с чл. 58, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

        1.Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба 

на частта на Община Горна Оряховица, представляваща 10/785 идеални части от имот, 

частна общинска собственост – УПИ II - 275, кв. 131 по плана на с. Първомайци, 

община Горна Оряховица, с обща площ от 785,00 кв.м., съгласно АОС № 

4632/12.12.2017г. на съсобственика с общината Диана Иванова Йорданова съгласно 

нотариален акт № 211, том II, рег. № 1049, дело № 179 от 14.03.2017г. като Диана 

Иванова Йорданова закупи частта на Общината от 10/785 идеални части от имот, 

частна общинска собственост – УПИ II - 275, кв. 131 по плана на с. Първомайци, 

община Горна Оряховица, с обща площ от 785,00 кв.м., съгласно АОС № 

4632/12.12.2017г. при пазарна цена, изготвена от независим лицензиран оценител в 

размер на 200,00 лв. /Словом: двеста лева/ без ДДС или 240,00 лв. /Словом: двеста и 

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

съвет Горна Оряховица упълномощава кмета на Община Горна Оряховица да сключи 

договор за покупко - продажба. Таксите по издаване и вписване на договора са за 

сметка на заявителя. 

                                „                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 619 

          По т.15 от дневния ред - Прекратяване на съсобственост в имот, частна общинска 

собственост, а именно: УПИ VII - 1065, кв. 112 по плана на с. Поликраище, община 

Горна Оряховица, с обща площ от 1630, 00 кв.м., съгласно АОС № 4633/12.12.2017г. 

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

местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във 

връзка с чл. 58, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

     1. Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба 

на частта на Община Горна Оряховица, представляваща 460/1630 идеални части от 

имот, частна общинска собственост – УПИ VII - 1065, кв. 112 по плана на с. 

Поликраище, община Горна Оряховица, с обща площ от 1630,00 кв.м., съгласно АОС 

№ 4633/12.12.2017г. на съсобственика с общината Никола Петков Цвятков съгласно 

нотариален акт № 755, том IV, рег. № 2962, дело № 658 от 05.07.2017г. като Никола 
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Петков Цвятков закупи частта на Общината от 460/1630 идеални части от имот, частна 

общинска собственост – УПИ VII - 1065, кв. 112 по плана на с. Поликраище, община 

Горна Оряховица, с обща площ от 1630,00 кв.м., съгласно АОС № 4633/12.12.2017г. 

при пазарна цена, изготвена от независим лицензиран оценител в размер на 4600,00 лв. 

/Словом: четири хиляди и шестстотин  лева/ без ДДС или 5520,00 лв. /Словом: пет 

хиляди петстотин и двадесет лева/ с ДДС, която е по – висока от данъчната оценка на 

имота. Общински съвет Горна Оряховица упълномощава кмета на Община Горна 

Оряховица да сключи договор за покупко - продажба. Таксите по издаване и вписване 

на договора са за сметка на заявителя. 

  

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 620 

          По т.16 от дневния ред - Изменение и допълнение на Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Горна 

Оряховица. 

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

самоуправление и местната администрация, Общински съвет Горна Оряховица,  

 

Р е ш и: 

 

      1.  Изменя и допълва Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане 

с общинско имущество на ОбС Горна Оряховица, като в чл.11 въвежда нови алинеи със 

следния текст. 

Ал./6/ Регистрираните на територията на Община Горна Оряховица юридически 

лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза в областта на 

изкуствата и културата могат два пъти годишно да ползват безвъзмездно оборудваните 

с театрални сцени, читалищни салони и зали, намиращи се в сградите, предоставени от 

Община Горна Оряховица на читалищните настоятелства, регистрирани на територията 

на Община Горна Оряховица за изнасяне на представления от деца до 18 години. 

Ал./7/ Времето, през което могат да се ползват помещенията по ал.6 е един път 

през първото полугодие на годината и един път през второто полугодие на годината. 

Ал./8/ Желаещите да ползват горните помещения подават заявление до 

Председателя на читалището с посочване на вида на мероприятието най – късно един 

месец преди датата на мероприятието с приложено към него удостоверение за актуално 

правно състояние. 

Ал./9/ Председателят на читалището разглежда заявлението в тридневен срок от 

постъпването му и включва мероприятието в графика за ползване на сценичните салони 

и зали. В случай, че те са заети на заявената от заявителя дата и час, Председателят на 

читалището определя друга свободна дата за същия час в рамките на до 5 календарни 

дни от заявената дата, като за това уведомява заявителя. Уведомяването се извършва в 

тридневен срок от разглеждане на заявлението.  

 
 

„                            „                            „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 621 

          По т.17 от дневния ред - Проект за ЧИ на Подробен устройствен  план - План за 

регулация и застрояване /ПРЗ/ за обособяване на УПИ X-  за трафопост от УПИ IV - 

514 в кв. 106 по плана на ЦГЧ гр. 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 ЗУТ, Общински съвет Горна 

Оряховица 

Р е ш и: 

 

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

устройствен план за  обособяване на УПИ Х – за трафопост от  УПИ IV – 514 в  кв. 106  

по плана на ЦГЧ гр. Горна Оряховица. 

     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 Николай Цветанов Василев на 478 

кв.м. от УПИ IV – 514 в кв.106 по плана на ЦГЧ, гр.Горна Оряховица , собственост на 

Община Горна Оряховица съгласно АОС № 410/10.12.1999г. 

    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 9560 лв. /словом: девет хиляди 

петстотин и шестдесет лв/ без ДДС или 11 472  лв. /словом: единадесет хиляди 

четиристотин и седемдесет и два лв/ с ДДС за 478 кв.м., част от УПИ IV –514 в кв.106 

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

съгласно АОС №410/10.12.1999г., която да се придаде към УПИ IX – 518, 2787  в  кв. 

106 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, собственост на Николай Цветанов Николов 

съгласно н.а.№588, т.III, рег.№6371, н.д.№482/2016г. и н.а.№15, т.I, рег.№488, 

н.д.№11/2017г. 

     4. За сметка на Николай Цветанов Николов са всички разноски по сключване на 

предварителния договор за прехвърляне на правото на собственост върху 478 кв.м., 

представляващи част от УПИ IV – 514 в кв.106 по плана на ЦГЧ, гр.Горна Оряховица,  

придаващи се  към УПИ IX – 518, 2787  в  кв. 106 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 478 кв.м., представляващи част от УПИ IV – 514 в кв.106 по 

плана на ЦГЧ, гр.Горна Оряховица,  придаващи се  към УПИ IX – 518, 2787  в  кв. 106 

по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица 

 

„                            „                            „ 

 

 



Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 38 от 28 декември 2017 г. от 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 622 

          По т.18 от дневния ред - Отстъпване право на строеж за гаражна клетка № 7 в 

УПИ I- За гаражи, кв. 810 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица. 

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

местната администрация, чл.37 ал.1 и чл. 41, ал. 2 от Закон за общинската собственост 

и чл.59, ал. 1 и чл. 64, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, , Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

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

наддаване за отстъпване на възмездно право на строеж  за  гаражна клетка № 7 в УПИ I 

– За  гаражи, кв. 810 по плана на ЦГЧ, гр.  Горна Оряховица, съгласно АОС № 

4631/06.12.2017г. 

   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 

1 200,00 лв.  /Словом: хиляда и двеста лева/ без ДДС или 1 440,00 лв. /Словом: хиляда 

четиристотин и четиридесет лева/ с ДДС, която цена е по-висока от данъчната оценка. 

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 623 

          По т.19 от дневния ред - Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен  

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

урбанизираните територии, с обхват ПИ № 200112- полски път, ПИ № 000237- полски 

път и ПИ № 107015- нива и ПИ № 314047- кравеферма по КВС в землище на село 

Поликраище, община 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.5 от ЗУТ, Общински съвет Горна 

Оряховица 

Р е ш и: 

 

       1. Одобрява проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПП/ за 

елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните  

територии , с обхват ПИ № 200112 – полски път, ПИ № 000237 – полски път и ПИ № 

107015 – нива и ПИ № 314047 – кравеферма по КВС в землище на село Поликраище, 

община Горна Оряховица. 

„                            „                            „ 

 

 

 



Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 38 от 28 декември 2017 г. от 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 624 

          По т.20 от дневния ред - Разрешаване за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - План за регулация / ПУП- ПР / с обхват УПИ IV - 5137, кв. 14 по 

плана на р-н Север гр. Горна Оряховица. 

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

местната администрация, чл. 134, ал.2, т.6 от ЗУТ и §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ, 

Общински съвет Горна Оряховица в качеството си на съсобственик в УПИ IV - 5137, 

кв.14 по плана на р-н Север, гр. Горна Оряховица на основание АОС 

№4635/18.12.2017г., Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

      1. Дава съгласие за започване на процедура по частично изменение на ПУП за УПИ 

IV - 5137, кв.14 по плана на р-н Север, гр. Горна Оряховица. 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 625 

          По т.21 от дневния ред - Приемане План за младежта на Община Горна 

Оряховица за 2018 година. 

          На основание на чл.21, ал. 1, т.12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.16, ал.1 от Закона за младежта, Общински съвет Горна 

Оряховица 

Р е ш и: 

          

         1. Приема План за младежта на Община Горна Оряховица за 2018 година. 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 626 

          По т.22 от дневния ред - Възстановяване на имот в землището на с. Поликраище 

на основание чл. 45ж, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и 

ползването на  земеделски земи. 

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

местната администрация,  и чл. 45ж, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за 

собствеността и ползването на земеделски земи, във връзка с § 27, ал. 2, т. 2 от ПЗР на 

ЗИДЗСПЗЗ, Общински съвет Горна Оряховица 

 



Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 38 от 28 декември 2017 г. от 

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

Р е ш и: 

 

     1. В изпълнение на Решение № 383 от 31.10.2017г., влязло в сила на 17.11.2017г., на 

Горнооряховски районен съд и Искане от Общинска служба по земеделие гр. Горна 

Оряховица, предоставя земя от общинския поземлен фонд, в установени граници за 

признаване на правото на възстановяване на собствеността на Петър Драганов Недев и 

Гинка Илиева Недева в съществуващи/възстановими/стари реални граници. 

    2. Дава съгласие да предаде гореописания имот на Петър Драганов Недев и Гинка 

Илиева Недева. 

    3.Настоящето Решение следва да се връчи по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно на Общинска служба по 

земеделие гр. Горна Оряховица. 

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 627 

          По т.23 от дневния ред - Изменение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община 

Горна Оряховица приета с Решение № 965/ 30.01.2003 г. на Общинския съвет Горна 

Оряховица. 

          На основание на чл. 21, ал. 1, т.23, вр. с ал.2 и ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация във връзка с Протест изх.№2513/26.10.2017 

г. на Окръжна прокуратура Велико Търново, Общински съвет Горна Оряховица  

 

Р е ш и: 

  

          1. Изменя Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услугите на територията на Община Горна Оряховица приета с Решение 

№965/30.01.2003 г. , Общински съвет Горна Оряховица по следния начин: 

Отменя чл. 39, ал. 2, т.1-4 от Наредба за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услугите на територията на Община Горна Оряховица приета с 

Решение  №965/30.01.2003 г. на Общински съвет Горна Оряховица. 

 

 „                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 628 

          По т.24 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 януари 2018 г. 



Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 38 от 28 декември 2017 г. от 

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

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

администрация, чл. 69, ал. 1 и чл. 81, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Горна Оряховица  

 

Р е ш и: 

 

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

провеждане на публично оповестените конкурси за месец януари общинските 

съветници - Георги Недев Бижев, Ангел Стоянов Йорданов, Веселин Георгиев 

Хаджигеоргиев, Иван Генов Момъков, като резервен член Деница Петрова Цветанова. 

„                            „                            „ 

 

                                                          

 

                                                                 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                               /ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ/ 
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