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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от Протокол № 57/25.04.2019 г. 

от редовно заседание на  

Общински съвет – Горна Оряховица 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 978 

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

„Общински пазари - Горна Оряховица“ЕООД за 2018г. и план за развитие на 

дружеството през 2019 г.  

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

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

дружества с общинско имущество и общински предприятия, Общински съвет Горна 

Оряховица 

Реши: 

 

          1. Приема анализа на състоянието и финансов отчет за 2018 г. на „Общински 

пазари - Горна Оряховица“ЕООД  и план за развитие на дружеството през 2019 г. 

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 979 

          По т.2 от дневния ред - Приемане на Наредба за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество на второ четене. 

          На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.76, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.8, 

ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.8 от Закона за нормативните актове, 

Общински съвет Горна Оряховица 

Реши: 

 

          §1. Приема Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на второ четене. 

„                            „                            „ 

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

„                            „                            „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 980 

          По т.4 от дневния ред - Одобряване разходите за командировки през първото 

тримесечие на 2019 г. на Кмета на Общината и Председателя на Общински съвет Горна 

Оряховица.      

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

съвет Горна Оряховица 

Реши: 

 

          1. Общинският съвет одобрява разхода в размер на 233,46 лв. /двеста тридесет и 

три лева и четиридесет и шест ст./ за служебни командировки на Кмета на Общината. 

          2. Общинският съвет одобрява разхода в размера на 40,00 лв. /четиридесет лв./  

за служебни командировки на Председателя на Общински съвет в страната. 

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 981 

          По т.5 от дневния ред - Актуализиране на Програмата за управление и 

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

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

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

Оряховица 

Реши: 

 

          Дава съгласие да бъде актуализирана и допълнена Програмата за управление и 

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

следните имоти: 

  
       1. Отдаване под наем на терен, публична общинска собственост, попадащ частично 

в улична регулация с о.т. 203 – 204а – 204 с административен адрес гр. Долна 

Оряховица, ул. „Георги Измирлиев” № 2 и частично в УПИ I – „Бронз ТМ АД” в кв. 

113 по плана на гр. Долна Оряховица за поставяне на преместваемо съоръжение – 

павилион с площ 30,00 кв.м., за срок от 3 /три/ години 

 

„                            „                            „ 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 982 
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          По т.6 от дневния ред - Учредяване на безвъзмездно вещно право на ползване на 

част от имот, частна общинска собственост, представляващ помещение с площ 22,00 

кв.м. находящо се на втори етаж в сградата на  пл. ”Георги Измирлиев” № 4, a именно 

самостоятелен обект с идентификатор 16359.514.1569.1.1 – За делова и 

административна дейност, разположен в поземлен имот с идентификатор 

16359.514.1569  по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, съгласно АОС № 

6039/18.03.2019г., за срок от 5 /пет/ години. 

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

местната администрация, чл.39, ал. 2 и ал.4 от Закон за общинска собственост и чл. 62, 

ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, Общински съвет Горна Оряховица 

 

Реши: 

 

        1. Учредява в полза на на ”Българска асоциация на онкоболните и  сподвижници” с 

Председател Марийка Георгиева Петрова, безвъзмездно вещно право на ползване на 

част от имот, частна общинска собственост, представляващ помещение с площ 22,00 

кв.м. находящо се на втори етаж в сградата на  пл. ”Георги Измирлиев” № 4, a именно 

самостоятелен обект с идентификатор 16359.514.1569.1.1 – За делова и 

административна дейност, разположен в поземлен имот с идентификатор 

16359.514.1569  по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, съгласно АОС № 

6039/18.03.2019г., за срок от 5 /пет/ години. 

 

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

асоциация на онкоболните и сподвижници”, гр. Горна Оряховица. 

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

учредяване на безвъзмездно право на ползване. 

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 983 

          По т.7 от дневния ред - Отдаване под наем на терен, публична общинска 

собственост, попадащ частично в улична регулация с о.т. 203 – 204а – 204 с 

административен адрес гр. Долна Оряховица, ул. „Георги Измирлиев” № 2 и частично в 

УПИ I – „Бронз ТМ АД” в кв. 113 по плана на гр. Долна Оряховица за поставяне на 

преместваемо съоръжение – павилион с площ 30,00 кв.м., за срок от 3 /три/ години 

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

местната администрация, чл. 14 ал. 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 

 

Реши: 
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1.Дава съгласие да бъде организиран публичен търг с тайно наддаване за 

отдаване под наем на терен, публична общинска собственост, попадащ частично в 

улична регулация с о.т. 203 – 204а – 204 с административен адрес гр. Долна Оряховица, 

ул. „Георги Измирлиев” № 2 и частично в УПИ I – „Бронз ТМ АД” в кв. 113 по плана 

на гр. Долна Оряховица за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион целия с 

площ от 80,00 кв.м. от които 30,00 кв.м. в публична общинска собственост, за срок от 3 

/три/ години на основание чл. 56, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от ЗУТ и първоначална месечна 

наемна цена в размер на 69,00 лв. /Словом: шестдесет и девет лева/ без ДДС или 82,80 

лв./Словом: осемдесет и два лева и осемдесет стотинки/ с ДДС, определена съгласно 

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

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. 

 

 „                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 984 

          По т.8 от дневния ред - Даване на съгласие и одобряване на пазарна оценка за 

учредяване право на прокарване на водопровод през имоти частна общинска и 

публична общинска собственост в землището на с.Поликраище, община Горна 

Оряховица 

          На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 23, и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 193, ал. 4 

и ал. 6 от Закон за устройство на територията и във връзка с чл. 112, ал.1 от Закон за 

водите, Общински съвет Горна Оряховица 

 

Реши: 

 

          1. В качеството си на собственик, дава съгласие да се учреди на Държавна 

агенция „ Държавен резерв и военновременни запаси“ – гр. София, ул. „Московска“ 

№3, с ЕИК 8311913661, право на прокарване на водопровод с дължина 353.56 метра и 

площ на сервитут 706.88 кв.м. през следните имоти – частна общинска и публична 

общинска собственост:  

• ПИ 57217.218.212 по КККР на землището на с. Поликраище, общ. Горна 

Оряховица. Имотът е публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – 

„за селскостопански, горски, ведомствен път”;  

• ПИ 57217.117.127 по КККР на землището на с. Поликраище, общ. Горна 

Оряховица. Имотът е публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – 

„за селскостопански, горски, ведомствен път”;  
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• ПИ 57217.118.416 по КККР на землището на с. Поликраище, общ. Горна 

Оряховица.  Имотът е частна общинска собственост съгласно АЧОС 

№5353/03.12.2018г., с  начин на трайно ползване – „изоставена орна земя“;  

• ПИ 57217.118.413 по КККР на землището на с. Поликраище, общ. Горна 

Оряховица. Имотът е частна общинска собственост съгласно АЧОС 

№5352/03.12.2018г., с  начин на трайно ползване – „изоставена орна земя“. 

          2. На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 23, и ал.2 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2 от Закон 

за общинската собственост и 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 707.12 лв. 

/словом: седемстотин и седем лева и дванадесет стотинки/ без ДДС или 848.54 лв. / 

словом: осемстотин четиридесет и осем лева и петдесет и четири стотинки/ с ДДС за 

учредяване право на прокарване на водопровод с  дължина 353.56 метра и площ на 

сервитут 706.88 кв.м. през имоти  – частна общинска и  публична общинска 

собственост: ПИ 57217.218.212 (полски път), ПИ 57217.117.127(полски път), ПИ 

57217.118.416(изоставена орна земя),ПИ 57217.118.413 (изоставена орна земя). 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 985 

          По т.9 от дневния ред - Обявяване на празника на град Горна Оряховица - 

29.05.2019 г. за неработни, неучебни и неприсъствени дни. 

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

местната администрация, Общински съвет Горна Оряховица, 

Реши: 

 

I.Обявява 29 май 2019 г. - Празник на град Горна Оряховица за неработен ден за 

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

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

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

3. Исторически музей - Горна Оряховица. 

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

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

6. Център за обществена подкрепа -  Горна Оряховица. 

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

 

II. Обявявам 29 май 2019 г. - Празник на град Горна Оряховица за неучебен и 

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

 

„                            „                            „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 986 

          По т.10 от дневния ред - Предложение относно избиране на общински съветници 

в комисията по търгове и конкурсите по реда на Наредбата за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество за месец май 2019 г. 

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

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

управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Горна Оряховица, 

 

Р е ш и: 

 

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

провеждане на публично оповестените конкурси за месец май общинските съветници - 

Йордан Георгиев Бойчев, Марин Русев Богомилов, Никола Иванов Колев, Стефчо 

Иванов Алипиев, като резервен член Румен Михайлов Иванов. 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 987 

          По т.11 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, 

 

Р е ш и: 

 

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

местни дейности , както следва: 

 

         1.1.  По приходната част 

         Намалява предоставения трансфер §§61-02 –трансфери между бюджети-

предоставени трансфери (- ) и съответно измени параграф 61-00 Трансфери  между 

бюджети (нето), като  увеличава приходната част на бюджета с 757 лв. 

            

     1.2.   По разходната част    

 

            Изменя разходната част както следва:     

 

            Увеличава бюджета на Община гр. Г.Оряховица с 757  лв.. както следва: 

-  увеличава Функция ІІІ 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“ с 757 лв.  
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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    № 988 

          По т.12 от дневния ред – Разпределяне на средства за подпомагане на 

организации с нестопанска цел. 

          На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, и във връзка с т.9.5 от решение 

№ 892, Протокол № 54/31.01.2019 г. на Общински съвет Горна Оряховица, Общински 

съвет Горна Оряховица, 

 

Р е ш и: 

 

1.Определя средства за подпомагане на организации с нестопанска цел – 4 000 лв., а 

именно: 

 За ТСО на слепите, гр.Горна Оряховица – 500 лв. 

 За Българска асоциация на онкоболните, представителство гр.Горна Оряховица 

– 500 лв. 

 За районна организация на глухите, гр.Горна Оряховица – 500 лв. 

 За Съюза на ветераните от войните  и военноинвалидите, гр.Горна Оряховица – 

500 лв. 

 За Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва – 1000 лв. 

 За Съюза на ветераните от войните – 500 лв. 

 За Сдружение „Човеколюбие” – 500 лв. 

 

„                            „                            „ 

 

                                                      

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                                       /ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ/ 
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