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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от Протокол № 51/22.11.2018 г. 

от редовно заседание на  

Общински съвет – Горна Оряховица 

 

 

По т.1 от дневния ред - Информация по проблемите в областта на трудовата 

заетост на територията на община Горна Оряховица за периода януари - октомври 2018 

година. 

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

транспорт“ 

                      Председателят на ПК „Социални дейности и здравеопазване“ 

 

Общинските съветници се запознаха с информацията. 

          Изказвания не се направиха. 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 856 

По т.2 от дневния ред - Отчет за изпълнение на решенията на общински съвет и 

неснетите от отчет решения. 

           На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 и т.24 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Горна 

Оряховица 

Р е ш и: 

 

 1. Приема отчета за изпълнение решенията на Общински съвет от Общинска 

администрация за периода от 30-.11.2017 г. до 04.09.2018г. 

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 857 

          По т.3 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 2019 година. 
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„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 858 

По т.4 от дневния ред - Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда 

за проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси в Общински 

съвет - Горна Оряховица. 

На основание чл.21, ал.1 , т.23 от ЗМСМА и чл.10 , във връзка с §3 от 

Предходните и заключителни разпоредби на Наредбата за организацията и реда за 

извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси , 

Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

1. Приема Вътрешна правила за организацията и реда за проверка на декларации 

и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет - Горна Оряховица, 

съгласно текста , приложен към настоящото решение и неразделна част от него. 

„                            „                            „ 

 

 

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

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 859 

 

По т.6 от дневния ред - Даване на съгласие  на МБАЛ „Свети Иван Рилски „ 

ЕООД за ползване на банков кредит. 

На основание чл.21, ал.1, т.10 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.10, ал.2 от Наредбата за управлението на търговски 

дружества с общинско имущество и общински предприятия и чл.147, ал.2 от 

Търговския закон във връзка с чл. 7 от Наредбата за управлението на търговски 

дружества с общинско имущество и общински предприятия, Общински съвет Горна 

Оряховица 

 

Р е ш и: 

  

 1. Дава съгласие МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД да сключи договор за кредит 

със следните параметри: 

- размер на кредита – до 180 000 лв. (сто и осемдесет хиляди лева); 

- вид на кредита: стандартен кредит; 

- цел: Оборотни средства за разплащане на задължения към доставчици, в т.ч. 

и просрочени, и други текущи разходи свързани с основната дейност на 

болницата. 

- срок на кредита – до 31.05.2022 г.; 
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- годишен лихвен процент: формиран като сума от 3 мес. EURIBOR (към 

09.11.2018 г. в размер: -0,316 %) + надбавка не повече от 4,0 процентни 

пункта; 

- лихвен процент при просрочие: договореният лихвен процент за редовна 

главница плюс надбавка в размер не повече от 5,0 процентни пункта; 

- годишна такса за управление: не повече от 1,0 % върху размера на усвоената 

и непогасена главница; 

- без други такси и комисионни; 

2. Дава съгласие като обезпечение на обезпечение по договора за банков кредит 

да се учреди особен залог по Закона за особените залози върху всички настоящи и 

бъдещи вземания на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, произтичащи от Договор за 

оказване на болнична помощ по клинични пътеки №040459 от 25.05.2018 г., както и 

всички бъдещи договори за оказване на болнична помощ по клинични пътеки, които ще 

бъдат сключени с НЗОК/РЗОК. 

3. Възлага на Директора на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Горна 

Оряховица да предприеме необходимите действия за изпълнение на т.1, в т.ч. да 

подпише договора за кредит, договорите за особен залог, документите за усвояване и 

погасяване на сумите по кредита, както и всички други документи свързани с кредита, 

и да представлява МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД при учредяването на обезпеченията 

по кредита. 

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 860 

По т.7 от дневния ред - Кандидатстване с проектно предложение  „Разкриване  и 

предоставяне на социална услуга „Приют“ с капацитет 15“ места по процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001- 2.029 „ 

Интегрирани действия  за устойчиво градско развитие“ по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020. 

 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Горна 

Оряховица  

Р е ш и: 

 

1. Дава съгласие Община Горна Оряховица да кандидатства с проектно 

предложение : „ Разкриване и предоставяне на социална услуга  „Приют“ с 

капацитет 15 места“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9ОP001- 2.029 „ Интегрирани действия  за устойчиво 

градско развитие“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -

2020. 

„                            „                            „ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 861 

 

По т.8 от дневния ред - Изменение на приходната и разходната част на бюджета , 

и увеличаване на средствата за Културен календар. 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси Общински съвет 

Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

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

местни дейности, както следва: 

По приходната част 
1.1. Увеличава: 
§ 13-00 - Имуществени и други местни данъци 

§§ 13-03 - данък върху превозните средства с 10 000 лв. 

По разходната част 

2.2 Увеличава разходната част: 

Функция VII "Функция Почивно дело, култура, 

религиозни дейности" 

 

10 000 

Д.759 -Други дейности  по културата  10 000 

Издръжка  10-00 10 000 

материали  1 0- 1 5 5 000 

разходи за външни услуги  10-20 5 000 

 
3. Общинският съвет упълномощава кмета на общината да отрази промените по 

плана на приходната и разходна част на бюджета по функции, дейности, параграфи и 

подпараграфи по ЕБК 

 

„                            „                            „ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 862 

 

          По т.9 от дневния ред - Изменение на приходната част на бюджета, предоставяне 

на временен безлихвен заем за изпълнение на проект по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ и проект по Програма Interreg- V-A Румъния - 

България 2014- 2020 и изменение на сметките за средства от Европейския съюз. 

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

местната администрация, чл. 104, ал.1, т.5, ал.4 , чл.124, ал.2, ал.4 от Закона за 

публичните финанси и във връзка с т.20 от ДДС 07 от 04.04.2018 г. на Министерство на 

финансите , Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

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

дейности, както следва:  

По приходната част   
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1.1. Изменя § 76 00 - Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за 

средства от Европейския съюз както следва:  

-За възстановения временен безлихвен заем от проект BGO5M9ОP001- 2.005-

0040-С01 „Подобряване достъпа до заетост и предоставяне на иновативни интегрирани 

социално-здравни услуги на уязвими групи в Община Горна Оряховица" по договор № 

BGO5M9ОP001-2.005-0040-С01 по Оперативна програма «Развитие на човешките 

ресурси 2014-2020» към Община Горна Оряховица ( +) 7 000 лв.;  

- За възстановения временен безлихвен заем от проект по процедура „Обучения 

и заетост на младите хора“ проект ОМЗ-3-04-ОЗ-2113#7 (+) 10000 лв.;  

- За възстановения временен безлихвен заем от проект на ОП МДСИП по 

процедура „Обучения и заетост на младите хора" проект ОМЗ-3-04-03-741 ( +) 7 000 

лв.;  

-предоставя временен безлихвен заем за изпълнение на проект „Обучения и 

заетост“ №03-XY-04-03-692#11(-) 10000 лв.;  

- предоставя временен безлихвен заем за изпълнение на проект №ROBG- 419 

Иновативен подход за популяризиране на културното и природно наследство в 

трансграничния регион (-) 14000 лв.;  

2. Предоставеният по сметки за средства от Европейския съюз ( извънбюджетна 

сметка /код 7443/ ) временен безлихвен заем да се отрази както следва :  

2.1. По приходната част:  

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

 

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

Европейския съюз (нето)                                                                                        +10 000 лв.  

- За възстановения временен безлихвен заем от проект BGO5M9ОP001- 2.005-

0040-С01 „Подобряване достъпа до заетост и предоставяне на иновативни интегрирани 

социално-здравни услуги на уязвими групи в Община Горна Оряховица" по договор № 

BGO5M9ОP001-2.005-0040-С01 (-) 7 000 лв.;  

-За възстановения временен безлихвен заем от проект по процедура „Обучения и 

заетост на младите хора“ проект ОМЗ-3-04-03-2113#7 ( -) 10000 лв.; 

- За възстановения временен безлихвен заем от проект на ОП МДСИП по 

процедура „Обучения и заетост на младите хора" проект ОМЗ-3-04-ОЗ-741 ( -) 7000 лв.;  

- предоставя временен безлихвен заем за изпълнение на проект „Обучения и 

заетост“ № 03-XY-04-03-692# 11( +) 10000 лв.;  

 

За  Програма Interreg V-A Румъния — България 2014-2020 г.  

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

Европейския съюз (нето)                                                                                         +14 000 лв.  

-За проект № ROBG-419 Иновативен подход за популяризиране на културното и 

природно наследство в трансграничния регион( +) 14000 лв.  

2.2.По разходната част:  

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

- За проект BGO5M9ОP001-2.005-0040-С01 „Подобряване достъпа до заетост и 

предоставяне на иновативни интегрирани социално-здравни услуги на уязвими групи в 
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Община Горна Оряховица" по договор № BGO5M9ОP001-2.005- 0040-С01 намалява 

разходната част с 7 000 лв.;  

- За проект по процедура „Обучения и заетост на младите хора" проект ОМЗ-3-

04-03-2113#7 намалява разходната част с 10000 лв.;  

-За проект на ОП МДСИП по процедура „Обучения и заетост на младите кора“ 

проект ОМЗ-3-04-03-741 намалява разходната част с 7 000 лв.;  

- За проект „Обучения и заетост" № 03-ХУ-04-О3-692#11 увеличава разходната 

част с 10000 лв.  

За  Програма   Interreg V-A Румъния — България 2014-2020 г.  

 

- За проект № ROBG- 419 Иновативен подход за популяризиране на културното 

и  природно наследство в трансграничния регион увеличава разходната част с 14000 лв. 

   Разходите се разпределят съгласно ЕБК и в съответствие с бюджета и реализацията на 

проекта.  

3. Заемите се погасяват след приключване на проектите и възстановяване на 

средствата от оперативните програми. В случай, че не могат да се възстановят (поради 

не признаване на някои разходи), заемите се трансформират в трансфер между 

бюджети и сметки за средства от Европейския съюз (т. 20 от ДДС 07/04.04 .2008 г. на 

Министерство на финансите).  

 „                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 863 

 

По т.10 от дневния ред - Промени в проходната и разходната част на бюджета и 

в Поименния списък за капиталови разходи за държавни и 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 , ал.3 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 2018 година за  местни 

дейности , както следва: 

     

 1.1.  По приходната част 

 

1.1.1.Извършва компенсирани промени между държавни и местни дейности, в частта на 

финансирането с целева субсидия за капиталови разходи, като намалява §§31-13 

получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи  с 10273 лв. за 

държавни дейности и увеличава §§31-13 получени от общини целеви субсидии от ЦБ за 

капиталови разходи  с 10273 лв. за местни дейности. 

            

1.2.   По разходната част    

 

1.2.1.Извършва компенсирани промени в размер на 12692 лв. в разходната част на 

бюджета за държавни и  местни дейности и в Поименния списък за капиталови разходи 

на обектите в частта на финансирането им с целева субсидия за капиталови разходи 

както следва : 
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                                                                                                    било    става    разлика 

                                                                                                      лв.        лв.          лв.  

 

§51-00 Основен ремонт на ДМА 

Функция ІІІ Образование 

Дейност 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии 

-Основен ремонт покрив СУ „Вичо Грънчаров”- 

Гр.Горна Оряховица                                                                 40000      39727     -273  

 

Функция  VІІ Почивно дело,култура,религиозни дейности 

Дейност 714 Спортни бази за спорт за всички 

- Реконструкция на спортна зала „Никола Петров“         103386   106378   +2992 

гр. Горна Оряховица                                                      

  

Дейност 745 Обредни домове и зали 

-Основен ремонт покрив зала гробищен парк                   45000     44664      -336 

 

§52-03-придобиване на друго оборудване,машини и съоръжения 

 

Функция ІІІ Образование 

Дейност 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии 

-Изграждане на газова отоплителна инсталация 

За ОУ „Св.св.Кирил и Методий”, гр.Д.Оряховица          10000        0       -10000 

Функция VІ Жилищно строителство, БКС и ООС 

 

 Дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и 

регионалното развитие 

-Устройство за разпръскване на течни препарати    

срещу обледяване на настилки                                                  0           2400    + 2400 

 

Функция  VІІ Почивно дело,култура,религиозни дейности 

Дейност 714 Спортни бази за спорт за всички 

-Апаратура за озвучаване,мултимедия 

 за ОП МДСИП                                                                  5000          4516      -484 

 

§52-05-придобиване на стопански инвентар 

 

Функция VІ Жилищно строителство, БКС и ООС 

  

Дейност 622 Озеленяване 

-Комбинирана кофа   /прикачен инвентар/                             0        7300       + 7300 

 

§52-06-изграждане на инфраструктурни обекти 

 

Функция VІ Жилищно строителство, БКС и ООС 

Дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и 

регионалното развитие 
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-Изграждане на видеонаблюдение на входно- 

изходните точки на населените места                        47000      45401      -1599 

 

1.2.2.Извършва промени в разходната част на бюджета 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.  

 

§51-00 Основен ремонт на ДМА 

 

Функция  VІІ Почивно дело,култура,религиозни дейности 

Дейност 714 Спортни бази за спорт за всички 

- Реконструкция на спортна зала „Никола Петров“ 

гр. Горна Оряховица                                                        26614    23622   -2992                              

 

 

§52-05-придобиване на стопански инвентар 

 

Функция VІ Жилищно строителство, БКС и ООС 

  

Дейност 622 Озеленяване 

-Комбинирана кофа   /прикачен инвентар/                               7300        0       -7300 

 

Увеличава § 10-00- Издръжка с 10292 лв. , като увеличава §§ 10-20-разходи за външни 

услуги  на Функция І Общи държавни служби, Дейност 122 Общинска администрация. 

 

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    № 864 

 

По т.11 от дневния ред - Одобряване разходите за командировки през третото 

тримесечие на 2018 година на Председателя на Общински съвет. 

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

съвет Горна Оряховица 

 

     Р е ш и: 

 

1. Общински съвет одобрява разхода в размер на 70 лв. /Седемдесет лв./ за 

служебни командировки на Председателя на Общински съвет в страната. 

„                            „                            „ 

 

 

 

\ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 865 

 

По т.12 от дневния ред - Предаване на новоизградени активи от ВиК „Йовковци“ 

ООД на Асоциацията по ВиК. 

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

местната администрация, Общински съвет Горна Оряховица  

 

     Р е ш и: 

 

1. Одобрява извършените от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, 

гр. Велико Търново инвестиции, предложени за приемане от тристранната комисия 

съгласно Протокол от 14.11. 2018 г. и възлага на кмета на Общината да приеме с 

двустранен приемо-предавателен протокол новоизградените активи съгласно приложен 

опис с балансова стойност 73712,84 лв. 

2. На основание чл.198ж. от Закона за водите и §9, ал.10 от Преходните и 

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

във връзка с чл.198б, т.2 от Закона за водите, Община Горна Оряховица да предаде на 

Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК „Йовковци” ООД, 

Велико Търново (АВиК) за управление новоизградените дълготрайни материални 

активи, приети с приемо-предавателен протокол. 

3. На основание чл.198о, ал.1 и ал.4 и във връзка с чл.198п, ал.1, ал.5, т.4 и т.5 и 

ал.6 от Закона за водите, и при условията на сключения Договор между АВиК и ВиК 

„Йовковци” ООД гр. В. Търново, който е в сила от 01.06.2016 г., Община Горна 

Оряховица да предаде за стопанисване, поддържане и експлоатация на оператора ВиК 

„Йовковци” ООД активите по т.2. 

4. Упълномощава кмета на Община Горна Оряховица да предприеме 

необходимите действия по изпълнението на т.2 и т.3 от настоящото решение като 

изпрати уведомление до председателя на Асоциацията по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от ВиК „Йовковци” ООД, гр. Велико Търново с приложени 

копия на необходимите документи. 

 „                            „                            „ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 866 

 

По т.13 от дневния ред - Приватизация на общински нежилищен имот , 

невключен в имуществото на общински търговски дружества: Масивен склад със 

застроена площ 230,00 кв.м., с отстъпено право на строеж, находящ се в Урегулиран 

поземлен имот I - складове, кв. 237 по плана на ИПЗ, гр. Горна Оряховица, съгласно 

АОС №  1373/25.04.2003г.  

На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл.1, ал.2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2 от 

Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 12, ал.2 от Наредбата за 

анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда на 

лицензиране на оценители, чл.2, ал.1, т.6, чл.3, ал.1, т.1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата 

за търговете  и конкурсите и Решение №772 от Протокол № 45/28.06.2018г. на 

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

 

1. Приема правния анализ, приватизационна оценка и информационен меморандум 

на обект: Масивен склад със застроена площ 230,00 кв.м., с отстъпено право на строеж, 

находящ се в Урегулиран поземлен имот I – складове, кв. 237 по плана на ИПЗ, гр. 

Горна Оряховица, съгласно АОС № 1373/25.04.2003г. 

2. Продажбата на общинския нежилищен имот по т.1 да се извърши чрез публичен 

търг с явно наддаване. 

 

3. Търгът ще се проведе при следните условия:  

           3.1.Начална тръжна цена в размер на 75049,00 лв. /Словом: седемдесет и пет 

хиляди и четиридесет и девет лева/ за масивен склад, който е освободен от ДДС. 

          3.2.Стъпка за наддаване – 5% от началната тръжна цена в размер на 3752,45 лв. 

/Словом: триста хиляди седемстотин петдесет и два лева и четиридесет и пет 

стотинки/. 

          3.3.Депозитът за участие 20 % от първоначалната тръжна цена в размер на 

15009,80 лв. /Словом: петнадесет хиляди и девет лева и осемдесет стотинки/ и се 

превежда по банкова сметка на общината IBAN BG04FINV91503316803795, BIC код на 

„Първа Инвестиционна Банка” FINVBGSF, до 17,00ч. на 15-ия  ден считано от датата 

на обнародване на решението в „Държавен вестник”; 

         3.4.Тръжната документация се получава в Община Горна Оряховица, пл.”Георги 

Измирлиев” № 5, стая 213, цената на тръжната документация е 150,00 лв. без ДДС или 

180,00 лв. с ДДС и се заплаща в касата на Общината /стая 108/, преди получаване на 

документацията; лицето, закупуващо тръжна документация, следва да представи 

документ за самоличност, а в случаите на представителство – документ, удостоверяващ 

представителната му власт; 

         3.5.Срок за закупуване на тръжна документация – до 17,00 ч. на 10 – ия  ден 

считано от датата на обнародване  на решението в „Държавен вестник”; 

         3.6.Срок за подаване на предложенията за участие в търга – 17.00 часа на 20 – ия 

ден, считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник”; 

         3.7.Посещения и огледи на обекта могат да се извършат всеки работен ден от 

08.00 до 17.00 часа, но не по- късно от деня, предхождащ търга, в работно време след 

закупуване на документация. 

         3.8.Търгът ще се проведе на 21 – ия ден считано от датата на обнародване на 

решението в „Държавен вестник” в 14.00 часа в стая 102 на Община Горна Оряховица. 

         3.9. Достигнатата тръжна цена на продадения по т.1 общински нежилищен имот 

да се заплати еднократно или разсрочено в левове; при разсрочено плащане началната 

вноска не трябва да е по - малка от 50 % от определената цена; разсрочването на 

дължимата част - до 6 месеца след датата на подписване на договора; лихвата върху 

останалата  дължима част е в размер на ОЛП плюс 10 пункта надбавка – от деня на 

сключването на договора за продажба до окончателното изплащане на обекта. 

       4.Утвърждава тръжна документация и проект на договор за продажба на имота по 

т. 1. 

       5.Възлага на Кмета на Общината да подготви търга и да назначи тръжна комисия за 

провеждането му. 

      6.Упълномощава Кмета на Община Горна Оряховица да одобри протокола от 

проведения търг, да определи спечелилия участник със Решение и да сключи договор 

за продажба. 
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„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 867 

 

По т.14 от дневния ред - Даване на съгласие и одобряване за учредяване на право 

на прокарване на ново сградно канализационно отклонение (СКО) през имот улица с 

о.т. 252-251-248, с идентификатор №16359.514.7026 по плана на ЦГЧ гр.Горна 

Оряховица – публична общинска собственост. 

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, във връзка с чл. 89 от Наредбата за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет 

Горна Оряховица  

 

Р е ш и: 

 
В качеството си на собственик дава съгласие да се учреди на Венелин Леонидов 

Илиев, Марияна Славчева Борисова, Любен Симеонов Захариев, Иван Любенов 

Захариев, Красимира Любенова Захариева живущи в гр.Горна Оряховица, ул. 

“Беласица” №19, и Никола Димитров Енчев, Димитринка Димитрова Енчева-Ненова и 

Христина Нанкова Влахова живущи в гр.Горна Оряховица, ул. “Белица” №21., право на 

прокарване на отклонение на общите мрежи и съоръжения сградно канализационно 

отклонение (СКО) с дължина 8,60 метра, преминаващо през публична общинска 

собственост – улица с о.т. 252 – 251-248, с идентификатор №16359.514.7026 по плана 

на ЦГЧ гр.Горна Оряховица, на цена в размер на 25,80 лв. /словом: двадесет и пет лева 

и осемдесет стотинки/ без ДДС или 30,96 лв. /словом: тридесет лева и деветдесет и 

шест стотинки/ с ДДС.  

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 868 

 

По т.15 от дневния ред - Частично изменение на подробен устройствен план за 

промяна на предназначението на част от ПИ 22232.106.26 по КК на неурбанизираната 

територия на гр. Долна Оряховица, община  Горна Оряховица. 

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

местната администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закон за общинската собственост във 

връзка със чл.4, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

1. Дава съгласие за промяна на характера на собствеността от публична 

общинска собственост в частна общинска собственост и на предназначението на част 

от ПИ 22232.106.26 по КК на неурбанизираната територия на гр. Долна Оряховица, 

община  Горна Оряховица с площ от 910 кв.м., като за тази площ се обособява ПИ с 

проектен номер 22232.106.29. 

 

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

местната администрация, чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от Закон за устройство на 
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територията и чл.25, ал.3, т.1 и ал.5 от Закон за собствеността и ползването на 

земеделските земи във връзка с чл.131 ал.1 от Закон за устройство на територията  

Общински съвет – Горна Оряховица, в качеството си на собственик, дава 

предварително съгласие с цел започване на процедура по частично  изменение на 

подробен устройствен план за промяна на предназначението на част от ПИ 

22232.106.26 по КК на неурбанизираната територия на гр. Долна Оряховица, община  

Горна Оряховица, като от ПИ 22232.106.26 се обособява ПИ с проектен номер 

22232.106.29 с площ 910 кв.м. и се променя предназначението на част от ПИ 

22232.106.26  с площ от 910 кв.м. от имот с начин на трайно ползване „пасище“ в имот 

с начин на трайно ползване „за хидротехническо съоръжение“. 

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

местната администрация, чл.124а, ал.1 вр.ал.5 от Закон за устройство на територията и 

във връзка с чл.110, ал.1 т.1 от същия закон, Общински съвет - Горна Оряховица  

разрешава изготвяне на проект за частично  изменение на подробен устройствен план 

за промяна на предназначението на част от ПИ 22232.106.26 по КК на 

неурбанизираната територия на гр. Долна Оряховица, община  Горна Оряховица 

4. 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  Общински съвет – 

Горна Оряховица одобрява задание за изработване на проект за частично  изменение на 

подробен устройствен план за промяна на предназначението на част от ПИ 

22232.106.26 по КК на неурбанизираната територия на гр. Долна Оряховица, община  

Горна Оряховица. 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 869 

 

По т.16 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 декември 2018 г. 

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

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

управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Горна Оряховица  

 

Р е ш и: 

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

провеждане на публично оповестените конкурси за месец декември общинските 

съветници - Савадор Стефанов Ганчев, Йордан Филипов Аврамов, Митко Станчев 

Станев и Йордан Стефанов Михтиев, като резервен член Диана Великова Даскалова-

Апостолова 

„                            „                            „ 

                                                               ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                          /ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ/ 
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