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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от Протокол № 56/28.03.2019 г. 

от редовно заседание на  

Общински съвет – Горна Оряховица 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 950 

          По т.1 от дневния ред - Приемане на отчета за изпълнение на Годишния план за 

работа по приватизация на общинска собственост за 2018 г. 

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

администрация и чл.4, ал.4 и чл.6, ал.2 от Закона за приватизация и 

следприватизационен контрол, Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

1. Приема отчета за изпълнение на Годишния план за работа по приватизация 

на общинска собственост за 2018г. /ГПР-2018/. 

2. Приема  приходната и разходната  част на план - сметката от  приватизация 

за 2018г. 
 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 951 

          По т.2 от дневния ред - Отчет за изпълнение на Строителната програма на 

Община Горна Оряховица за 2018 г. 

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

администрация, Общински съвет Горна Оряховица 

 

Реши: 

 

 1. Приема така представения отчет на Строителната програма на Община Горна 

Оряховица за 2018г. 

 

„                            „                            „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 952 

          По т.3 от дневния ред - Анализ на състоянието и финансов отчет за 2018 г. на 

МБАЛ „ Св. Иван Рилски Горна Оряховица“ЕООД 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 МБАЛ„Св.Иван 

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

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 953 

          По т.4 от дневния ред - Анализ на състоянието и финансов отчет за 2018 г. на 

„Диагностично-консултативен център“ЕООД гр. Горна Оряховица 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 „Диагностично-

консултативен център“ЕООД гр. Горна Оряховица  и план за развитие на дружеството 

през 2019 г. 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 954 

          По т.5 от дневния ред - Отчет за изпълнение  на мерките, насочени към опазване и 

подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ) и управлението на отпадъците в 

Община Горна Оряховица, заложени в Общинската програма за опазване на околната 

среда, включваща Програма за управление и подобряване на КАВ и Регионална 

програма за управление на отпадъците регион Велико Търново през 2018 година. 

          На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.24 от ЗМСМА във връзка с чл.52, ал.9 от Закона 

за управление на отпадъците и чл.79, ал.5 и ал.6 от Закона за опазване на околната 

среда, Общински съвет Горна Оряховица 
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Реши: 

 

1. Приема Отчет за изпълнение на мерките, заложени в Общинската                 

програма за опазване на околната  среда, неразделна част от която са 

Общинската програма за управление и подобряване качеството на атмосферния 

въздух и Регионалната програма за управление на отпадъците в регион Велико 

Търново. 

 

2. Задължава кмета на Община Горна Оряховица, след влизане в сила на 

настоящото решение, да представи отчета за изпълнение на мерките, заложени в 

Общинската програма за опазване на околната среда, за информация в РИОСВ – 

В.Търново. 

 

„                            „                            „ 

 

          По т.6 от дневния ред - Питания и отговор на питания 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 955 

          По т.7 от дневния ред - Промени в 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 2019 година за 

местни дейности в разходната част, както следва: 

 

          

1.1. Намалява с 6000 лв. §10-00 Издръжка, §§10-16- вода, горива и енергия на  Дейност 

603 Водоснабдяване и канализация  на Функция VІ  Жилищно строителство, 

благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда, като 

увеличава с 6000 лв. § 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи, §§52-06 

Изграждане на инфраструктурни обекти на горепосочените дейност и функция за обект 

„Изграждане на канализационна мрежа по улици в източната част на гр.Долна 

Оряховица“.                                                                                      

 1.2. Намалява с 1780  лв. . §10-00 Издръжка, §§10-20-външни услуги на дейност 122 

Общинска администрация, Функция І Общи държавни служби,  като увеличава с 

1780 лв.  Функция VІ  Жилищно строителство, благоустройство, комунално 

стопанство и опазване на околната среда, дейност 619 Други дейности по 

жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие ,§ 52-00 

Придобиване на дълготрайни материални активи,§§52-06 Изграждане на 

инфраструктурни обекти за  обект „Изграждане на вход/ограда Парк „Детски кът“. 
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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    № 956 

          По т.8 от дневния ред - Даване на съгласие за издаване на запис на заповед във 

връзка с изпълнението на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-2.029-0001-C01 „Разкриване и предоставяне на социалната услуга 

„Приют“ с капацитет 15 места“ 

          На основание  чл. 21, ал. 1, т. 10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5  от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет Горна Оряховица 

 

Реши: 

 

 1. Дава съгласие Община Горна Оряховица да издаде Запис на заповед, 

неотменим и безусловен, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и 

удръжки от какъвто и да било характер в полза на Министерство на труда и социалната 

политика, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” 

-Управляващ                                                                                                                                                                                                                                                                                                

орган  на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 в размер на 63 057,90 лв. 

(словом: Шестдесет и три хиляди нула петдесет и седем лева и деветдесет стотинки .),  

представляващи  20 % авансово плащане по Договор за предоставяне на  безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-2.029-0001-C01 „Разкриване и предоставяне на 

социалната услуга „Приют“ с капацитет 15 места”, с падеж датата на влизане в сила на 

решението за верификация на окончателното искане за плащане по административен 

договор BG05M9OP001-2.029-0001-C01. 

 2. Упълномощава Кмета на Община Горна Оряховица да подпише записа на 

заповед и всички изискуеми документи в изпълнение на решението на Общински съвет 

Горна Оряховица. 

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 957 

          По т.9 от дневния ред - Приемане на решение за изменение на Наредбата за 

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

Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ. 

          На основание чл. 21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8 от ЗНА, чл.55, ал.8 от ЗКИР, 

по силата на законовата делегация на чл.9 от Закона за местните данъци и такси, 

Общински съвет Горна Оряховица 

Реши: 
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Приема изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

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

съгласно чл.9 от ЗМДТ, както следва: 

§1. Създава се вписва нов текст в чл.53а. със следното съдържание: 

„Чл.53а. (1) За услугите по административно обслужване за предоставяне на 

информация от Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) се заплаща цена. 

(2) За заявяване на услугите, заявителят със заявлението предоставя документи, 

доказващи правото за заявяване и получаване, които могат да бъдат: 

1. документ за самоличност при заявяване на място; 

2. документ за собственост или друго вещно право; 

3. удостоверение за наследници; 

4. пълномощно в случаите на упълномощаване; 

5. удостоверение за гражданско състояние или копие на акт за гражданско 

състояние; 

6. удостоверение, издадено на нормативно основание, за снабдяване с 

официален документ; 

7. разрешение за строеж; 

8. разрешение за ползване; 

9. друг документ, доказващ правото за заявяване и получаване на услуги. 

(3) Цената за заявена услуга е двукомпонентна – на електронен и хартиен 

носител, предплатена и се заплаща, както следва:  

1. по сметка на АГКК, съгласно Тарифа № 14 за таксите, които се събират в 

системата на МРРБ, чрез нареждане за банков превод, електронно разплащане чрез 

оператори за електронно разплащане, ПОС терминал - за електронен носител; 

2. касово - в Центъра за информационно, административно обслужване и други 

услуги на гражданите на Община Горна Оряховица, съгласно ал.4 - за издаване на 

официални документи на хартиен носител в следните размери:  

2.1. Скица на поземлен имот в урбанизирана територия – 6.00 лв. с ДДС; 

2.2. Скица на поземлен имот в неурбанизирана територия – 1.50 лв. с ДДС; 

2.3. Скица на сграда – 6.00 лв. с ДДС; 

2.4. Схема на самостоятелен обект – 6.00 лв. с ДДС, 

2.5. Удостоверение за наличие или липса на данни в кадастралната карта 

/удостоверение за характеристика на имот/ – 6,00 лв. с ДДС. 

(4) Услугите се предоставят в следните срокове: 

1. обикновена– 7 работни дни; 

2. бърза – до 3 работни дни. 

(5) Цената за бърза услуга се увеличава със 100 на сто.  

(6) Срокът започва да се брои от деня, следващ деня на регистриране на 

заявлението и изтича в края на работния ден на последния ден от срока. 

(7) В Центъра за информационно, административно обслужване и други услуги 

на гражданите на Община Горна Оряховица се приемат заявления, подавани от 

физическите и юридическите лица, за извършване на изменения в кадастралния 

регистър на недвижимите имоти (КККР) на територията на общината.  

(8) Не се дължат такси за следните услуги: 

1. търсене на информация в кадастралните карти, кадастралните регистри, 

специализирани данни, карти и регистри, предоставени или приети от АГКК; 

2. разглеждане на данни от кадастралните карти, кадастралните регистри, 

специализирани данни, карти и регистри, предоставени или приети от АГКК; 
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3. предоставяне на каталог на данните от кадастралните карти, кадастралните 

регистри, специализирани данни, карти и регистри, предоставени или приети от АГКК 

и услугите с тях; 

4. вътрешни административни услуги извън случаите на чл.58, ал.5 от Закона за 

кадастъра и имотния регистър; 

5. предоставяне на данни от геодезическата основа на кадастралната карта чрез 

отдалечен достъп до административната информационна система; 

6. други случаи, определени със закон. 

(9) Таксите за общината по ал.3, т.2 се събират от съответните длъжностни лица 

на общинска администрация и се внасят в общинския бюджет в края на всеки работен 

ден.“ 

§2. В чл.54 текстът се изменя, като в началото на изречението текстът: 

„За ползване на услуги на Звено „Ученическо и столово хранене” към Домашен 

социален патронаж”, се заплащат дневни такси, изчислени на база средномесечна 

себестойност, калкулирана от разхода за храна, перилни и хигиенни материали,” 

се заменя с: „За ползване на услуги на Звено „Ученическо и столово хранене” 

към Домашен социален патронаж”, се заплаща дневна такса в размер на 2,50 лв., 

изчислена на база средномесечна себестойност, калкулирана от разхода за храна, 

перилни и хигиенни материали, други материали,”. 

§3. В §1 от Допълнителни разпоредби се вписва нова т.6. със следното 

съдържание: 

„6. "Официален документ" по смисъла на чл.53а. е: скица, схема, скица-проект, 

схема-проект, извлечения от кадастралната карта и/или от кадастралните регистри, 

удостоверения и други документи с форма и съдържание, определени с тази наредба, 

които имат доказателствено значение по отношение на съдържащите се в тях факти и 

обстоятелства.” 

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 958 

          По т.10 от дневния ред - Приемане на Наредба за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество. 

          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 първо четене. 

 

„                            „                            „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 959 

          По т.11 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. Продажба на поземлен имот с идентификатор 16359.515.208 – незастроен имот за 

обществена сграда, комплекс, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица с площ от 

1763,00 кв.м., съгласно АОС № 6036/08.03.2019г.    

      2. Отдаване под наем на помещение – частна общинска собственост, а именно: 

Самостоятелен обект с идентификатор 16359.514.3509.1.11 намиращ се в сграда № 1, 

разположена в поземлен имот с идентификатор 16359.514.3509, по кадастралната карта 

на гр. Горна Оряховица, с площ 27,70 кв.м. /двадесет и седем квадратни метра и 

седемдесет квадратни сантиметра/, заедно с прилежащите части: 1,50 ℅ ид.ч. от 

общите части - 5,62 кв.м. общо ползвана площ, предназначение на самостоятелния 

обект: За офис, находящ се в гр. Горна Оряховица  на ул.”Вичо Грънчаров” № 9А, с 

обща площ от 33,32 кв.м., съгласно АОС № 6035/08.03.2019г. за срок от 3 /три/ години. 

    3. Отдаване под аренда на земеделски земи – частна общинска собственост в 

землището на с. Върбица, община Горна Оряховица 

    4. Отдаване под наем на общински терен, публична общинска собственост , находящ 

се на улица с о.т. 555-740-542-706-707 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица /имот с 

идентификатор 16359.514.3749 по КККР на гр. Горна Оряховица/ за поставяне на 

преместваемо съоръжение – павилион № 1 

    5. Отдаване под наем на общински терен, публична общинска собственост , находящ 

се на улица с о.т. 555-740-542-706-707 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица  /имот с 

идентификатор 16359.514.3749 по КККР на гр. Горна Оряховица/ за поставяне на 

преместваемо съоръжение – павилион № 2 

    6. Отдаване под наем на общински терен, публична общинска собственост , находящ 

се на улица с о.т. 555-740-542-706-707 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица /имот с 

идентификатор 16359.514.3749 по КККР на гр. Горна Оряховица/  за поставяне на 

преместваемо съоръжение – павилион № 3 

    7.  Отдаване под наем на общински терен, публична общинска собственост , находящ 

се на улица с о.т. 555-740-542-706-707 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица /имот с 

идентификатор 16359.514.3749 по КККР на гр. Горна Оряховица/  за поставяне на 

преместваемо съоръжение – павилион № 4 
 

„                            „                            „ 

 

 

 



Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 56 от 28 март 2019 г. от 

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

8 
 

Р Е Ш Е Н И Е    № 960 

          По т.12 от дневния ред - Продажба на поземлен имот с идентификатор 

16359.515.208 – незастроен имот за обществена сграда, комплекс, по кадастралната 

карта на гр. Горна Оряховица с площ от 1763,00 кв.м., съгласно АОС № 

6036/08.03.2019г. 

          На основание  чл.21  ал.1 т.8 и ал.2  от  ЗМСМА,   чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2   от    

Закона  за   общинската    собственост   във    вр.  чл. 53, 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. Дава    съгласие   за    провеждане   на   публичен    търг   с   тайно    наддаване   

за  продажба   на   поземлен имот с идентификатор 16359.515.208 – незастроен имот за 

обществена сграда, комплекс, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица с площ от 

1763,00 кв.м., съгласно АОС № 6036/08.03.2019г. и първоначална тръжна цена   

определена  с  пазарна   оценка   от    лицензиран    оценител,  в  размер на 74046,00 

лева /Словом: седемдесет и четири хиляди и четиридесет и шест лева/ без ДДС или 

88855,20 лева /Словом: осемдесет и осем хиляди осемстотин петдесет и пет лева и 

двадесет стотинки/ с ДДС, която е по – висока от данъчната оценка на имота.      

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

публичен търг с тайно наддаване по реда на ЗОС и НРПУРОИ. 

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 961 

          По т.13 от дневния ред - Отдаване под наем на помещение – частна общинска 

собственост, а именно: Самостоятелен обект с идентификатор 16359.514.3509.1.11 

намиращ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 

16359.514.3509, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с площ 27,70 кв.м. 

/двадесет и седем квадратни метра и седемдесет квадратни сантиметра/, заедно с 

прилежащите части: 1,50 ℅ ид.ч. от общите части - 5,62 кв.м. общо ползвана площ, 

предназначение на самостоятелния обект: За офис, находящ се в гр. Горна Оряховица  

на ул.”Вичо Грънчаров” № 9А, с обща площ от 33,32 кв.м., съгласно АОС № 

6035/08.03.2019г. 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. 1 във вр. ал.2  от ЗОС , във връзка с чл. 16, ал. 1 и 

ал. 2 и чл. 84, ал. 1, т. 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 юридическо лице, вписано в регистъра на юридическите лица с 

нестопанска цел, на помещение – частна общинска собственост, а именно: 

Самостоятелен обект с идентификатор 16359.514.3509.1.11 намиращ се в сграда № 1, 

разположена в поземлен имот с идентификатор 16359.514.3509, по кадастралната карта 

на гр. Горна Оряховица, с площ 27,70 кв.м. /двадесет и седем квадратни метра и 

седемдесет квадратни сантиметра/, заедно с прилежащите части: 1,50 ℅ ид.ч. от 

общите части - 5,62 кв.м. общо ползвана площ, предназначение на самостоятелния 

обект: За офис, находящ се в гр. Горна Оряховица  на ул. ”Вичо Грънчаров” № 9А, с 

обща площ от 33,32 кв.м.,  в размер на 39,98 лв. /Словом: тридесет и девет лева и 

деветдесет и осем стотинка/ без  ДДС  или 47,98 лв. /Словом: четиридесет и седем лева 

и деветдесет и осем стотинки/ с ДДС  за срок от 3 /три/ години. 

 

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    № 962 

          По т.14 от дневния ред - Отдаване под наем на общински терен, публична общинска 

собственост , находящ се на улица с о.т. 555-740-542-706-707 по плана на ЦГЧ, гр. Горна 

Оряховица /имот с идентификатор 16359.514.3749 по КККР на гр. Горна Оряховица/ за 

поставяне на преместваемо съоръжение – павилион № 1.                     

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

местната администрация, чл.14 ал.2 и ал.7 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: 

 

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

отдаване под наем на общински терен, публична общинска собственост, находящ се на 

улица с о.т. 555-740-542-706-707 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица /имот с 

идентификатор 16359.514.3749 по КККР на гр. Горна Оряховица/, за поставяне на 

преместваемо съоръжение – павилион № 1, с площ 10,80 кв.м. и първоначална месечна 

наемна цена в размер на 54,00 лв. /Словом: петдесет и четири лева/ без ДДС или 

64,80лв /Словом: шестдесет и четири лева и осемдесет стотинки/ с ДДС  за срок от 5 

/пет/ години. 

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    № 963 

          По т.15 от дневния ред - Отдаване под наем на общински терен, публична 

общинска собственост , находящ се на улица с о.т. 555-740-542-706-707 по плана на 

ЦГЧ, гр. Горна Оряховица /имот с идентификатор 16359.514.3749 по КККР на гр. Горна 

Оряховица/, за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион № 2. 

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

местната администрация, чл.14 ал.2 и ал.7 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: 

 

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

отдаване под наем на общински терен, публична общинска собственост, находящ се на 

улица с о.т. 555-740-542-706-707 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица /имот с 

идентификатор 16359.514.3749 по КККР на гр. Горна Оряховица/, за поставяне на 

преместваемо съоръжение – павилион № 2, с площ 10,80 кв.м. и първоначална месечна 

наемна цена в размер на 54,00 лв. /Словом: петдесет и четири лева/ без ДДС или 

64,80лв /Словом: шестдесет и четири лева и осемдесет стотинки/ с ДДС  за срок от 5 

/пет/ години. 

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    № 964 

          По т.16 от дневния ред - Отдаване под наем на общински терен, публична 

общинска собственост , находящ се на улица с о.т. 555-740-542-706-707 по плана на 

ЦГЧ, гр. Горна Оряховица /имот с идентификатор 16359.514.3749 по КККР на гр. Горна 

Оряховица/, за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион № 3. 

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

местната администрация, чл.14 ал.2 и ал.7 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: 

 

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

отдаване под наем на общински терен, публична общинска собственост, находящ се на 
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улица с о.т. 555-740-542-706-707 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица /имот с 

идентификатор 16359.514.3749 по КККР на гр. Горна Оряховица/, за поставяне на 

преместваемо съоръжение – павилион № 3, с площ 10,80 кв.м. и първоначална месечна 

наемна цена в размер на 54,00 лв. /Словом: петдесет и четири лева/ без ДДС или 

64,80лв /Словом: шестдесет и четири лева и осемдесет стотинки/ с ДДС  за срок от 5 

/пет/ години. 

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    № 965 

          По т.17 от дневния ред - Отдаване под наем на общински терен, публична 

общинска собственост , находящ се на улица с о.т. 555-740-542-706-707 по плана на 

ЦГЧ, гр. Горна Оряховица /имот с идентификатор 16359.514.3749 по КККР на гр. Горна 

Оряховица/, за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион № 4. 

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

местната администрация, чл.14 ал.2 и ал.7 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: 

 

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

отдаване под наем на общински терен, публична общинска собственост, находящ се на 

улица с о.т. 555-740-542-706-707 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица /имот с 

идентификатор 16359.514.3749 по КККР на гр. Горна Оряховица/, за поставяне на 

преместваемо съоръжение – павилион № 4, с площ 10,80 кв.м. и първоначална месечна 

наемна цена в размер на 54,00 лв. /Словом: петдесет и четири лева/ без ДДС или 

64,80лв /Словом: шестдесет и четири лева и осемдесет стотинки/ с ДДС  за срок от 5 

/пет/ години. 

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    № 966 

          По т.18 от дневния ред - Отдаване под аренда на земеделски земи - частна 

общинска собственост  в землището на с. Върбица, община Горна Оряховица. 
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          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. 2  и т. 6 от Наредбата за 

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

съвет Горна Оряховица 

Реши: 

 

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

за   отдаване под аренда за срок от 10 /десет/ стопански години на земеделски земи, 

частна общинска собственост в землището на с. Върбица, общ. Горна Оряховица с 

обща площ от 442,833 дка за следните имоти: 

 
Община Землище Идентифик

атор 

Местност Категория    НТП Площ/дк

а 

   АОС № 

Горна 

Оряховица 

Върбица 12735.68.63 Амза 

търлъ 

VI Нива 115,786 АОС 

№5291 

Горна 

Оряховица 

Върбица 12735.68.64 Амза 

търлъ 

VI Деградирала 

орна земя 

98,995 АОС 

№5292 

Горна 

Оряховица 

Върбица 12735.69.38 Масурлук VI Деградирала 

орна земя 

228,052 АОС 

№5293 

     Обща площ 442,833 

дка 

 

 
      С годишна наемна цена  за VI категория в размер на 21,00 лв./дка със завишение от 

20 % на основание чл. 29, ал. 9, т. 6 от НРПУРОИ в размер на 25,20 лв./дка или за 

442,833 дка първоначална тръжна годишна наемна цена в размер на 11 159,39 лв. 

/Словом: единадесет хиляди сто петдесет и девет лева и тридесет и девет стотинки/. 

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

търг с тайно наддаване за отдаване под аренда 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    № 967 

          По т.19 от дневния ред - Даване на съгласие и одобряване за учредяване на право 

на прокарване на външно ел.захранване на производствено хале, през улица - публична 

общинска собственост и имот частна общинска собственост, попадащ извън 

урбанизираната територия на гр.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, Общински съвет Горна Оряховица 

 

Реши: 
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          1.В качеството си на собственик дава съгласие да се учреди на “Евробилд” ООД, 

с ЕИК 104662212, със седалище и адрес на управление - гр. Горна Оряховица, ул. 

“Мано Тодоров” № 28А, право на прокарване на отклонение на общите мрежи и 

съоръжения за подземна Кабелна линия НН с обща дължина 217,64 метра, 

преминаваща през следните имоти: 

- публична общинска собственост – улица с о.т. 5-6, по плана на гара Горна Оряховица 

представляваща имот с идентификатор №16359.507.206, с дължина – 67,64 м; 

- частна общинска собственост  - изоставена орна земя с идентификатор № 

16359.25.413 по кадастралния план гр.Горна Оряховица, с дължина – 150,10 м. 

 

          2.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, в качеството си на собственик дава съгласие да се учреди на 

“Евробилд” ООД, с ЕИК 104662212, със седалище и адрес на управление - гр. Горна 

Оряховица, ул. “Мано Тодоров” № 28, право на прокарване на отклонение на общите 

мрежи и съоръжения за  подземна Кабелна линия НН с дължина 67,64 метра и обща 

площ на сервитута от 142 кв.м., преминаваща през публична общинска собственост – 

улица с о.т. 5-6, по плана на гара Горна Оряховица, на цена в размер на 101,46 лв. 

/словом: сто и един лева и четиридесет и шест стотинки/ без ДДС или 121,75 лв. 

/словом: сто двадесет и един лева и седемдесет и пет стотинки/ с ДДС. 

 

          3.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 300,20 лв. 

/словом: триста лева и двадесет стотинки/ без ДДС или 360,24 лв. /триста и шестдесет 

лева и двадесет и четири стотинки/ с ДДС за учредяване право на прокарване на 

отклонение на общите мрежи и съоръжения за  подземна кабелна линия ниско 

напрежение с дължина 150,10 метра и обща площ на сервитута от 595 кв.м. през имот 

изоставена орна земя с идентификатор №16359.25.413 по кадастралния план на гр. 

Горна Оряховица, общинска частна собственост съгласно АОС № 6037 от 18.03.2019г. 

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 968 

          По т.20 от дневния ред - Даване на съгласие и одобряване на пазарна оценка за 

учредяване право на прокарване на газопровод от газопроводно табло, намиращо се на 

тротоара на улица с идентификатор 16359.514.7118 по КККР на гр.Горна Оряховица, 

преминаващ през имот с идентификатор 16359.514.3610 по КККР на гр.Горна 

Оряховица - частна общинска собственост съгласно АОС №6032/25.02.2019г. до 
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достигане на жилищна сграда в имот с идентификатор 16359.514.1246 по КККР на 

гр.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. 51, ал.1 и ал.2 от 

Наредба № 6 от 25.11.2004г. за  техническите правила и нормативи за проектиране, 

изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, 

разпределение и доставка на природен газ, Общински съвет Горна Оряховица 

 

Реши: 

 

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

Петрова                                                             право на прокарване на отклонение на 

общите мрежи и съоръжения за прокарване на вътрешна газова инсталация и 

изграждане на газопровод с дължина на трасето 28.40 м, преминаващ през имот с 

идентификатор 16359.514.3610 по КККР на гр. Горна Оряховица – частна общинска 

собственост съгласно АОС №6032/25.02.2019г., вписан в СВ с 

вх.рег.№1032/06.03.2019г., Акт №65, т.IV. 

 

          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 1008.20 лв. 

/словом: хиляда и осем лева и двадесет стотинки/ без ДДС или 1209.84 лв. / словом: 

хиляда двеста и девет лева и осемдесет и четири стотинки/ с ДДС за учредяване право 

на прокарване на отклонение на общите мрежи и съоръжения за прокарване на 

вътрешна газова инсталация и изграждане на газопровод с дължина на трасето 28.40 м, 

преминаващ през имот с идентификатор 16359.514.3610 по КККР на гр. Горна 

Оряховица – частна общинска собственост съгласно АОС №6032/25.02.2019г., вписан в 

СВ с вх.рег.№1032/06.03.2019г., Акт №65, т.IV. 

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 969 

          По т.21 от дневния ред - Разрешаване за изготвяне на проект Подробен 

устройствен план - План за застрояване с обхват поземлен имот с идентификатор 

№16359.36.34 - нива, м.Камънето, по кадастралния план на гр.Горна Оряховица. 

          Общинският съвет не прие предложението поради липса на необходимия брой 

гласували „за“ предложението общински съветници.  

 

„                            „                            „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 970 

          По т.22 от дневния ред - Приемане на Общинска програма на мерките за закрила 

на деца с изявени дарби от общинските училища през 2019 г. 

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

администрация, във връзка с чл. 12 от Наредбата за условията за осъществяване на 

закрила на деца с изявени дарби, Общински съвет Горна Оряховица, 

 

Реши: 

 

         1. Приема Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от 

общинските училища през 2019 г. 

 „                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 971 

          По т.23 от дневния ред - Приемане на Годишен план за развитие на социалните 

услуги в Община Горна Оряховица през 2020 г. за изпълнение на Стратегията за 

развитие на социалните услуги в Община Горна Оряховица (2016- 2020г.) 

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

администрация, чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона за социално подпомагане и чл.36 „б“, ал.4 

от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общински съвет 

Горна Оряховица 

Реши:           

          1. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Горна 

Оряховица през 2020 г. за изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги 

в община Горна Оряховица (2016-2020 г.) 

          2. На основание чл.36 „б“, ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане, Годишният план за развитие на социалните услуги в община Горна 

Оряховица през 2020 г. се предоставя по електронен път на изпълнителния директор на 

Агенцията за социално подпомагане в 14-дневен срок от неговото приемане чрез 

регионалната дирекция за социално подпомагане. 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 972 

          По т.24 от дневния ред - Приемане на Общинската програма за закрила на детето 

в Община Горна Оряховица за 2019 година. 

          На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл.3, ал.1 от Правилника за 

прилагане на Закона за закрила на детето, Общински съвет Горна Оряховица 
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Реши:           

          1. Приема Общинска програма за закрила на детето в Община Горна Оряховица 

за 2019 година. 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 973 

          По т.25 от дневния ред - Утвърждаване на проведен конкурс за управител на 

„Диагностично-консултативен център“ЕООД гр. Горна Оряховица. 

          На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закон за местното самоуправление и местната 

администрация във връзка с чл.11, ал.2 от Наредба №9 от 26.06.2000 г. и Протокол от 

25.02.2019 г. на Комисията по организиране и провеждане на конкурса за управител на 

„ДКЦ“ЕООД гр. Горна Оряховица, Общински съвет Горна Оряховица 

 

Реши:           

          Утвърждава направеното от комисията класиране на кандидатите както следва: 

Първо място: Д-р Стефан Дончев Донев. 

         Определя за спечелил конкурса за управител на „Диагностично - консултативен 

център“ЕООД гр. Горна Оряховица, Д-р Стефан Дончев Донев. 

         Избира за управител на „Диагностично - консултативен център“ЕООД гр. Горна 

Оряховица Д-р Стефан Дончев Донев. 

         Определя възнаграждение в размер на 300% от средната работна заплата на 

дружеството. 

         Задължава комисията да информира участника в конкурса на основание чл.12 от 

Наредба №9 от 26.06.2000 г. 

          На основание чл.14 от Наредба №9 от 26.06.2000 г. задължава Председателя на 

ОбС Горна Оряховица в двуседмичен срок от изтичане на срока по чл.13, ал.1 от 

наредбата да сключи договор за възлагане на управление със спечелилия конкурса д-р 

Стефан Дончев Донев. 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 974 

          По т.26 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 април 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: 
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           1. Избира в комисиите за провеждане на публичните търгове и в комисиите за 

провеждане на публично оповестените конкурси за месец април  общинските 

съветници - Милчо Стефанов Милев, Огнян Иванов Стоянов, Трифон Гавраилов 

Димитров, Йордан Антонов Яков, като резервен член Павлинка Йорданова Николова. 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 975 

          По т.27 от дневния ред - Съгласие за започване на процедура по частично 

изменение на подробен устройствен план – План за застрояване и работен устройствен 

план ( ПЗ и РУП) за ПИ с идентификатор 59094.121.299, ПИ с идентификатор 

59094.120.300, ПИ с идентификатор 59094.120.310, ПИ с идентификатор 

59094.121.296,ПИ с идентификатор 59094.120.314, ПИ с идентификатор 59094.121.298, 

ПИ с идентификатор 59094.120.410, ПИ с идентификатор 59094.120.409 и част от ПИ с 

идентификатор 59094.121.1 по КККР на с. Първомайци, община Горна Оряховица, 

област Велико Търново. 

          На основание чл. 21, ал.1, т.11 и т.23 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 и чл.124а, ал.4, т.2 от ЗУТ, Общински съвет Горна 

Оряховица, 

 

Р е ш и: 

 

          1. В качеството си на собственик, дава съгласие за започване на процедура по 

частично  изменение на Подробен устройствен план  –  План за застрояване и работен 

устройствен план (ПЗ и РУП) за ПИ с идентификатор 59094.121.299, ПИ с 

идентификатор 59094.120.300, ПИ с идентификатор 59094.120.310, ПИ с 

идентификатор 59094.121.296, ПИ с идентификатор 59094.120.314, ПИ с 

идентификатор 59094.121.298, ПИ с идентификатор 59094.120.410, ПИ с 

идентификатор 59094.120.409 и част от ПИ с идентификатор 59094.121.1 по КККР на с. 

Първомайци, община Горна Оряховица, област Велико Търново. 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 976 

          По т.28 от дневния ред - Разрешаване за изготвяне на проект Подробен 

устройствен план – План за застрояване и Парцеларен план /ПУП – ПЗ и ПП/ за 

елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните  

територии с обхват ПИ с идентификатор №59094.121.297,ПИ с идентификатор 

№59094.121.298,ПИ с идентификатор №59094.121.296, ПИ с идентификатор 

№59094.120.300, ПИ с идентификатор №59094.121.299 и част от ПИ с идентификатор 

№59094.202.3 по КККР на с.Първомайци. 
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          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, 

 

Р е ш и: 

 

          1. Разрешава изготвяне на проект Подробен устройствен план – План за 

застрояване и Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън 

границите на урбанизираните  територии /ПУП – ПЗ и ПП/ с обхват ПИ с 

идентификатор №59094.121.297, ПИ с идентификатор №59094.121.298, ПИ с 

идентификатор №59094.121.296, ПИ с идентификатор №59094.120.300, ПИ с 

идентификатор №59094.121.299 и част от ПИ с идентификатор №59094.202.3 по КККР 

на с.Първомайци. 

 

          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 застрояване и Парцеларен план за 

елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните 

територии с обхват ПИ с идентификатор №59094.121.297, ПИ с идентификатор 

№59094.121.298, ПИ с идентификатор №59094.121.296, ПИ с идентификатор 

№59094.120.300, ПИ с идентификатор №59094.121.299 и част от ПИ с идентификатор 

№59094.202.3 по КККР на с.Първомайци. 

 

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

местната администрация и чл.64 от ЗУТ, Общински съвет Горна Оряховица дава 

съгласие за прокарване на електропровод  и водопровод за захранване на 

новообособените имоти. 

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 977 

          По т.29 от дневния ред - Разрешаване за изготвяне на проект Подробен 

устройствен план – План за застрояване и Парцеларен план /ПУП – ПЗ и ПП/ за 

елементи на техническата инфраструктура, извън границите на 

урбанизираните  територии с обхват ПИ 130.1439, ПИ 130.1438, ПИ 130.1440, ПИ 

130.1435, част от ПИ 130.1441, ПИ 133.1650, ПИ 133.112, ПИ 133.1648, ПИ 133.1647 и 

част от ПИ 133.1659 по плана на новообразуваните имоти местност “Бабенец” в 

землището на с.Първомайци. 

          На основание чл. 21, ал.1, т.8 и 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 и чл.25, ал.3, т.1 и т.3 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, 
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Р е ш и: 

 

1. В качеството си на собственик, дава предварително съгласие със срок на 

валидност до окончателното изграждане на гореописания обект,  с цел започване на 

процедура по частично  изменение на подробен устройствен план -  План за 

застрояване /ПЗ/ и Парцеларен план /ПП/ за елементи на техническата инфраструктура, 

извън границите на урбанизираните  територии с обхват ПИ 130.1439, ПИ 130.1438, ПИ 

130.1440, ПИ 130.1435, част от ПИ 130.1441, ПИ 133.1650, ПИ 133.112, ПИ 133.1648, 

ПИ 133.1647 и част от ПИ 133.1659 по плана на новообразуваните имоти местност 

“Бабенец” в землището на с.Първомайци, за промяна  предназначението на част от ПИ 

133.1659 целия с площ от 46 024 кв.м. от имот с начин на трайно ползване “пасища и 

храсти” в имоти с конкретно предназначение “за Обществено комплексно обслужване”, 

“техническа инфраструктура” и “път”. 
 

2. 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, Разрешава изготвяне на проект 

Подробен устройствен план – План за застрояване и Парцеларен план за елементи на 

техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните  територии /ПУП – 

ПЗ и ПП/ с обхват ПИ 130.1439, ПИ 130.1438, ПИ 130.1440, ПИ 130.1435, част от ПИ 

130.1441, ПИ 133.1650, ПИ 133.112, ПИ 133.1648, ПИ 133.1647 и част от ПИ 133.1659 

по плана на новообразуваните имоти местност “Бабенец” в землището на 

с.Първомайци. 
 

3. 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 застрояване и Парцеларен план за 

елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните 

територии с обхват ПИ 130.1439, ПИ 130.1438, ПИ 130.1440, ПИ 130.1435, част от ПИ 

130.1441, ПИ 133.1650, ПИ 133.112, ПИ 133.1648, ПИ 133.1647 и част от ПИ 133.1659 

по плана на новообразуваните имоти местност “Бабенец” в землището на 

с.Първомайци. 
 

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

местната администрация и чл.64 от ЗУТ, Общински съвет Горна Оряховица дава 

съгласие за прокарване на електропровод  и водопровод за захранване на 

новообособените имоти. 

 

„                            „                            „ 

                                                                    

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                                       /ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ/ 
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