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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от Протокол № 60/12.06.2019 г. 

от извънредно заседание на  

Общински съвет – Горна Оряховица 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 1000 

          По т.1 от дневния ред – “Разширение, възстановяване и рекултивация на 

нарушена територия – депо за битови отпадъци”, Специализиран Подробен 

устройствен план -  План за застрояване с обхват ПИ №59094.121.274, ПИ 

№59094.121.375 и част от ПИ № 59094.121.1 по КККР на с.Първомайци, Община Горна 

Оряховица.  

 

          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 Закона за устройство на 

територията и чл.25, ал.3, т.4 и ал.5 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделски земи във връзка с чл.131, ал.1 и Закона за устройство на територията, 

Общински съвет Горна Оряховица, 

 

Р е ш и: 

 

     1. Дава предварително съгласие със срок до завършване на обекта, с цел започване 

на процедура по частично изменение на подробен устройствен план – специализиран 

ПУП – план за застрояване с обхват ПИ №59094.121.274, ПИ №59094.121.375 и част от 

ПИ № 59094.121.1 по КККР на с.Първомайци, Община Горна Оряховица, като площ от 

10848 кв.м. представляващи част от ПИ № 59094.121.1 по КККР на с.Първомайци, 

Община Горна Оряховица се включват към ПИ № 59094.121.274, променя се 

предназначението от “пасище” в “депо за битови отпадъци”, имот № 59094.121.375 се 

преотрежда от изоставена орна земя в “депо за битови отпадъци.” 

 

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

местната администрация, чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост във връзка с 

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

имущество дава съгласие за промяна на характера на собствеността от публична в 

частна общинска собственост на част от ПИ №59094.121.1 с площ 10848 кв.м. 

представляващ пасище в землище на с.Първомайци, собственост  на Община Горна 

Оряховица съгласно АПОС № 5201/04.10.2018г. 

 

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

администрация и чл. 124a, ал.1 от ЗУТ, както и във връзка с чл.110, ал.1, т.3 и чл.111 от 

същия закон, Общински съвет Горна Оряховица разрешава изготвяне на 

специализиран подробен устройствен план – План за застрояване с обхват ПИ 
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№59094.121.274, ПИ №59094.121.375 и част от ПИ № 59094.121.1 по КККР на 

с.Първомайци, 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 одобрява задание за 

изработване на специализиран подробен устройствен план - План застрояване с обхват 

ПИ №59094.121.274, ПИ №59094.121.375 и част от ПИ № 59094.121.1 по КККР на 

с.Първомайци, Община Горна Оряховица. 

 

 

„                            „                            „ 

                          

 

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                                       /ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ/ 
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