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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 55/28.02.2019 г.
от редовно заседание на
Общински съвет – Горна Оряховица

По т.1 от дневния ред - Информация за състоянието на оперативната обстановка
и дейността на РУ Горна Оряховица за периода 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.
Докл.: Началникът на РПУ
Председателят на ПК „Местно самоуправление, нормативна уредба и
транспорт“
Общинските съветници се запознаха с информацията.

„

„

РЕШЕНИЕ

„

№ 918

По т.2 от дневния ред - Годишен отчет за 2018 г. за изпълнение на Програма за
управление на Община Горна Оряховица за периода 2015- 2019 г.
На основание чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1. Приема Годишен отчет за 2018 г. за изпълнение на Програмата за управление
на Община Горна Оряховица за периода 2015-2019 г.

„

„

РЕШЕНИЕ

„

№ 919

По т.3 от дневния ред - Приемане на Годишен отчет на Местната комисия за
борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при
Община Горна Оряховица.
На основание чл.7, ал.2 от Закона за борба срещу противообществените прояви
на малолетни и непълнолетни и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Горна Оряховица
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Р е ш и:
1. Приема отчета на местната комисия за борба срещу противообществените
прояви на малолетни и непълнолетни за 2018 година.

„

„

„

По т.4 от дневния ред - Питания и отговор на питания.

„

„

„

Р Е Ш Е Н И Е № 920
По т.5 от дневния ред - Подготовка и представяне на проектобюджета на
Община Горна Оряховица за 2020 г. и актуализиране на бюджетна прогноза за периода
2021-2022 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите на местни дейности,
съгласно т.2.1.5 от РМС № 52/ 31.01. 2019 г.
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.12, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.82, ал.3 и чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси,
Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1. Одобрява бюджетната прогноза за периода 2020-2022 г. на постъпленията от
местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Горна Оряховица.
2. Одобрява приходите, разходите и останалите показатели по чл.14 за
контролираните от общината лица, които попадат в подсектор „Местно
самоуправление“ и чиито операции и средства не са включени в общинския бюджет.
3. Одобрява общинските сметки за средствата от Европейския съюз - по основни
показатели;
4. Одобрява динамиката и състоянието на общинския дълг и на дълга,
гарантиран от общината;
5. Одобрява финансите на контролираните от общината дружества и на други
лица, включително информацията за прогнозните приходи, разходи и инвестиции,
очакваната динамиката и състоянието на техния дълг, финансовите резултати, очакван
размер на дивидента за общината, прогнозни стойности за субсидии, капиталови
трансфери и други предоставяни от общината средства, изпълнение на проекти по
програми на Европейския съюз;
6. Одобрява очаквания ефект върху показателите на общинските финанси,
включително за лицата по т.3 и 4 от публично-частни партньорства и концесии за срока
на прогнозата и до края на действието на съответните договори, както и от други
съществени, извършени или планирани сделки и операции на общината и нейните
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подведомствени разпоредители, които нямат пряк касов ефект върху бюджета на
общината за периода на прогнозата.

„

„

РЕШЕНИЕ

„

№ 921

По т.6 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, 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 2019 година за местни
дейности , както следва:
1.1. По приходната част
Намалява внесеният ДДС и други данъци с 25140 лв.- § 3700 Внесени ДДС и
други данъци върху продажбите, като намалява внесеният ДДС §§37-01 внесен ДДС/-/
с 25140 лв. и съответно увеличава приходната част на бюджета с 25140 лв.
1.2. По разходната част
Изменя разходната част както следва:
Увеличава бюджета на Община гр. Г.Оряховица с 25140 лв.и извършва
компенсирани промени в разходната част за 22000 лв. както следва:
- увеличава Функция III Образование, дейност 311 Детски градини, §51Основен ремонт за обект „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна
ефективност на ЦДГ «Първи юни» гр.Горна Оряховица“ с 47140 лв.;
- намалява Функция VIII Икономически дейности и услуги, дейност 898 Други
дейности по икономиката, §§10-20-разходи за външни услуги с 10000 лв.;
- намалява Функция IX Разходи некласифицирани в другите функции, дейност
910 Разходи за лихви, §§22-24-разходи за лихви по други заеми от страната с 12000 лв.
2. Кметът на общината да отрази промените по бюджета и в Поименния списък
за капиталови разходи по функции, дейности, параграфи и подпараграфи по ЕБК.

„

„

„

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 55 от 28 февруари 2019 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2015-2019 г.
РЕШЕНИЕ

№ 922

По т.7 от дневния ред - Определяне на основните месечни заплати и
допълнителни възнаграждения за трудов стаж и професионален опит на кмета на
общината и кмет на кметство.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и ал. 2 от ЗМСМА, ПМС № 67 от 14.04.2010г. за
заплатите в бюджетните организации и дейности, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
I. Oпределя основни месечни възнаграждения на кмета на Общината и кметовете
на кметства според броя на населението по постоянен адрес, считано от 01.01.2019г.
както следва:
Основна месечна заплата (лева):
1. Кмет на Община с население над 50 000 жители:
инж. Добромир Стойков Добрев:
1.2. Кметове на кметства с население 2 000 – 4 000 жители:
Кметство град Долна Оряховица Григор Илиев Минков:
Кметство с. Първомайци – Ясен Стефанов Янков:
Кметство с. Драганово – Нели Стефанова Грошкова:
Кметство с. Поликраище – Марин Димитров Тодоранов:
1.3. Кметове на кметства с население 500 – 2 000 жители:
Кметство с. Върбица – Чавдар Асенов Мутафов:
Кметство с. Писарево – Ахмед Бийдатов Мустафов:
Кметство с. Крушето – Петър Георгиев Радославов:
Кметство с. Правда – Венета Димитрова Василева:
Кметство с. Янтра – Владимир Русев Илиев:
1.4. Кметове на кметства с население до 500 жители:
Кметство с. Г.д.Тръмбеш – Маринчо Георгиев Маринов:
Кметство с. Стрелец – Райна Стоянова Цветкова:
Кметство с. Г.г.Тръмбеш – Николай Димитров Йорданов:
Кметство с. Паисий – Снежанка Иванова Велкова:
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2. Общински съвет Горна Оряховица определя на кметовете на населените места
допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит в размер на 1% за
всяка прослужена година от общия им трудов стаж.
3. На основание чл. 26, ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет Горна Оряховица
определя възнаграждение на Председателя на Общински съвет в размер на 90% от
основната месечна заплата на кмета на Общината и допълнително възнаграждение за
трудов стаж и професионален опит в размер на 1% за всяка прослужена година от
общия му трудов стаж.
4. Задължава кмета на Общината и кметовете на кметства да изготвят поименни
щатни разписания с определените от Общински съвет възнаграждения на кметовете.

„

„

„

РЕШЕНИЕ

№ 923

По т.8 от дневния ред - Опрощаване на публични държавни вземания.
На основание на чл. 21, ал. 1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с писмо, рег.инд. № 3/04.01.2019 г. на Общински
съвет Горна Оряховица съдържащо преписка №94-05-124/18.12.2018г. на
администрацията на Президента на РБ, Образувана по молба вх. №94-05-124/14.12.2018
г. на Росица Венчова Тинкова
, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1. Общински съвет Горна Оряховица дава съгласие за опрощаване на публични
държавни вземания.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 924

По т.9 от дневния ред - Субсидиране на спортни клубове извън Наредбата за
условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Горна
Оряховица.
На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал. 2 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация, и във връзка с т.9.6 от Решение № 892, Протокол
54/31.01.2019г. на Общински съвет Горна Оряховица, Общински съвет Горна
Оряховица
Р е ш и:
1. Определя субсидии в годишен размер за спортни клубове, както следва:
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Обединени спортни клубове „Локомотив“ - 1000 лв;
Спортен клуб „Моделист“ - 1000 лв;
Спортен клуб ветерани спортисти „Локомотив 2004 “ - 1 000 лв;
Спортен клуб за хора с увреждания „Раховец 2011“ - 1 000 лв.,
Футболен клуб „ Първомайци“, с. Първомайци - 3 000 лв.,
Футболен клуб „ Росица“, с. Поликраище - 3 000 лв.,
Футболен клуб „ Янтра“, с. Драганово - 3 000 лв.,
Плувен клуб „Локомотив“ - 1500 лв.

„

„

РЕШЕНИЕ

„

№ 925

По т.10 от дневния ред - Даване на съгласие за подаване на проектно
предложение ,, Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - община
Горна Оряховица“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“20142020г., Приоритетна ос2:,,Намаляване на бедността и насърчаване на социалното
включване“ , Инвестиционен приоритет 3„Подобряване достъпа до услуги, които са на
достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги
от общ интерес“ посредством процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG05М9ОP001-2.040“ Патронажна грижа за възрастни хора и лица с
увреждания-Компонент 2“ с един краен срок за кандидатстване.
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация, в изпълнение на т.9.1.2 от Условия за кандидатстване с
проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от ОП
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа
за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2“, Общински съвет Горна
Оряховица

Р е ш и:
Дава съгласие за подаване на проектно предложение „Патронажна грижа за
възрастни хора и лица с увреждания - община Горна Оряховица“ по процедура
BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Компонент 2“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

„

„

„
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РЕШЕНИЕ

№ 926

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
Р е ш и:
I. 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. Отдава под наем земеделска земя, частна общинска собственост, в землището
на с. Крушето, както следва:
Община

Землище

Имот №

Местност

Категория

Горна
Оряховица
Горна
Оряховица

с. Крушето

40172.
530.1
40172.
530.43

Бахчите

III

Нива

7,176

АОС №5275

Бахчите

III

Нива

10,829

АОС №5274

с. Крушето

НТП

Площ/дка

АОС №

Обща площ 18,005 дка

2. Отдаване под наем земеделска земя, частна общинска собственост, в землището на с.
Крушето, както следва:
Община

Землище

Имот №

Местност

Категория

НТП

Площ/дка

Горна Оряховица

с. Крушето

Тасладжа

IV

Нива

5,199

Горна Оряховица

с. Крушето

Тасладжа

IV

Нива

5,600

Горна Оряховица

с. Крушето

Тасладжа

IV

Нива

6,199

Горна Оряховица

с. Крушето

Тасладжа

IV

Нива

8,175

Горна Оряховица

с. Крушето

Тасладжа

III

Нива

5,507

Горна Оряховица

с. Крушето

Лозята

III

Нива

5,547

Горна Оряховица

с. Крушето

Адъта

IV

Нива

10,744

Горна Оряховица

с. Крушето

Нива

4,235

с. Крушето

Бюлюнти
ата
Брестака

IV

Горна Оряховица

40172.
480.4
40172.
480.6
40172.
480.8
40172.
480.10
40172.
480.13
40172.
580.1
40172.
160.27
40172.
180.6
40172.
270.16

IV

Нива

5,000

АОС
№
АОС
№5276
АОС
№5277
АОС
№5278
АОС
№5279
АОС
№5280
АОС
№5281
АОС
№5282
АОС
№5284
АОС
№5285
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Горна Оряховица

с. Крушето

Горна Оряховица

с. Крушето

Горна Оряховица

с. Крушето

40172.
330.21
40172.
360.23
40172.
410.13

Брестака

IV

Нива

2,010

Адъта

IV

Нива

6,800

Крушака

III

Нива

2,999

АОС
№5287
АОС
№5288
АОС
№5290

Обща площ 68,015 дка

3. Отдаване под наем на земеделски земи, частна общинска собственост в
землището на с. Върбица, както следва:
Имот №

Местност

12735.60.59

Смрадликата III
север
Смрадликата III
север
Ташер
III

Нива

2,000

АОС №5703/14.01.2019г.

Нива

0,255

АОС №5698/14.01.2019г.

Нива

0,989

АОС №5692/14.01.2019г.

При
чешмата
Смрадликата
север
Смрадликата
север
Ени пунар

IV

Нива

6,305

АОС №5689/14.01.2019г.

IV

Нива

2,999

АОС №5717/14.01.2019г.

IV

Нива

2,991

АОС №5707/14.01.2019г.

IV

Нива

2,999

АОС №5710/14.01.2019г.

Смрадликата IV
юг
Смрадликата IV
север
Коптурлука IV

Нива

3,069

АОС №5713/14.01.2019г.

Нива

3,300

АОС №5706/14.01.2019г.

Нива

3,369

АОС №5708/14.01.2019г.

Нива

3,499

АОС №5702/14.01.2019г.

12735.10.1

Смрадликата III
север
Чер бужак
IV

Нива

4,900

АОС №5690/14.01.2019г.

12735.19.2

Кьор орман

IV

Нива

3,159

АОС №5709/14.01.2019г.

12735.63.12

Смрадликата
север
Смрадликата
юг
Смрадликата
юг
Смрадликата
север

IV

Нива

4,980

АОС №5705/14.01.2019г.

IV

Нива

4,705

АОС №5714/14.01.2019г.

IV

Нива

4,539

АОС №5715/14.01.2019г.

IV

Нива

6,897

АОС №5718/14.01.2019г.

IV

Нива

6,900

АОС №5716/14.01.2019г.

II

Нива

3,434

АОС №5204/04.10.2018г.

12735.60.55
12735.72.228
12735.73.8
12735.62.10
12735.62.24
12735.14.13
12735.58.41
12735.62.27
12735.25.11
12735.60.58

12735.57.42
12735.57.41
12735.61.26
12735.54.42
12735.46.7

Балабанка

Категория НТП

Площ/дка АОС №
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12735.65.1

Нови лозя

V

Нива

16,998

АОС №5113/10.05.2018г.

12735.67.17

Керезлика

IV

Нива

3,000

АОС №5111/10.05.2018г.

12735.64.18

Нови лозя

IV

Нива

1,944

АОС №5115/10.05.2018г.

12735.71.11

Курт дюени

VI

Нива

2,000

АОС №5109/10.05.2018г.

12735.70.22

Кус кору

VI

Нива

1,999

АОС №5110/10.05.2018г.

12735.43.20

Съзлъка

IV

Нива

4,250

АОС №5085/19.04.2018г.

12735.30.21

Биюк чаир

IV

Нива

3,499

АОС №5080/19.04.2018г.

12735.66.13

Нови лозя

IV

Нива

4,159

АОС №5112/10.05.2018г.

12735.53.17

Равнище

III

Нива

3,943

АОС №5108/10.05.2018г.

12735.42.7

Аличева ада IV

Нива

4,300

АОС №5083/19.04.2018г.

12735.64.22

Нови лозя

IV

Нива

4,300

АОС №5114/10.05.2018г.

12735.63.24

Нива

7,048

АОС №5118/10.05.2018г.

12735.45.15

Смрадликата IV
север
Ортак чаир III

Нива

4,356

АОС №5099/10.05.2018г.

12735.34.11

Адата

IV

Нива

4,499

АОС №5081/19.04.2018г.

12735.43.34

Мадурево

IV

Нива

5,899

АОС №5087/19.04.2018г.

12735.43.19

Съзлъка

IV

Нива

5,100

АОС №5084/19.04.2018г.

12735.43.33

Мадурево

IV

Нива

5,899

АОС №5086/19.04.2018г.

12735.47.15

Равнище

III

Нива

6,226

АОС №5102/10.05.2018г.

12735.52.29

Равнище

III

Нива

6,851

АОС №5106/10.05.2018г.

12735.44.4

Мадурево

IV

Нива

7,699

АОС №5088/10.05.2018г.

12735.47.25

Мурат
сутлю

III

Нива

9,099

АОС №5104/10.05.2018г.

Обща
площ

184,357
дка

4. Отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост в землището
на с. Писарево, както следва:
Имот №

Местност

Категория

НТП

Площ/дка

56472.47.14

Червен бряг

V

Нива

6,959

56472.42.6

Топалада

III

Нива

7,500

АОС №
АОС
№5325/30.11.2018г.
АОС
№5323/30.11.2018г.
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56472.35.2

Могилата

V

Нива

11,998

56472.58.32

Фънчилък

IV

Нива

0,874

56472.13.43

Бостанлъка

IV

Нива

0,600

56472.55.10

Съргичид

III

Нива

1,500

56472.22.33

Коренежа

IV

Нива

2,999

56472.57.33

Фънчилък

IV

Нива

3,044

564721.9

Топалада

III

Нива

3,030

56472.53.54

II

Нива

5,343

II

Нива

5,998

IV

Нива

7,799

V

Нива

15,080

56472.23.8

Долния
комлук
Долния
комлук
Горен
комлук
Влашенското
камъне
Конски дол

V

Нива

20,637

56472.51.16

Сазлъ гьол

IV

Нива

5,000

56472.43.1

Влашенско

III

Нива

5,000

56472.26.13

Нива

1,600

56472.63.277

Влашенското V
камъне
IV

Нива

1,199

56472.64.21

Припека

Нива

4,025

Обща
площ

110,185
дка

56472.53.48
56472.54.44
56472.26.1

IV

АОС
№5346/30.11.2018г.
АОС
№5142/10.05.2018г.
АОС
№5132/10.05.2018г.
АОС
№5145/10.05.2018г.
АОС
№5134/10.05.2018г.
АОС
№5141/10.05.2018г.
АОС
№5138/10.05.2018г.
АОС
№5146/10.05.2018г.
АОС
№5147/10.05.2018г.
АОС
№5144/10.05.2018г.
АОС
№5136/10.05.2018г.
АОС
№5135/10.05.2018г.
АОС
№5327/30.11.2018г.
АОС
№5321/30.11.2018г.
АОС
№5345/30.11.2018г.
АОС
№5341/30.11.2018г.
АОС
№5342/30.11.2018г.

5. Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ
общинско жилище с административен адрес: гр. Горна Оряховица, ул. ”Цар
Освободител” № 52, вх. А, ет. 2, ап. 6, самостоятелен обект с идентификатор
16359.514.814.28.6 с площ от 48,81 кв.м. в сграда № 28, разположена в поземлен имот с
идентификатор 16359.514.814, заедно с придаващото се към апартамента избено
помещение № 6 с площ от 8,48 кв.м., 4,75% ид. части от общите части и отстъпено
право на строеж от 63,37 кв.м., съгласно АОС № 5733/18.01.2019г.
6. Отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, а именно – поземлен
имот с идентификатор 40172.310.166 – нива, в землището на с. Крушето, община Горна
Оряховица, III категория с площ от 203754,00 кв.м. или 203,754 дка, за срок от 3 /три/
стопански години.
7. Отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, а именно – поземлен
имот с идентификатор 40172.700.4 – нива, местност „Между пътищата” в землището на
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с. Крушето, община Горна Оряховица, III категория с площ от 19999,00 кв.м. или
19,999 дка, за срок от 3 /три/ стопански години.
8. Отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, в землището на с.
Върбица, а именно:
- поземлен имот с идентификатор 12735.56.1 – нива, в местност „Смрадликата юг” в
землището на с. Върбица, община Горна Оряховица, IV категория с площ от 67136,00
кв.м. или 67,136 дка, за срок от 3 /три/ стопански години.
- поземлен имот с идентификатор 12735.59.5 – нива, в местност „Смрадликата юг” в
землището на с. Върбица, община Горна Оряховица, IV категория с площ от 152587,00
кв.м. или 152,587 дка, за срок от 3 /три/ стопански години.
- поземлен имот с идентификатор 12735.67.19 – нива, в местност „Керезлика” в
землището на с. Върбица, община Горна Оряховица, VI категория с площ от 36590,00
кв.м. или 36,590 дка, за срок от 3 /три/ стопански години.
9. Прекратяване на съсобственост в имот, частна общинска собственост, а именно:
УПИ ХХVI – 422а, 423а – за "Автоцентър и общественно обслужване", кв. 108 по плана
на гр. Долна Оряховица, община Горна Оряховица, с обща площ от 860,00 кв.м.,
съгласно АОС № 6027/14.02.2019г.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 927

По т.12 от дневния ред - Утвърждаване на списък с общински жилища, за
продажба на лица, настанени в тях по административен ред и продажба на недвижим
имот, частна общинска собственост, представляващ общинско жилище с
административен адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител“ № 52, вх. А, ет. 2,
ап. 6, самостоятелен обект с идентификатор 16359.514.814.28.6 с площ от 48,81 кв.м. в
сграда № 28, разположена в поземлен имот с идентификатор 16359.514.814, заедно с
придаващото се към апартамента избено помещение № 6 с площ от 8,48 кв.м., 4,75%
ид. части от общите части и отстъпено право на строеж от 63,37 кв.м., съгласно АОС №
5733/18.01.2019г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 47, ал. 3 от Закона за общинската собственост във връзка с
чл. 36, ал.1, т.1 и ал. 5 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни
нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища и във връзка с чл.2,
ал.1, т. 2 и ал. 2 от същата наредба, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1. Общинския съвет утвърждава списък с общински жилища, за продажба на
лица, настанени в тях по административен ред.
2. На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 47, ал. 1, т. 3 от Закона за
общинската собственост във връзка с чл. 39, ал.1 от Наредбата за условията и реда за
установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински
жилища, Общински съвет дава съгласие за продажба на недвижим имот, частна
общинска собственост, представляващ общинско жилище с административен адрес: гр.
Горна Оряховица, ул. ”Цар Освободител” № 52, вх. А, ет. 2, ап. 6, самостоятелен обект
с идентификатор 16359.514.814.28.6 с площ от 48,81 кв.м. в сграда № 28, разположена в
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поземлен имот с идентификатор 16359.514.814, заедно с придаващото се към
апартамента избено помещение № 6 с площ от 8,48 кв.м., 4,75% ид. части от общите
части и отстъпено право на строеж от 63,37 кв.м., съгласно АОС № 5733/18.01.2019г.,
по пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 20 090,00 лв.
/Словом: двадесет хиляди и деветдесет лева/.
С оглед разпоредбата на чл.45, ал.3 от Закона за данък върху добавената
стойност при определянето на продажната цена на общински жилища не се включва
ДДС.
Съгласно чл.47, ал.2 изречение второ от Закона за общинската собственост
посочената пазарна оценка е по – висока от данъчната оценка на недвижимия имот.
3.Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да издаде заповед съгласно
чл.39, ал.2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди,
настаняване под наем и продажба на общински жилища, както и да сключи договор за
покупко-продажба на недвижим имот по реда на Закона за общинската собственост и
Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под
наем и продажба на общински жилища.

„

„

РЕШЕНИЕ

„

№ 928

По т.13 от дневния ред - Прекратяване на съсобственост в имот, частна
общинска собственост, а именно: УПИ XXVI — 422а, 423а - за „Автоцентър и
обществено обслужване“, кв. 108 по плана на гр. Долна Оряховица, община Горна
Оряховица, с обща площ от 860,00 кв.м., съгласно АОС№ 6027/14.02.2019г.
На основание чл.21 ал.1 т.8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във
връзка с чл. 58, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на
Община Горна Оряховица, представляваща 125/860 идеални части от имот, частна
общинска собственост – УПИ ХХVI – 422а, 423а – за "Автоцентър и общественно
обслужване", кв. 108 по плана на гр. Долна Оряховица, община Горна Оряховица на
съсобственика с общината Мариян Минчев Драгошинов, съгласно нотариален акт
Като Мариян Минчев Драгошинов закупи частта на Общината от 125/860 идеални
части от имот, частна общинска собственост – УПИ ХХVI – 422а, 423а – за
"Автоцентър и общественно обслужване", кв. 108 по плана на гр. Долна Оряховица,
община Горна Оряховица, с обща площ от 860,00 кв.м., съгласно АОС №
6027/14.02.2019г. при пазарна цена, изготвена от независим лицензиран оценител в
размер на 1250,00 лв. /Словом: хиляда двеста и петдесет лева/ без ДДС или 1500,00 лв.
/Словом: хиляда и петстотин лева/ с ДДС, която е по – висока от данъчната оценка на
имота. Общински съвет Горна Оряховица упълномощава кмета на Община Горна
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Оряховица да сключи договор за покупко - продажба. Таксите по издаване и вписване
на договора са за сметка на заявителя.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 929

По т.14 от дневния ред - Учредяване на безвъзмездно вещно право на ползване
на част от имот, частна общинска собственост, представляващ две помещения с обща
площ 51,00 кв.м. находящи се на IV етаж в сградата на ДЗИ, ул.“Цар Освободител“№
11, а именно самостоятелен обект с идентификатор 16359.514.637.1.4, разположен в
имот с идентификатор 16359.514.637 - За делова и административна дейност по
кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, съгласно АОС № 6028/14.02.2019г., за
срок от 10 /десет/ 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 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1. Учредява в полза на Сдружение ”Център Мария”, гр. Горна Оряховица с
Председател Людмила Георгиева Цветанова, ЕИК 104504778, със седалище и адрес на
управление гр.Горна Оряховица, ул.“Цар Освободител“ № 11, безвъзмездно вещно
право на ползване на част от имот, частна общинска собственост, представляващ две
помещения с обща площ 51,00 кв.м. находящи се на IV етаж в сградата на ДЗИ,
ул.”Цар Освободител” № 11, a именно самостоятелен обект с идентификатор
16359.514.637.1.4, разположен в имот с идентификатор 16359.514.637 – За делова и
административна дейност по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, съгласно
АОС № 6028/14.02.2019г., за срок от 10 /десет/ години.
Консумативните разходи /ток, вода и други/ остават за сметка на Сдружение
„Център Мария”, гр. Горна Оряховица.
2. Възлага на кмета на Община Горна Оряховица да сключи договор за
учредяване на безвъзмездно право на ползване.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 930

По т.15 от дневния ред - Даване на съгласие за издаване на разрешение за
ползване по реда на Закона за водите на язовир „Сушишки баир“ в землището на с.
Горски горен Тръмбеш.
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА,във връзка с чл.52, ал.1, т.3 от
Закона за водите, Общински съвет Горна Оряховица
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Р е ш и:
1. Дава съгласие, Кмета на общината да издаде разрешително за ползване на
воден обект - яз. „Сушишки баир“, представляващ имот с идентификационен №
17107.63.35 в землището на с. Горски горен Тръмбеш, публична общинска собственост,
съгласно АОС № 5183/03.08.2018г., в полза на наемателя „Лейк 2017“ ЕООД.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 931

По т.16 от дневния ред - Отдаване по наем на земеделски земи - частна
общинска собственост в землището на с. Писарево, община Горна Оряховица.
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
Р е ш и:
1. Дава съгласие да бъде организиран публичен търг с тайно наддаване
за отдаване под наем за срок от 3 /три/ стопански години на земеделски земи, частна
общинска собственост в землището на с. Писарево, община Горна Оряховица за
следните имоти:
Имот №

Местност

Категория

НТП

Площ/дка

АОС №

56472.47.14

Червен бряг

V

Нива

6,959

АОС №5325/30.11.2018г.

56472.42.6

Топалада

III

Нива

7,500

АОС №5323/30.11.2018г.

56472.35.2

Могилата

V

Нива

11,998

АОС №5346/30.11.2018г.

56472.58.32

Фънчилък

IV

Нива

0,874

АОС №5142/10.05.2018г.

56472.13.43

Бостанлъка

IV

Нива

0,600

АОС №5132/10.05.2018г.

56472.55.10

Съргичид

III

Нива

1,500

АОС №5145/10.05.2018г.

56472.22.33

Коренежа

IV

Нива

2,999

АОС №5134/10.05.2018г.

56472.57.33

Фънчилък

IV

Нива

3,044

АОС №5141/10.05.2018г.

564721.9

Топалада

III

Нива

3,030

АОС №5138/10.05.2018г.
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II

Нива

5,343

АОС №5146/10.05.2018г.

II

Нива

5,998

АОС №5147/10.05.2018г.

IV

Нива

7,799

АОС №5144/10.05.2018г.

V

Нива

15,080

АОС №5136/10.05.2018г.

56472.23.8

Долния
комлук
Долния
комлук
Горен
комлук
Влашенското
камъне
Конски дол

V

Нива

20,637

АОС №5135/10.05.2018г.

56472.51.16

Сазлъ гьол

IV

Нива

5,000

АОС №5327/30.11.2018г.

56472.43.1

Влашенско

III

Нива

5,000

АОС №5321/30.11.2018г.

56472.26.13

Влашенското V
камъне
IV

Нива

1,600

АОС №5345/30.11.2018г.

Нива

1,199

АОС №5341/30.11.2018г.

Припека

Нива

4,025

АОС №5342/30.11.2018г.

Обща
площ

110,185
дка

56472.53.54
56472.53.48
56472.54.44
56472.26.1

56472.63.27
7
56472.64.21

IV

С годишна наемна цена по категории, както следва:
- за II категория в размер на 41,00 лв./дка със завишение от 20 % на основание чл.
29, ал. 9, т. 6 от НРПУРОИ в размер на 49,20 лв./дка или за 11,341 дка първоначална
тръжна годишна наемна цена в размер на 557,98 лв. /Словом: петстотин петдесет и
седем лева и деветдесет и осем стотинки/.
- за III,IV,V категория в размер на 36,00 лв./дка със завишение от 20 % на
основание чл. 29, ал. 9, т. 6 от НРПУРОИ в размер на 43,20 лв./дка или за 98,844 дка
първоначална тръжна годишна наемна цена в размер на 4270,06 лв. /Словом: четири
хиляди двеста и седемдесет лева и шест стотинки/.
Обща първоначална тръжна наемна цена в размер на 4828,04 лв. /Словом:
четири хиляди осемстотин двадесет и осем лева и четири стотинки/ за 110,185 дка.
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, управление и
разпореждане с общинско имущество.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 932

По т.17 от дневния ред - Отдаване по наем на земеделски земи - частна
общинска собственост в землището на с. Върбица, община Горна Оряховица.
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
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реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински
съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1. Дава съгласие да бъде организиран публичен търг с тайно наддаване
за отдаване под наем за срок от 3 /три/ стопански години на земеделски земи, частна
общинска собственост в землището на с. Върбица, община Горна Оряховица за
следните имоти:
Имот №

Местност

12735.60.59

Смрадликата III
север
Смрадликата III
север
Ташер
III

Нива

2,000

АОС №5703/14.01.2019г.

Нива

0,255

АОС №5698/14.01.2019г.

Нива

0,989

АОС №5692/14.01.2019г.

При
чешмата
Смрадликата
север
Смрадликата
север
Ени пунар

IV

Нива

6,305

АОС №5689/14.01.2019г.

IV

Нива

2,999

АОС №5717/14.01.2019г.

IV

Нива

2,991

АОС №5707/14.01.2019г.

IV

Нива

2,999

АОС №5710/14.01.2019г.

Смрадликата IV
юг
Смрадликата IV
север
Коптурлука IV

Нива

3,069

АОС №5713/14.01.2019г.

Нива

3,300

АОС №5706/14.01.2019г.

Нива

3,369

АОС №5708/14.01.2019г.

Нива

3,499

АОС №5702/14.01.2019г.

12735.10.1

Смрадликата III
север
Чер бужак
IV

Нива

4,900

АОС №5690/14.01.2019г.

12735.19.2

Кьор орман

IV

Нива

3,159

АОС №5709/14.01.2019г.

12735.63.12

Смрадликата
север
Смрадликата
юг
Смрадликата
юг
Смрадликата
север

IV

Нива

4,980

АОС №5705/14.01.2019г.

IV

Нива

4,705

АОС №5714/14.01.2019г.

IV

Нива

4,539

АОС №5715/14.01.2019г.

IV

Нива

6,897

АОС №5718/14.01.2019г.

IV

Нива

6,900

АОС №5716/14.01.2019г.

12735.60.55
12735.72.228
12735.73.8
12735.62.10
12735.62.24
12735.14.13
12735.58.41
12735.62.27
12735.25.11
12735.60.58

12735.57.42
12735.57.41
12735.61.26
12735.54.42

Категория

НТП

Площ/дка

АОС №

12735.46.7

Балабанка

II

Нива

3,434

АОС №5204/04.10.2018г.

12735.65.1

Нови лозя

V

Нива

16,998

АОС №5113/10.05.2018г.
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12735.67.17

Керезлика

IV

Нива

3,000

АОС №5111/10.05.2018г.

12735.64.18

Нови лозя

IV

Нива

1,944

АОС №5115/10.05.2018г.

12735.71.11

Курт дюени

VI

Нива

2,000

АОС №5109/10.05.2018г.

12735.70.22

Кус кору

VI

Нива

1,999

АОС №5110/10.05.2018г.

12735.43.20

Съзлъка

IV

Нива

4,250

АОС №5085/19.04.2018г.

12735.30.21

Биюк чаир

IV

Нива

3,499

АОС №5080/19.04.2018г.

12735.66.13

Нови лозя

IV

Нива

4,159

АОС №5112/10.05.2018г.

12735.53.17

Равнище

III

Нива

3,943

АОС №5108/10.05.2018г.

12735.42.7

Аличева ада IV

Нива

4,300

АОС №5083/19.04.2018г.

12735.64.22

Нови лозя

IV

Нива

4,300

АОС №5114/10.05.2018г.

12735.63.24

Нива

7,048

АОС №5118/10.05.2018г.

12735.45.15

Смрадликата IV
север
Ортак чаир III

Нива

4,356

АОС №5099/10.05.2018г.

12735.34.11

Адата

IV

Нива

4,499

АОС №5081/19.04.2018г.

12735.43.34

Мадурево

IV

Нива

5,899

АОС №5087/19.04.2018г.

12735.43.19

Съзлъка

IV

Нива

5,100

АОС №5084/19.04.2018г.

12735.43.33

Мадурево

IV

Нива

5,899

АОС №5086/19.04.2018г.

12735.47.15

Равнище

III

Нива

6,226

АОС №5102/10.05.2018г.

12735.52.29

Равнище

III

Нива

6,851

АОС №5106/10.05.2018г.

12735.44.4

Мадурево

IV

Нива

7,699

АОС №5088/10.05.2018г.

12735.47.25

Мурат
сутлю

III

Нива

9,099

АОС №5104/10.05.2018г.

Обща
площ

184,357
дка

С годишна наемна цена по категории, както следва:
- за II категория в размер на 41,00 лв./дка или за 3,434 дка първоначална тръжна
годишна наемна цена в размер на 140,79 лв. /Словом: сто и четиридесет лева и
седемдесет и девет стотинки/.
- за III,IV,V категория в размер на 36,00 лв./дка със завишение от 20 % на
основание чл. 29, ал. 9, т. 6 от НРПУРОИ в размер на 43,20 лв./дка или за 176,924 дка
първоначална тръжна годишна наемна цена в размер на 7643,12 лв. /Словом: седем
хиляди шестстотин четиридесет и три лева и дванадесет стотинки/.
- за VI категория в размер на 21,00 лв./дка или за 3,999 дка първоначална тръжна
годишна наемна цена в размер на 83,98 лв. /Словом: осемдесет и три лева и деветдесет
и осем стотинки/.
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Обща първоначална тръжна наемна цена в размер на 7867,89 лв. /Словом: седем
хиляди осемстотин шестдесет и седем лева и осемдесет и девет стотинки/ за 184,357
дка.
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, управление и
разпореждане с общинско имущество.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 933

По т.18 от дневния ред - Отдаване по наем на земеделски земи - частна
общинска собственост в землището на с. Крушето, община Горна Оряховица за срок от
3 /три/ стопански години.
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 и чл.28, ал.2 и чл. 29, ал.9, т. 2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет
Горна Оряховица
Р е ш и:
1. Дава съгласие да бъде организиран публичен търг с тайно наддаване
за отдаване под наем за срок от 3 /три/ стопански години на земеделски земи, частна
общинска собственост в землището на с. Крушето с обща площ от 68,015 дка за
следните имоти:
Община

Землище

Имот №

Местност

Категория

Горна
Оряховица
Горна
Оряховица
Горна
Оряховица
Горна
Оряховица
Горна
Оряховица
Горна
Оряховица

с. Крушето

40172.
480.4
40172.
480.6
40172.
480.8
40172.
480.10
40172.
480.13
40172.
580.1

Тасладжа

IV

Нива

5,199

Тасладжа

IV

Нива

5,600

Тасладжа

IV

Нива

6,199

Тасладжа

IV

Нива

8,175

Тасладжа

III

Нива

5,507

Лозята

III

Нива

5,547

с. Крушето
с. Крушето
с. Крушето
с. Крушето
с. Крушето

НТП

Площ/дка

АОС №

АОС
№5276
АОС
№5277
АОС
№5278
АОС
№5279
АОС
№5280
АОС
№5281
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Горна
Оряховица
Горна
Оряховица
Горна
Оряховица
Горна
Оряховица
Горна
Оряховица
Горна
Оряховица

с. Крушето
с. Крушето
с. Крушето
с. Крушето
с. Крушето
с. Крушето

40172.
160.27
40172.
180.6
40172.
270.16
40172.
330.21
40172.
360.23
40172.
410.13

Адъта

IV

Нива

10,744

Бюлюнти
ата
Брестака

IV

Нива

4,235

IV

Нива

5,000

Брестака

IV

Нива

2,010

Адъта

IV

Нива

6,800

Крушака

III

Нива

2,999

АОС
№5282
АОС
№5284
АОС
№5285
АОС
№5287
АОС
№5288
АОС
№5290

Обща площ 68,015 дка

С годишна наемна цена, както следва:
- за III, IV и V категория в размер на 36,00 лв./дка със завишение от 20 % на
основание чл. 29, ал. 9, т. 6 от НРПУРОИ в размер на 43,20 лв./дка или за 68,015 дка
първоначална тръжна годишна наемна цена в размер на 2938,25 лв. /Словом: две
хиляди деветстотин тридесет и осем лева и двадесет и пет стотинки/.
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, управление и
разпореждане с общинско имущество.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 934

По т.19 от дневния ред - Отдаване под наем на имот, частна общинска
собственост, а именно - поземлен имот с идентификатор 40172.310.166 - нива, в
землището на с. Крушето, община Горна Оряховица, III категория с площ от 203754,00
кв.м. или 203,754 дка, за срок от 3 /три/ стопански години.
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 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет
Горна Орягховица
Р е ш и:
1. Дава съгласие да бъде организиран публичен търг с тайно наддаване за
отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, а именно – поземлен имот с
идентификатор 40172.310.166 – нива, в землището на с. Крушето, община Горна
Оряховица, III категория с площ от 203754,00 кв.м. или 203,754 дка, съгласно АОС №
5273/13.11.2018г. за срок от 3 /три/ стопански години. С годишна наемна цена в размер
на 36,00 лв./дка., тоест 7335,14 лв. /Словом: седем хиляди триста тридесет и пет лева и
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четиринадесет стотинки/ или първоначална тръжна годишна наемна цена със
завишение от 20% на основание чл. 29, ал. 9, т. 6 от НРПУРОИ в размер на 8802,17 лв.
/Словом: осем хиляди осемстотин и два лева и седемнадесет стотинки/.
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, управление и
разпореждане с общинско имущество.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 935

По т.20 от дневния ред - Отдаване под наем на имот, частна общинска
собственост, а именно - поземлен имот с идентификатор 40172.700.4 - нива, местност
„Между пътищата“ в землището на с. Крушето, община Горна Оряховица, III категория
с площ от 19999,00 кв.м. или 19,999 дка, за срок от 3 /три/ стопански години.
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 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет
Горна Оряховица
Р е ш и:
1. Дава съгласие да бъде организиран публичен
търг с тайно наддаване за
отдаване под наем на имот частна общинска собственост, а именно – поземлен имот с
идентификатор 40172.700.4 – нива, местност „Между пътищата” в землището на с.
Крушето, община Горна Оряховица, III категория с площ от 19999,00 кв.м. или 19,999
дка, съгласно АОС № 5272/13.11.2018г. за срок от 3 /три/ стопански години. С годишна
наемна цена в размер на 36,00 лв./дка., тоест 719,96 лв. /Словом: седемстотин и
деветнадесет лева и деветдесет и шест стотинки/ или първоначална тръжна годишна
наемна цена със завишение от 20% на основание чл. 29, ал. 9, т. 6 от НРПУРОИ в
размер на 863,96 лв. /Словом: осемстотин шестдесет и три лева и деветдесет и шест
стотинки/.
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, управление и
разпореждане с общинско имущество.
.

„

„

„

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 55 от 28 февруари 2019 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2015-2019 г.
РЕШЕНИЕ

№ 936

По т.21 от дневния ред - Отдаване под наем на земеделски земи - частна
общинска собственост в землището на с. Крушето, община Горна Оряховица за срок от
3 /три/ стопански години.
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 и чл.28, ал.2 и чл.29, ал.9, т. 2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет
Горна Оряховица
Р е ш и:
1. Дава съгласие да бъде организиран публичен търг с тайно наддаване
за отдаване под наем за срок от 3 /три/ стопански години на земеделски земи, частна
общинска собственост в землището на с. Крушето с обща площ от 18,005 дка за
следните имоти:
Община

Землище

Имот №

Местност

Категория

Горна
Оряховица
Горна
Оряховица

с. Крушето

40172.
530.1
40172.
530.43

Бахчите

III

Нива

7,176

Бахчите

III

Нива

10,829

с. Крушето

НТП

Площ/дка

АОС №

АОС
№5275
АОС
№5274

Обща площ 18,005 дка

С годишна наемна цена, както следва:
- за III категория в размер на 36,00 лв./дка със завишение от 20 % на основание
чл. 29, ал. 9, т. 6 от НРПУРОИ в размер на 43,20 лв./дка или за 18,005 дка
първоначална тръжна годишна наемна цена в размер на 777,82 лв. /Словом:
седемстотин седемдесет и седем лева и осемдесет и две стотинки/.
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, управление и
разпореждане с общинско имущество.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 937

По т.22 от дневния ред - Отдаване под наем на имоти, частна общинска
собственост, в землището на с. Върбица, а именно:

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 55 от 28 февруари 2019 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2015-2019 г.
- поземлен имот с идентификатор 12735.56.1 - нива, в местност „Смрадликата
юг“ в землището на с. Върбица, община Горна Оряховица, IV категория с площ от
67136,00 кв.м. или 67,136 дка, за срок от 3 /три/ стопански години;
- поземлен имот с идентификатор 12735.59.5 - нива, в местност „Смрадликата
юг“ в землището на с. Върбица, община Горна Оряховица, IV категория с площ от
152587,00 кв.м. или 152,587 дка, за срок от 3 /три/ стопански години.;
- поземлен имот с идентификатор 12735.67.19 - нива, в местност „Керезлика“ в
землището на с. Върбица, община Горна Оряховица, VI категория с площ от 36590,00
кв.м. или 36,590 дка, за срок от 3 /три/ стопански години.
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, Общинският съвет
Горна Оряховица
Р е ш и:
1. Дава съгласие да бъде организиран публичен търг с тайно наддаване за
отдаване под наем на поземлени имоти:
- поземлен имот с идентификатор 12735.56.1 – нива, в местност „Смрадликата юг” в
землището на с. Върбица, община Горна Оряховица, IV категория с площ от 67136,00
кв.м. или 67,136 дка, за срок от 3 /три/ стопански години.
- поземлен имот с идентификатор 12735.59.5 – нива, в местност „Смрадликата юг” в
землището на с. Върбица, община Горна Оряховица, IV категория с площ от 152587,00
кв.м. или 152,587 дка, за срок от 3 /три/ стопански години.
- поземлен имот с идентификатор 12735.67.19 – нива, в местност „Керезлика” в
землището на с. Върбица, община Горна Оряховица, VI категория с площ от 36590,00
кв.м. или 36,590 дка, за срок от 3 /три/ стопански години.
С годишна наемна цена по категории, както следва:
- за IV категория в размер на 36,00 лв./дка. със завишение от 20 % на основание
чл.29, ал.9, т.6 от НРПУРОИ в размер на 43,20 лв./дка или за 219,723 дка първоначална
тръжна годишна наемна цена в размер на 9 492,03 лв./Словом: девет хиляда
четиристотин деветдесет и два лева и три стотинки/.
- 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 36,590 дка първоначална
тръжна годишна наемна цена в размер на 922,07 лв./Словом: деветстотин двадесет и
два лева и седем стотинки/.
Обща първоначална тръжна наемна цена в размер на 10 414,10 лв. /Словом:
десет хиляди четиристотин и четиринадесет лева и десет стотинки/ за общо 256,313
дка.
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, управление и
разпореждане с общинско имущество.

„

„

„

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 55 от 28 февруари 2019 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2015-2019 г.

РЕШЕНИЕ

№ 938

По т.23 от дневния ред - Правила за ползване на пасищата и мерите от
Общинския поземлен фонд на територията на Община Горна Оряховица.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 37о, ал. 1, т.2 и ал. 2 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи, Общински съвет Горна Оряховица

Р е ш и:
I. Приема следните правила за ползването на пасищата на територията на Община
Горна Оряховица :
1. Пасищатата да се поддържат в добро земеделско и екологично състояние
съгласно одобрените от Министерството на земеделието и храните правила.
2. Забранява се промяна предназначението на пасищатата, тяхното разораване,
както и използването им за неземеделски нужди.
3. Не се допуска замърсяването им с битови, строителни, производствени,
опасни и други отпадъци.
4. Забранява се паленето на растителност в пасищата.
5. Агротехнически мероприятия, като подсяване, торене, борба с плевелната
растителност, отводняване и наводняване се съгласуват с общинска
администрация, а мероприятията почистване от камъни и почистване от
храсти с кмета /кметски наместник/ на населеното място.
6. Пасищатата да се опазват от ерозиране заблатяване, засоляване и други.
7. Пасищатата от списъка за индивидуално ползване се отдават както за паша,
така и за косене.
8. Наемателите се задължават да осигуряват места за преминаване на хора,
животни и техника до съседни имоти, както и до места за водопой.
9. Не се разрешава изграждането на временни постройки /навеси/.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 939

По т.24 от дневния ред - Определяне на пасища публична общинска
собственост на територията на Община Горна Оряховица за индивидуално и общо
ползване.
На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 8 ал.1 от Закона за общинската
собственост във връзка с чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1. Общински съвет дава съгласие да се предоставят за индивидуално ползване
пасища, публична общинска собственост, описани в Списък на общински пасища, за

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 55 от 28 февруари 2019 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2015-2019 г.
индивидуално ползване по землища на територията на Община Горна Оряховица,
представляващ неразделна част от настоящото Решение.
2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 8 ал.1 от Закона за общинската
собственост във връзка с чл. 37и, ал. 1, ал. 3, ал. 12 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи. Общински съвет дава съгласие пасища, публична
общинска собственост, определени за индивидуално ползване да бъдат отдадени под
наем на цена, определена по пазарен механизъм, а именно от лицензиран оценител за
срок от 10 /десет/ стопански години, считано от стопанската 2019/2020 година, описани
в Списък на общински пасища за индивидуално ползване по землища на територията
на Община Горна Оряховица, представляващ неразделна част от настоящото Решение.
Сключването на договори за наем на обявените по този ред имоти от Общински
поземелен фонд, представляващи пасища не гарантира подпомагане на земеделските
производители по схемите и мерките на Общата селскостопанска политика.
3. Годишната наемна цена, определена от лицензиран оценител е както следва:
- за землището на с. Върбица, община Горна Оряховица е в размер на 6,00 лв.
/Словом: шест лева/ на декар.
- за землището на с. Горски Горен Тръмбеш, община Горна Оряховица е в размер
на 6,00 лв. /Словом: шест лева/ на декар.
- за землището на гр. Долна Оряховица, община Горна Оряховица е в размер на
15,00 лв. /Словом: петнадесет лева/ на декар.
- за землището на с. Драганово, община Горна Оряховица е в размер на 19,00 лв.
/Словом: деветнадесет лева/ на декар.
- за землището на с. Крушето, община Горна Оряховица е в размер на 7,00 лв.
/Словом: седем лева/ на декар.
- за землището на с. Паисий, община Горна Оряховица е в размер на 6,00 лв.
/Словом: шест лева/ на декар.
- за землището на с. Поликраище, община Горна Оряховица е в размер на 9,00 лв.
/Словом: девет лева/ на декар.
- за землището на с. Първомайци, община Горна Оряховица е в размер на 9,00 лв.
/Словом: девет лева/ на декар.
- за землището на с. Стрелец, община Горна Оряховица е в размер на 6,00 лв.
/Словом: шест лева/ на декар.
- за землището на с. Писарево, община Горна Оряховица е в размер на 9,00 лв.
/Словом: девет лева/ на декар.
4. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 8 ал.1 от Закона за общинската
собственост във връзка с чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, Общински съвет дава съгласие да се предоставят за общо ползване
пасища, публична общинска собственост, описани в Списък на общински пасища за
общо ползване по землища на територията на Община Горна Оряховица,
представляващ неразделна част от настоящото Решение.

„

„

„

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 55 от 28 февруари 2019 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2015-2019 г.
РЕШЕНИЕ

№ 940

По т.25 от дневния ред - Открива процедура за приватизация на общински
нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества:
Дворно място с площ 5500,00 кв.м. и двуетажна масивна сграда Детска градина
„Детелина“ с площ от 720,00 кв.м., находящо се УПИ I- за детска градина, кв. 42 по
плана на гр. Долна Оряховица, съгласно АОС № 2073/20.09.2010г.
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, чл. 3, ал. 5 от Наредбата за анализите на правното
състояние и приватизационните оценки и за условията и реда на лицензиране на
оценители и чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата за възлагане извършването на дейности,
свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол,
включително процесуално представителство, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот,
невключен в имуществото на общински търговски дружества: Дворно място с площ
5500,00 кв.м. и двуетажна масивна сграда Детска градина „Детелина” с площ от 720,00
кв.м., находящо се УПИ I – за детска градина, кв. 42 по плана на гр. Долна Оряховица,
съгласно АОС № 2073/20.09.2010г.
2. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с дълготрайните активи,
сключването на договори за придобиване на дялово участие, за наем,съвместна
дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания, както и поемане на менителнични
задължения, освен с разрешение на Общински съвет Горна Оряховица.
3. Възлага на Кмета на Общината да проведе процедура по изготвяне на правен
анализ, информационен меморандум и приватизационна оценка за обект: Дворно място
с площ 5500,00 кв.м. и двуетажна масивна сграда Детска градина „Детелина” с площ от
720,00 кв.м., находящо се УПИ I – за детска градина, кв. 42 по плана на гр. Долна
Оряховица, съгласно АОС № 2073/20.09.2010г., чрез пряко договаряне в съответствие с
Наредбата за възлагането на дейности свързани с подготовката за приватизация или
следприватизационен контрол, включително процесуално представителство.
4. Кметът на Общината да удостовери верността на информацията, съдържаща
се в анализа на правното състояние.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 941

По т.26 от дневния ред - Създаване на нови локализационни единици като част
от дейностите по поддържането и класификатора на локализационните единици в
населените места в Република България.
На основание чл.21, ал.1, т.18 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл.125, ал.1 и ал.2, т.1 от Наредба № РД 02-20-9
от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация,
Общински съвет Горна Оряховица

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 55 от 28 февруари 2019 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2015-2019 г.

Р е ш и:
I. Дава съгласие за създаване на две нови локалицазионни единици в гр. Горна
Оряховица, а именно:
1. Улица с осови точки 123-124-125-126-138-139-140-141-142-143, която именува
„Радко Радославов;
2. Улица с осови точки 120б-120-132-131-130-137-150-149, която именува
„Константин Цанев“.

„

„

РЕШЕНИЕ

„

№ 942

По т.27 от дневния ред - Даване на съгласие и одобряване за учредяване на право
на прокарване на външно ел.захранване на жилищна сграда с магазини и гаражи, през
улици – публична общинска собственост и имот частна общинска собственост,
попадащ в 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, във връзка с чл. 67, ал.2 от Закона за
енергетика, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1. В качеството си на собственик дава съгласие да се учреди на
“Електроразпределение Север” АД, с ЕИК 104518621, със седалище и адрес на
управление - гр. Варна, бул. “Владислав Варненчик” № 25, право на прокарване на
отклонение на общите мрежи и съоръжения за подземна Кабелна линия НН с обща
дължина 288,30 метра, преминаваща през следните имоти:
- публична общинска собственост – улица с о.т. 113-112-111-110-97-95-96, по плана
на р-н Север гр.Горна Оряховица представляваща имоти с идентификатор
№16359.515.1050, №16359.515.1051 с дължина – 273,00 м;
- частна общинска собственост УПИ VI – за ТРАФ., кв.6 по плана на р-н Север
гр.Горна Оряховица представляващ имот с идентификатор №16359.515.308, с дължина
– 15,30 м.
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 214,20 лв.
/словом: двеста и четиринадесет лева и двадесет стотинки/ без ДДС или 257,04 лв.
/двеста петдесет и седем лева 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 15,30 метра и обща площ от 6,12 кв.м. през имот УПИ VI
– за ТРАФ., кв. 6 по плана на р-н Север, гр. Горна Оряховица, представляващ имот с
идентификатор №16359.515.308, общинска частна собственост съгласно АОС № 6029
от 15.02.2019г.

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 55 от 28 февруари 2019 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2015-2019 г.

„

„

РЕШЕНИЕ

„

№ 943

По т.28 от дневния ред - Частично изменение на подробен устройствен план –
План за регулация и застрояване с обхват ПИ с идентификатор 16359.39.153 и улица с
о.т. 693 – 694 – 593 – 594 – 595 по регулационния план на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица
(ПИ с идентификатор 16359.514.7175 по КККР на гр.Горна Оряховица), с цел смяна на
предназначението на част от ПИ с идентификатор 16359.39.153 и обособяване на нов
квартал 270 и УПИ I – за комплексно обществено обслужване и учебен център и УПИ
II – за техническа инфраструктура по плана на ЦГЧ, гр. 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 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

Р е ш и:
1. В качеството си на собственик, дава предварително съгласие със срок от 5
години, с цел започване на процедура по частично изменение на подробен устройствен
план - План за регулация и план за застрояване /ПРЗ/ с обхват ПИ с идентификатор
16359.39.153 и улица с о.т. 693 – 694 – 593 – 594 – 595 по регулационния план на ЦГЧ,
гр. Горна Оряховица (ПИ с идентификатор 16359.514.7175 по КККР на гр. Горна
Оряховица), като обща площ от 10 882 кв.м. от ПИ с идентификатор 16359.39.153 се
включва в строителните граници на населеното място и за промяна предназначението
на част от ПИ с идентификатор 16359.39.153 с площ от 10 882 кв.м. от имот с начин на
трайно ползване „ пасище” в имоти с конкретно предназначение „ за обществено
обслужване” и „ за техническа инфраструктура”.
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, както и се променя предназначението на 3159 кв.м.,
представляващи част от улица с о.т. 693 – 694 – 593 – 594 – 595 по регулационния план
на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица (ПИ с идентификатор 16359.514.7175), които се предават
към новообособен УПИ I – за комплексно обществено обслужване и учебен център в
кв.270 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица.

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 55 от 28 февруари 2019 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2015-2019 г.
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 план за регулация и план за застрояване /ПРЗ/ с обхват ПИ с идентификатор
16359.39.153 и улица с о.т. 693 – 694 – 593 – 594 – 595 по регулационния план на ЦГЧ,
гр. Горна Оряховица (ПИ с идентификатор 16359.514.7175 по КККР на гр. 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 план за регулация и план за застрояване /ПРЗ/ с обхват ПИ с идентификатор
16359.39.153 и улица с о.т. 693 – 694 – 593 – 594 – 595 по регулациония план на ЦГЧ,
гр. Горна Оряховица (ПИ с идентификатор 16359.514.7175 по КККР на гр. Горна
Оряховица).

„

„

РЕШЕНИЕ

„

№ 944

По т.29 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 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 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
Р е ш и:
1. В качеството си на собственик, дава предварително съгласие със срок от 5
години, 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
за промяна 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“.
2. 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

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 55 от 28 февруари 2019 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2015-2019 г.
за промяна на предназначението на част от ПИ 22232.106.26 по КК на
неурбанизираната територия на гр. Долна Оряховица, община Горна Оряховица.
3. На основание чл. 21, ал.1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.124б, ал.1 вр. с чл. 125, ал. 1 от Закон за устройство на
територията, Общински съвет Горна Оряховица одобрява задание за изработване на
проект за частично изменение на подробен устройствен план за промяна
предназначението на част от ПИ 22232.106.26 по КК на неурбанизираната територия на
гр. Долна Оряховица, община Горна Оряховица.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 945

По т.30 от дневния ред - Обсъждане предложение за Разрешение за изработване
на Проект за частично изменение на подробен устройствен план на р-н „Север“ гр.
Горна Оряховица, с обхват УПИ XX – за гаражи и магазини (ПИ с идентификатор
16359.515.160), УПИ XXIII– за ЖС (ПИ с идентификатор 16359.515.163) и улица с о.т.
78- о.т. 79 (ПИ с идентификатор 16359.515.1039).
Общинският съвет не прие предложението поради липса на необходимия брой
гласували „за“ предложението общински съветници.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 946

По т.31 от дневния ред - Одобрение на Годишен доклад за наблюдение на
изпълнението на Общински план за развитие 2014-2020 през 2018 година.
На основание чл.21, ал.1, т.24 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.24, т.4 от
ЗЗР, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1. Одобрява Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план
за развитие 2014-2020 през 2018 година.

„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 947

По т.32 от дневния ред - Създаване на Обществен съвет за упражняване на
обществен контрол при осъществяване на дейностите по социално подпомагане.

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 55 от 28 февруари 2019 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2015-2019 г.
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.35 от Закона за социално подпомагане, Общински съвет
Горна Оряховица
Р е ш и:
1. Утвърждава Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при
осъществяване на дейностите по социално подпомагане в следния състав:
Председател:
Йорданка Кушева - зам.-кмет „Образование, култура, младежки дейности и
спорт, социални дейности и здравеопазване, международни връзки“ при Община Горна
Оряховица;
и членове:
1. Д-р Диана Великова Даскалова - Апостолова - председател на постоянната
комисия по „Социални дейности и здравеопазване“ при Общински съвет Горна Оряховица;
2. Иван Генов Момъков - директор на ОУ „Иван Вазов“- гр. Горна Оряховица и
председател на постоянната комисия по „Образование, култура и религия“
при Общински съвет Горна Оряховица;
3. Румяна Георгиева Матеева - директор Дирекция „Образование, култура,
младежки дейности и спорт, социални дейности и здравеопазване,
международни връзки“ при Община Горна Оряховица;
4. Боряна Асенова Кирилова - директор Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Горна Оряховица;
5. Миглена Димитрова Папазова - гл. експерт „Социални дейности и
здравеопазване" в Дирекция "Образование, култура, младежки дейности и
спорт, социални дейности и здравеопазване, международни връзки" при
Община Горна Оряховица;
6. Красимира Атанасова Димитрова - гл. специалист „Социални дейности и
политики“ в Дирекция "Образование, култура, младежки дейности и спорт,
социални дейности и здравеопазване, международни връзки“ при Община
Горна Оряховица;
7. Анелия Светославова Токмакчиева - директор, социални услуги в общността
ДЦПЛУ - гр. Горна Оряховица;
8. Бисер Борисов Борисов - директор, социални услуги в общността ДII,ДУ гр. Горна Оряховица;
9. Мариана Атанасова Димитрова - директор на ДГ „Първи юни“ - гр. Горна
Оряховица;
10. Людмила Георгиева Цветанова - председател на УС на Сдружение „Център
Мария“ - гр. Горна Оряховица;
11. Катя Николова Кряжева - председател на ТСО на слепите - гр. Горна
Оряховица и председател на Сдружение „Човещина“- гр. Горна Оряховица;
12. Катерина Иванова Златкова-Дончева - председател на УС на Сдружение
„ОКСАБ-2006" - гр. Горна Оряховица и Сдружение „ЗОВ" - гр. Горна
Оряховица.

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 55 от 28 февруари 2019 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2015-2019 г.
2. Настоящото решение отменя Решение № 66 на Общински съвет - Горна
Оряховица, Протокол Ng б от 28 януари 2016 г. от редовно заседание на Общински
съвет, мандат 2015- 2019 г

„

„

РЕШЕНИЕ

„

№ 948

По т.33 от дневния ред - Избор на общински съветници, които да бъдат включени
в състава на Комисия, която да разгледа входираните заявления за отпускане на
финансова помощ за извършване на процедури и дейности по асистирана репродукция
на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на
територията на Община Горна Оряховица.
На основание чл.21, ал.1, т. 1 и т.23, вр.ал. 2 от Закон за местното самоуправление
и местната администрация, във връзка с чл.12, ал.1 и ал.2 от Правилник за отпускане на
финансова помощ за извършване на процедури и дейности по асистирана репродукция
на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на
територията на Община Горна Оряховица и т.9.5 от Решение №892 от протокол №54 от
31.01.2019 г. на Общински съвет Горна Оряховица, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1. Общински съвет Горна Оряховица избира общински съветници, които да бъдат
включени в състава на Комисия, която да разгледа входираните заявления за отпускане
на финансова помощ за извършване на процедури и дейности по асистирана
репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни
проблеми на територията на Община Горна Оряховица, а именно:
1. Председател: д-р Диана Великова Даскалова - Апостолова - общински съветник,
Председател на Постоянна комисия по „Здравеопазване и социални дейности“ към ОбС
Горна Оряховица;
2. Заместник - председател: Кирил Асенов Кирилов - общински съветник, член на
Постоянната комисия „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет
Горна Оряховица;
3. Стелияна Христова Христова - общински съветник;
4. Янко Димитров Янков - общински съветник.
Задължава Кмета на общината със своя Заповед да определи останалите 3-ма члена
от комисията - представители на общинската администрация.
Комисията да започне работа на 02.05.2019 г. в 15,30 часа.
Постъпилите заявления да бъдат разгледани в срок до 10.05.2019 г. и лицата да
бъдат уведомени по надлежния ред.
В тридневен срок след разглеждане на всички заявления и приключване на
заседанията, комисията да изготви списък на одобрените кандидати и индивидуалният
размер на одобрената сума за финансово подпомагане.

„

„

„

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 55 от 28 февруари 2019 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2015-2019 г.
РЕШЕНИЕ

№ 949

По т.34 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 март 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 март общинските съветници
- Ангел Стоянов Йорданов, Георги Недев Бижев, Людмила Николаева Илиева, Ангел
Станев Колев, като резервен член Йордан Кирилов Кирчев.

„

„

„

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ/

