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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от Протокол № 47/26.07.2018 г. 

от редовно заседание на  

Общински съвет – Горна Оряховица 

 

               

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 786 

   

По т.1 от дневния ред -  Приемане на отчета на бюджета и сметките за средства 

от Европейския съюз на Община Горна Оряховица към 30.06.2018г. 

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

администрация, чл.137, ал.2 от Закона за публичните финанси, Общински съвет Горна 

Оряховица 

Р е ш и: 

 

1. Общински съвет Горна Оряховица приема актуализирания план и отчета за 

изпълнението на бюджета към 30.06.2018 г. по приходна и разходна част, по функции, 

дейности, параграфи и подпараграфи, съгласно Приложения, които са неразделна част 

от настоящото решение както следва:     

1. По приходите  

 
 

§ 
Бюджет 
2018 г. 

    Отчет 

30.06.18 г. 
1.1.Взаимоотношения с РБ  19 527 127 10 335 236 

                  1.1.1.Обща субсидия за държавни 

дейности 31 11 16 137 065 8 917 785 

             1.1.2.Обща изравнителна субсидия 31 12 2 431 300 1 236 750 

            1.1.3.Целева субсидия за КВ 31 13 605 300 400 

            1.1.4.Трансфери чрез СЕБРА 31 18 182 374 15 530 

             1 . 1 .5 .Други целеви трансфери от ЦБ 31 28 171 088 I64 771 

1.2. Собствени приходи  10 326 593 4 647 987 

1 .2. 1 .Имуществени данъци  3 217 000 1 911 799 

1 .2.2.Неданъчни приходи  7 109 593 2 736 188 

1. 3. Трансфери  -708 725 60 791 

1. 4.Временни безлихвени заеми  1 631 310 -1 108 031 

1.5. Финансиране на дефицита  -502 602 - 931 232 

Всичко приходи:  30 273 703 13 004 751 
 

2. По разходите 

Наименование на показателите §§ 
План за  

2018 г. 

Отчет  

към  

30.06.2018 г. 
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РАЗХОДИ - BCИЧКО  30 273 703 13 004 751 

в това число:       

Заплати на персонала 01-00 12 320 627 4 959 822 

Други възнаграждения за персонала 02-00 1 413 275  723 207 

Задължителни осиг. вноски от работодател 05-00 2 973 753 1 152 902 

Издръжка 10-00 10 499 655 4 969 234 

 Платени данъци, такси 19-00  -31741  -53 053 

Стипендии 40-00  61 516  46 373 

Текущи трансфери, обезщет. и помощи 42-00  159 305  107 256 

Субсидии за нефинансови предприятия 43-00  3 000   0 

Субсидии на организации с нест. цел 45-00  970 654  622 141 

Разходи за членски внос 46 00  21 350  13 949 

Разходи за лихви по заеми от страната 22-00  150 000  65 937 

Основен ремонт на ДМА 51-00 1 262 332  279 080 

IIридобиване на ДМА 52-00  463 908  117 084 

Придобиване на НДА 53-00  6 069   819 
 

3. Общински съвет приема отчета за капиталовите разходи на общината към 30.06.2018 г., 

отразени в Поименния списък за капитални вложения, съгласно Приложение № 2. 

4. Общински съвет приема отчета на общинските сметки за средства от Европейския съюз за 

полугодието на 2018 г., съгласно Приложение № 3. 

5. Общински съвет приема отчета за състоянието на общинския дълг, съгласно Приложение № 4. 

6.Общински съвет приема отчета на средствата по Закона за приватизацията и 
следприватизационния контрол за полугодието на 2018 г., съгласно Приложение № 5. 

7. Общински съвет приема информацията за изпълнението на фискалните цели, както и за 

изпълнението на прогнозите по чл. 82, ал. 3 от ЗПФ. 

8. Общината няма сключвани за отчетния период съществени сделки и операции както и на 

разпоредителите с бюджет по бюджета на общината, които нямат пряк касов ефект върху бюджета 

на общината. 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 787   

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

Община Горна Оряховица съгласно поименния списък за капиталови разходи на 

Община Горна Оряховица за периода 01.01.2018г. - 30.06.2018г. 

 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

          Приема така представения отчет на Строителна програма на Община Горна 

Оряховица за период 01.01.2018г. - 30.06.2018г. 

„                            „                            „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 788 

По т.3 от дневния ред - Приемане на Отчета за изпълнение на Годишен план за 

работа по приватизация на общинска собственост за първото полугодие на 2018 г. 

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

местната администрация и чл. 6 ал. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен 

контрол, Общинския съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

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

общинска собственост за първото полугодие на 2018г. 

             2. Приема план – сметката на приходите и разходите от приватизация за 

първото полугодие на 2018г.               

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 789 

          По т.4 от дневния ред - Отчет за дейността на Общински съвет Горна Оряховица 

и неговите комисии за първото полугодие на 2018 г. 

          Във връзка с чл.27, ал.6 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

         I. Приема отчета за дейността на Общински съвет Горна Оряховица и неговите 

комисии за първото полугодие на 2018 г. 

„                            „                            „ 

 

         По т.5 от дневния ред – Информация за административното обслужване и работа с 

гражданите в общинска администрация  на Община Горна Оряховица за периода 

01.01.2018г. - 30.06.2018г. 

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

транспорт ” 

 

Г. Рачев – Комисията разгледа информацията и я прие. 

 

Общинските съветници се запознаха с информацията. 

Изказвания не се направиха. 

 

„                            „                            „ 

 

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



Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 47 от 26 юли  2018 г. от 

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

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 790  

По т.7 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 2018 година за  

местни дейности , както следва: 

       1.1.  По приходната част 

      Изменя  приходната част на бюджета, като увеличава предоставените 

трансфери между бюджети   с  12000 лв. за съфинансиране по Проект „Красива 

България“, като увеличи §§61-02 –трансфери между бюджети-предоставени трансфери 

(-) и съответно измени параграф 61-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджети 

(нето)  и намалява внесеният §§37-01-внесен ДДС/-/ и съответно §37-00 Внесени ДДС и 

други данъци върху продажбите.   

       1.2.   По разходната част    

1.2.1. Извършва промени в разходната част на бюджета и в Поименния списък за 

капиталови разходи на обектите в частта на финансирането им със собствени средства 

както следва: 

 

                                                                                                 било    става    разлика 

                                                                                                 лв.        лв.          лв.  

§52-05-придобиване на стопански инвентар 

Функция VІ Жилищно строителство, БКС и ООС 

 Дейност 622 Озеленяване 

-Комбинирана кофа   /прикачен инвентар/                             0        7300       +7300 
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1.2.2. Намалява § 10-00- Издръжка с 7300 лв., като намалява §§10-15-материали  

с 5300 лв. и §§ 10-20-разходи за външни услуги с 2300 лв. на Функция VІ Жилищно 

строителство, БКС и ООС, Дейност 622 Озеленяване. 

1.2.3. Изменя името на обект „Основен ремонт на пътя Върбица – Писарево“ 

като го допълва „Основен ремонт на пътя Върбица – Писарево - участъци от улици в с. 

Върбица“     

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    № 791 

По т.8 от дневния ред - Актуализиране на Програмата за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. 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. Общинският съвет дава съгласие да бъде актуализирана и допълнена Програмата за 

управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г. на Община Горна 

Оряховица със следните имоти: 

  
       1. Продажба на урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, УПИ 

VIII - 5687  в кв. 51 по плана на район „Север”, гр. Горна Оряховица с площ от 668,00 

кв.м., съгласно АОС № 3770/13.02.2017г. 

       2. Продажба на урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, УПИ IV 

- 5727  в кв. 54 по плана на район „Север”, гр. Горна Оряховица с площ от 1131,00 

кв.м., съгласно АОС № 3789/13.02.2017г. 

       3. Отдаване под наем на част от общински терен, публична общинска собственост, 

а именно поземлен имот с идентификатор 23100.501.2009 – за друг вид озеленени 

площи по плана на с. Драганово за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион 

за продажба на промишлени стоки  с площ 12,00 кв.м., съгласно АОС № 

5151/09.07.2018г., за срок от 1 /една/ година. 

       4. Одобряване на пазарна оценка за учредяване на възмездно право на 

пристрояване с цел разширение с площ от 7,60 кв.м. на гаражна клетка № 1 в гаражна 

група с пл. № 3427 в УПИ II – за гаражи, кв. 185 по плана на ЦГЧ, гр.  Горна Оряховица  

       5. Отстъпване право на строеж на гаражна клетка  № 2 в УПИ V – За гаражи, кв. 6 

по плана на р-н „Север”, гр.  Горна Оряховица. 

      6. Отстъпване право на строеж на гаражна клетка  № 17 в УПИ V – За гаражи, кв. 6 

по плана на р-н „Север”, гр.  Горна Оряховица. 
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      7. Отстъпване право на строеж на гаражна клетка  № 18 в УПИ V – За гаражи, кв. 6 

по плана на р-н „Север”, гр.  Горна Оряховица. 

       8. Отстъпване право на строеж на гаражна клетка  № 29 в УПИ V – За гаражи, кв. 6 

по плана на р-н „Север”, гр.  Горна Оряховица. 

       9. Продажба на урегулиран поземлен имот - частна   общинска собственост, УПИ X 

– общ. в кв. 69 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица с площ от 335,00 кв.м., съгласно 

АОС № 442/27.04.2000г. 
    10. Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ 

общинско жилище с административен адрес: гр. Горна Оряховица, ул.”Хан Крум” № 5, 

вх. В, ет.1, ап.2, находящ се в  УПИ VII – за ЖС, пл. № 3001 в кв. 229 по плана на ЦГЧ, 

гр. Горна Оряховица с площ от 52,15 кв.м., заедно с придаващото се към апартамента 

избено помещение № 2 с площ от 6,69 кв.м. и отстъпено право на строеж от 57,69 кв.м 

съгласно АОС № 205/27.10.1997г. 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 792 

По т.9 от дневния ред - Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне в полза 

на държавата, в лицето на Министерство на културата на Република България на имоти, 

попадащи в територията на обект археологическа ценност от национално значение – 

групова, археологическа недвижима културна ценност „Крепост Ряховец” и в 

последствие предоставяне от Държавата на Община Горна Оряховица безвъзмездно 

право на управление върху обект археологическа ценност от национално значение – 

групова, археологическа недвижима културна ценност  „Крепост Ряховец”, заедно със 

земята върху която е изградена. 

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

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

връзка с чл. 25, ал. 3, т. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи, чл. 2а, ал.  1 и чл. 146, ал. 1 от Закона за културното наследство и Заповед № 

РД09Р – 39/24.08.2015г. на Министерство на културата, с която е сменен статута на 

архитектурно – строителна недвижима културна ценност от Античността и 

Средновековието на обект „Крепост Ряховец”, с. Първомайци, общ. Горна Оряховица, 

обл. Велико Търново с категория местно значение в обект с класификация групова 

археологическа недвижима културна ценност с категория „национално значение”, 

Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 
1. Променя характера на собствеността от публична общинска собственост в 

частна общинска собственост на следните имоти: 

 

- ПИ с идентификатор 59094.120.314 – пасище по плана на с. Първомайци, 

категория IV с площ от 14486,00 кв.м., /стар номер на ПИ 000314/, общинска 

публична собственост, съгласно А.П.О.С. № 4746 / 06.03.2018г. 
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- ПИ с идентификатор 59094.121.298 – пасище по плана на с. Първомайци, 

категория IV с площ от 16362,00 кв.м., /стар номер на ПИ 000298/, общинска 

публична собственост, съгласно А.П.О.С. № 4754 / 06.03.2018г. 

 

- ПИ с идентификатор 59094.121.299 – ведомствен път, по плана на с. 

Първомайци, категория IV с площ от 5405 кв.м., /стар номер на ПИ 000299/, общинска 

публична собственост. 

  

2. На основание   чл.21   ал.1   т.8 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 35, ал. 5 от Закона за общинската 

собственост, във връзка с чл. 2а, ал. 1 и чл. 146, ал. 1 от Закона за културното 

наследство и Заповед № РД09Р – 39/24.08.2015г. на Министерство на културата, с 

която е сменен статута на архитектурно – строителна недвижима културна ценност от 

Античността и Средновековието на обект „Крепост Ряховец”, с. Първомайци, общ. 

Горна Оряховица, обл. Велико Търново с категория местно значение в обект с 

класификация групова археологическа недвижима културна ценност с категория 

„национално значение” Общински съвет Горна Оряховица дава съгласие Община Горна 

Оряховица безвъзмездно да прехвърли в полза на държавата, в лицето на Министерство 

на културата на Република България на имоти, попадащи в територията на обект 

археологическа ценност от национално значение – групова, археологическа недвижима 

културна ценност  „Крепост Ряховец”, както следва: 

 

- ПИ с идентификатор 59094.120.314 – пасище по плана на с. Първомайци, 

категория IV с площ от 14486,00 кв.м., /стар номер на ПИ 000314/, общинска 

публична собственост, съгласно А.П.О.С. № 4746 / 06.03.2018г. 

 

- ПИ с идентификатор 59094.120.300 – друг вид поземлен имот без определено 

стопанско предназначение по плана на с. Първомайци, категория IV с площ от 

40813,00 кв.м., /стар номер на ПИ 000300/, общинска частна собственост, 

съгласно А.Ч.О.С. № 5158/ 09.07.2018г. 

 

- ПИ с идентификатор 59094.121.299 – ведомствен път, по плана на с. 

Първомайци, категория IV с площ от 5405 кв.м., /стар номер на ПИ 000299/, 

общинска публична собственост. 

 

- ПИ с идентификатор 59094.121.296 – дере по плана на с. Първомайци, 

категория IV с площ от 8233,00 кв.м., /стар номер на ПИ 000296/, общинска 

частна собственост, съгласно А.Ч.О.С. № 5157/ 09.07.2018г 

 

- ПИ с идентификатор 59094.121.298 – пасище по плана на с. Първомайци, 

категория IV с площ от 16362,00 кв.м., /стар номер на ПИ 000298/, общинска 

публична собственост, съгласно А.П.О.С. № 4754 / 06.03.2018г. 

 

- ПИ с идентификатор 59094.120.310 – дере по плана на с. Първомайци, 

категория IV с площ от 11277,00 кв.м., /стар номер на ПИ 000310/, общинска 

частна собственост, съгласно А.П.О.С. № 5156 / 09.07.2018г. 

 

3. На основание   чл.21, ал.1, т.8 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 12, ал. 4, т. 1 и ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от 

Закона за културното наследство Общински съвет Горна Оряховица дава съгласие след 
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извършване на прехвърлянето на гореописаните имоти, да се извърши безвъзмездно 

предоставяне от Държавата на Община Горна Оряховица за срок от 10 /десет/ години 

на право на управление върху обект, публична държавна собственост, археологическа 

ценност от национално значение – групова археологическа недвижима културна 

ценност „Крепост Ряховец“ с териториален обхват съгласно Заповед № РД09Р – 

39/24.08.2015г. на Министъра на Министерство на културата, разположена в землището 

на с. Първомайци, Община Горна Оряховица ведно със земята върху, която е 

разположена, включваща към момента следните имоти: 

 

- ПИ с идентификатор 59094.120.314 – пасище по плана на с. Първомайци, 

категория IV с площ от 14486,00 кв.м., /стар номер на ПИ 000314/; 

 

- ПИ с идентификатор 59094.120.300 – друг вид поземлен имот без определено 

стопанско предназначение по плана на с. Първомайци, категория IV с площ от 

40813,00 кв.м., /стар номер на ПИ 000300/; 

 

- ПИ с идентификатор 59094.121.299 – ведомствен път, по плана на с. 

Първомайци, категория IV с площ от 5405 кв.м., /стар номер на ПИ 000299/; 

 

- ПИ с идентификатор 59094.121.296 – дере по плана на с. Първомайци, 

категория IV с площ от 8233,00 кв.м., /стар номер на ПИ 000296/; 

 

- ПИ с идентификатор 59094.121.298 – пасище по плана на с. Първомайци, 

категория IV с площ от 16362,00 кв.м., /стар номер на ПИ 000298/; 

 

- ПИ с идентификатор 59094.120.310 – дере по плана на с. Първомайци, 

категория IV с площ от 11277,00 кв.м., /стар номер на ПИ 000310/; 

 

- ПИ с идентификатор 59094.120.409 – друг вид дървопроизводителна гора, м. 

„Липака”  по плана на с. Първомайци, категория IV /стар номер на ПИ 

000409/; 

 

- ПИ с идентификатор 59094.120.410 – друг вид дървопроизводителна гора по 

плана на с. Първомайци, категория IV /стар номер на ПИ 000410/; 

 

4. Упълномощава Кмета на Община Горна Оряховица да извърши всички 

необходими административни действия във връзка с безвъзмездното предоставяне от 

Държавата на Община Горна Оряховица на право на управление върху обект, публична 

държавна собственост, археологическа ценност от национално значение – групова 

археологическа недвижима културна ценност „Крепост Ряховец“, съгласно Заповед № 

РД09Р – 39/24.08.2015г. на Министъра на Министерство на културата, разположена в 

землището на с. Първомайци, Община Горна Оряховица за срок от 10 /десет/ години. 

 

„                            „                            „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 793 

        По т.10 от дневния ред - Продажба на  урегулиран поземлен имот- частна 

общинска собственост , УПИ X - общ. в кв. 69 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица с 

площ от 335,00 кв.м., съгласно  АОС № 442/27.04.2000г. 

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

Закона за  общинската собственост във вр. чл. 53 ал. 1 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет 

Горна Оряховица, 

Р е ш и: 

 

1. Общински съвет дава съгласие  за  провеждане  на  публичен  търг  с тайно 

наддаване за продажба на урегулиран поземлен имот - частна общинска собственост, 

УПИ X – общ. в кв. 69 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица с площ от 335,00 кв.м., 

съгласно АОС № 442/27.04.2000г. и първоначална тръжна цена определена с пазарна 

оценка от лицензиран оценител, в размер на 10 720,00 лева /Словом: десет хиляди 

седемстотин и двадесет лева/ без ДДС или 12 864,00 лева /Словом: дванадесет хиляди 

осемстотин шестдесет и четири лева/ 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    № 794 

По т.11 от дневния ред - Продажба на  урегулиран поземлен имот- частна 

общинска собственост ,  УПИ VIII - 5687 в кв.51 по плана на район „Север“, гр. Горна 

Оряховица с площ 668,00 кв.м., съгласно АОС № 3770/13.02.2017г. 

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   от     Наредбата   за    

реда  за  придобиване,   управление  и    разпореждане   с   общинско   имущество,   

Общински   съвет Горна Оряховица, 

 

Р е ш и: 

 

1. Дава    съгласие   за    провеждане   на   публичен    търг   с   тайно    наддаване   

за  продажба   на   урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, УПИ VIII 

- 5687  в кв. 51 по плана на район „Север”, гр. Горна Оряховица с площ от 668,00 кв.м., 

съгласно АОС № 3770/13.02.2017г. и първоначална    тръжна    цена   определена  с  

пазарна   оценка   от    лицензиран    оценител,  в  размер на 21376,00 лева /Словом: 

двадесет и една хиляди триста седемдесет и шест лева/ без ДДС или 25651,20 лева 
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/Словом: двадесет и пет хиляди шестстотин петдесет и един 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    № 795 

          По т.12 от дневния ред - Продажба на  урегулиран поземлен имот- частна 

общинска собственост ,  УПИ IV - 5727 в кв.54 по плана на район „Север“, гр. Горна 

Оряховица с площ 1131,00 кв.м., съгласно АОС № 3789/13.02.2017г. 

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   от     Наредбата   за    

реда  за  придобиване, управление  и    разпореждане   с   общинско   имущество, 

Общински съвет Горна Оряховица, 

 

Р е ш и: 

 

1. Дава    съгласие   за    провеждане   на   публичен    търг   с   тайно    наддаване   

за  продажба   на  урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, УПИ IV - 

5727  в кв. 54 по плана на район „Север”, гр. Горна Оряховица с площ от 1131,00 кв.м., 

съгласно АОС № 3789/13.02.2017г. и първоначална тръжна    цена   определена  с  

пазарна   оценка   от  лицензиран оценител,  в  размер на 36192,00 лева /Словом: 

тридесет и шест хиляди сто деветдесет и два лева/ без ДДС или 43430,40 лева /Словом: 

четиридесет и три хиляди четиристотин и тридесет лева и четиридесет 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    №  796 

По т.13 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. „Хан Крум“ № 5, вх.В, ет.1, ап.2, 

находяш се в УПИ VII - за ЖС, пл. № 3001 в кв. 229 по плана на  ЦГЧ, гр. Горна 

Оряховица с площ от 52,15 кв.м., заедно с придаващото се към апартамента избено 

помещение № 2 с площ от 6,69 кв.м. и отстъпено право на строеж от 57,69 кв.м 

съгласно АОС № 205/27.10.1997г. 

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 
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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, Общинския съвет Горна Оряховица, 

 

 

Р е ш и: 

 

  1. Общински 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.”Хан Крум” № 5, вх. В, ет.1, ап.2 в  УПИ VII – За ЖС, 

пл. № 3001 в кв. 229 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица с площ от 52,15 кв.м. 

заедно с придаващото се към апартамента избено помещение № 2 с площ от 6,69 кв.м. и 

отстъпено право на строеж  от 57,69 кв.м, съгласно АОС № 205/27.10.1997г. по  пазарна   

оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 19 949,98 лв. /Словом: 

деветнадесет хиляди деветстотин четиридесет и девет лева и деветдесет и осем 

стотинки/. 

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. 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 797 

          По т.14 от дневния ред - Одобряване на пазарна оценка за учредяване на 

възмездно право на пристрояване  с цел разширение с площ от 7,60 кв.м на гаражна 

клетка №  1 в гаражна група с пл. № 3427 в УПИ II - за гаражи, кв. 185 по плана на 

ЦГЧ, гр. Горна Оряховица.  
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 На основание   чл.21,  ал.1,   т.8   от   ЗМСМА,   чл. 41,  ал. 2   от    Закона  за   

общинската    собственост,   във    връзка с   чл. 64, ал. 2   от     Наредбата   за    реда  за  

придобиване,   управление  и    разпореждане   с   общинско   имущество,   Общинският   

съвет Горна Оряховица, 

 

Р е ш и: 

 

Одобрява пазарната оценка, направена от лицензиран оценител в размер на 

668,87 лв. /Словом:  шестстотин шестдесет и осем лева и осемдесет и седем стотинки/ 

без ДДС или 802,64 лв. /Словом: осемстотин и два лева и шестдесет и четири стотинки/ 

с ДДС, която е по-висока от данъчната оценка, за отстъпване на възмездно право на 

пристрояване с цел разширение с площ от 7,60 кв.м. на гаражна клетка № 1, 

собственост на Даниел Божидаров Трифонов, с постоянен адрес гр. Горна Оряховица, , 

построен с отстъпено право на строеж в имот частна общинска собстеност, а именно в 

УПИ II – за гаражи, кв. 185 по плана на ЦГЧ, гр.  Горна Оряховица, съгласно АОС № 

3920/10.03.2017г. 

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 798 

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

публична общинска собственост, а именно поземлен имот с идентификатор 

23100.501.2009 - за друг вид озеленени площи по плана на с. Драганово за поставяне на 

преместваемо съоръжение - павилион за продажба на промишлени стоки с площ 12,00 

кв.м., съгласно АОС № 5151/09.07.2018г., за срок от 1 /една / година. 

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

местната администрация, чл. 14 ал. 7 и ал. 2 от Закона за общинската собственост във 

връзка с чл. 13, ал. 1 и ал. 2, чл. 17,ал. 1 и чл. 86, ал. 1 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 62, ал. 7, т. 5  от 

ЗУТ, Общинския съвет Горна Оряховица, 

 

 

Р е ш и: 

 

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

отдаване под наем на част от общински терен, публична общинска собственост, а 

именно поземлен имот с идентификатор 23100.501.2009 – за друг вид озеленени площи 

по плана на с. Драганово за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион за 

продажба на промишлени стоки с площ 12,00 кв.м., съгласно АОС № 5151/09.07.2018г., 

за срок от 1 /една/ година на основание чл. 56, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и първоначална 

месечна наемна цена в размер на 36,00 лв. /Словом: тридесет и шест лева/ без ДДС или 

43,20 лв./Словом: четиридесет и три лева и двадесет стотинки/ с ДДС, определена 

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

имущество 
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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    № 799 

По т.16 от дневния ред - Отстъпване право на строеж на гаражна клетка  № 29 в  

УПИ V - За гаражи, кв. 6 по плана на р-н „Север“, гр. Горна Оряховица. 

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

местната администрация, чл.37 ал.1 и чл. 41, ал. 2 от Закон за общинската собственост 

и чл.59, ал. 1 и чл. 64, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

Дава съгласие да бъде  проведен публичен търг с тайно наддаване за отстъпване 

на възмездно право на строеж  за  гаражна клетка № 29 в УПИ V  – За  гаражи, кв. 6 по 

плана на р-н „Север”, гр.  Горна Оряховица, съгласно АОС № 4463/09.06.2017г. 

 

Определя първоначална тръжна цена, въз основа на пазарна оценка, изготвена от 

лицензиран оценител, за 1 /един/ брой гаражна клетка с площ  21,00 кв.м.  в размер на 

1 056,09 лв.  /Словом: хиляда петдесет и шест лева и девет стотинки/ без ДДС или 

1 267,31 лв. /Словом: хиляда двеста шестдесет и седем лева и тридесет и една 

стотинки/ с ДДС, която цена е по-висока от данъчната оценка. 

 

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    № 800 

По т.17 от дневния ред - Отстъпване право на строеж на гаражна клетка  № 17 в  

УПИ V - За гаражи, кв. 6 по плана на р-н „Север“, гр. Горна Оряховица. 

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

местната администрация, чл.37 ал.1 и чл. 41, ал. 2 от Закон за общинската собственост 

и чл.59, ал. 1 и чл. 64, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет Горна Оряховица, 
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Р е ш и: 

 

Дава съгласие да бъде  проведен публичен търг с тайно наддаване за отстъпване 

на възмездно право на строеж  за  гаражна клетка № 17 в УПИ V  – За  гаражи, кв. 6 по 

плана на р-н „Север”, гр.  Горна Оряховица, съгласно АОС № 4463/09.06.2017г. 

Определя първоначална тръжна цена, въз основа на пазарна оценка, изготвена от 

лицензиран оценител, за 1 /един/ брой гаражна клетка с площ  21,00 кв.м.  в размер на 

1 056,09 лв.  /Словом: хиляда петдесет и шест лева и девет стотинки/ без ДДС или 

1 267,31 лв. /Словом: хиляда двеста шестдесет и седем лева и тридесет и една 

стотинки/ с ДДС, която цена е по-висока от данъчната оценка. 

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    № 801 

          По т.18 от дневния ред - Отстъпване право на строеж на гаражна клетка  № 18 в  

УПИ V - За гаражи, кв. 6 по плана на р-н „Север“, гр. Горна Оряховица. 

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

местната администрация, чл.37 ал.1 и чл. 41, ал. 2 от Закон за общинската собственост 

и чл.59, ал. 1 и чл. 64, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет Горна Оряховица,  

 

Р е ш и: 

Дава съгласие да бъде  проведен публичен търг с тайно наддаване за отстъпване 

на възмездно право на строеж  за  гаражна клетка № 18 в УПИ V  – За  гаражи, кв. 6 по 

плана на р-н „Север”, гр.  Горна Оряховица, съгласно АОС № 4463/09.06.2017г. 

Определя първоначална тръжна цена, въз основа на пазарна оценка, изготвена от 

лицензиран оценител, за 1 /един/ брой гаражна клетка с площ  21,00 кв.м.  в размер на 

1 056,09 лв.  /Словом: хиляда петдесет и шест лева и девет стотинки/ без ДДС или 

1 267,31 лв. /Словом: хиляда двеста шестдесет и седем лева и тридесет и една 

стотинки/ с ДДС, която цена е по-висока от данъчната оценка. 

Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да организира и проведе 

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

„                            „                            „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 802 

По т.19 от дневния ред - . Отстъпване право на строеж на гаражна клетка № 2 в 

УПИ V – за гаражи, кв. 6 по плана на р – н „Север”, гр. Горна Оряховица. 

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

местната администрация, чл.37 ал.1 и чл. 41, ал. 2 от Закон за общинската собственост 

и чл.59, ал. 1 и чл. 64, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет Горна Оряховица, 

 

Р е ш и: 

 

Дава съгласие да бъде  проведен публичен търг с тайно наддаване за отстъпване 

на възмездно право на строеж  за  гаражна клетка № 2 в УПИ V  – За  гаражи, кв. 6 по 

плана на р-н „Север”, гр.  Горна Оряховица, съгласно АОС № 4463/09.06.2017г. 

 

Определя първоначална тръжна цена, въз основа на пазарна оценка, изготвена от 

лицензиран оценител, за 1 /един/ брой гаражна клетка с площ  21,00 кв.м.  в размер на 

1 056,09 лв.  /Словом: хиляда петдесет и шест лева и девет стотинки/ без ДДС или 

1 267,31 лв. /Словом: хиляда двеста шестдесет и седем лева и тридесет и една 

стотинки/ с ДДС, която цена е по-висока от данъчната оценка. 

 

 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    № 803 

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

учредяване на право на прокарване на линейни трасета през имоти – частна общинска 

собственост и публична общинска собственост, попадащи в урбанизираната територия 

на гр. Горна Оряховица, както и отстъпване  право на строеж за изграждане на 17 броя 

телекомуникационни шкафове. 

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, 

 

Р е ш и: 

 

1. Общински съвет Горна Оряховица, в качеството си на собственик дава 

съгласие да се учреди на БТК ЕАД, ЕИК 831642181, със седалище и адрес на 

управление - гр. София, район Младост, бул. „Цариградско шосе” № 115и, право на 

прокарване на отклонение на общите мрежи и съоръжения за  подземна Кабелна линия 

с дължина 1,3 метра и обща площ от 0,52 кв.м. през имот УПИ V -  за ЖС, кв. 108 по 

плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, общинска частна собственост съгласно АОС № 

4096 от 27.03.2017г. 
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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 18,20 лв. 

/словом: осемнадесет лева и двадесет стотинки/ без ДДС или 21,84 лв. /двадесет и един 

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

отклонение на общите мрежи и съоръжения за  подземна Кабелна линия с дължина 1,3 

метра и обща площ от 0,52 кв.м. през имот УПИ V -  за ЖС, кв. 108 по плана на ЦГЧ, 

гр. Горна Оряховица, общинска частна собственост съгласно АОС № 4096 от 

27.03.2017г. 

3. На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за 

общинска собственост, чл.30, ал.1, т.1 и чл. 31, ал. 1 и ал.2 от Закона за електронните 

съобщителни мрежи и физическа инфраструктура и във връзка с чл. 59, ал. 4, т. 4 от 

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

Общински съвет Горна Оряховица дава съгласие в полза на БТК ЕАД, ЕИК 831642181, 

със седалище и адрес на управление - гр. София, район Младост, бул. „Цариградско 

шосе” № 115и, за отстъпване право на строеж за изграждане на съоръжение - 

телекомуникационен шкаф RSH_6183_1021 с площ от 0,391 кв.м. в имот УПИ V -  за 

ЖС, кв. 108 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, общинска частна собственост 

съгласно АОС № 4096 от 27.03.2017г. 

4. 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 25,42 лв. 

/словом: двадесет и пет лева и четиридесет и две стотинки/ без ДДС или 30,50 лв. 

/тридесет лева и петдесет стотинки / с ДДС за отстъпено право на строеж за изграждане 

на телекомуникационен шкаф RSH_6183_1021 с площ от 0,391 кв.м. в имот УПИ V -  за 

ЖС, кв. 108 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, общинска частна собственост 

съгласно АОС № 4096 от 27.03.2017г. 

5. На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за 

общинска собственост, чл.30, ал.1, т.1 и чл. 31, ал. 1 и ал.2 от Закона за електронните 

съобщителни мрежи и физическа инфраструктура и във връзка с чл. 59, ал. 4, т. 4 от 

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

Общински съвет Горна Оряховица дава съгласие в полза на БТК ЕАД, ЕИК 831642181, 

със седалище и адрес на управление - гр. София, район Младост, бул. „Цариградско 

шосе” № 115и, за отстъпване право на строеж за изграждане съоръжение – 

телекомуникационен шкаф RSH_6183_1041, с площ от 0,391 кв.м, разположен на улица 

с о.т. 593-130. 

6. 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 25,42 лв. 

/словом: двадесет и пет лева и четиридесет и две стотинки/ без ДДС или 30,50 лв. 
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/тридесет лева и петдесет стотинки / с ДДС за отстъпено право на строеж за изграждане 

на съоръжение - телекомуникационен шкаф RSH_6183_1041 с площ от 0,391 кв.м. в 

имот публична общинска собствесност – улица с о.т. 593-130. 

7. На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за 

общинска собственост, чл.30, ал.1, т.1 и чл. 31, ал. 1 и ал.2 от Закона за електронните 

съобщителни мрежи и физическа инфраструктура и във връзка с чл. 59, ал. 4, т. 4 от 

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

Общински съвет Горна Оряховица дава съгласие в полза на БТК ЕАД, ЕИК 831642181, 

със седалище и адрес на управление - гр. София, район Младост, бул. „Цариградско 

шосе” № 115и, за отстъпване право на строеж за изграждане съоръжение – 

телекомуникационен шкаф RSH_6183_1051, с площ от 0,391 кв.м, разположен на улица 

с о.т. 223-224. 

8. 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 25,42 лв. 

/словом: двадесет и пет лева и четиридесет и две стотинки/ без ДДС или 30,50 лв. 

/тридесет лева и петдесет стотинки / с ДДС за отстъпено право на строеж за изграждане 

на съоръжение - телекомуникационен шкаф RSH_6183_1051 с площ от 0,391 кв.м. в 

имот публична общинска собствесност – улица с о.т. 223-224. 

9. 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.18, ал.3, чл.17, ал.1 и 

чл. 31, ал. 1, ал.2 и ал.3 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа 

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

съгласие да се учреди на БТК ЕАД, ЕИК 831642181, със седалище и адрес на 

управление - гр. София, район Младост, бул. „Цариградско шосе” № 115и,  право на 

прокарване на отклонение на общите мрежи и съоръжения за подземна Кабелна линия с 

дължина 4 метра и обща площ от 1,6 кв.м., преминаваща през публична общинска 

собственост – улица с о.т. 223–224;  

10. 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, 

в качеството си на собственик дава съгласие да се учреди на БТК ЕАД, ЕИК 831642181, 

със седалище и адрес на управление - гр. София, район Младост, бул. „Цариградско 

шосе” № 115и, право на прокарване на отклонение на общите мрежи и съоръжения за  

подземна Кабелна линия с дължина 1,7 метра и обща площ от 0,68 кв.м. през имот УПИ 

I - за ЖС, кв. 23 по плана на р-н Север, гр. Горна Оряховица, общинска частна 

собственост съгласно АОС № 1818 от 20.08.2007г. 

11. 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 23,80 лв. 

/словом: двадесет и три лева и осемдесет стотинки / без ДДС или 28,56 лв. / двадесет и 

осем лева и петдесет и шест стотинки / с ДДС за учредяване право на прокарване на 



Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 47 от 26 юли  2018 г. от 

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

отклонение на общите мрежи и съоръжения за  подземна Кабелна линия с дължина 1,7 

метра и обща площ от 0,68 кв.м. през имот УПИ I - за ЖС, кв. 23 по плана на р-н Север, 

гр. Горна Оряховица, общинска частна собственост съгласно АОС № 1818 от 

20.08.2007г. 

12. На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за 

общинска собственост, чл.30, ал.1, т.1 и чл. 31, ал. 1 и ал.2 от Закона за електронните 

съобщителни мрежи и физическа инфраструктура и във връзка с чл. 59, ал. 4, т. 4 от 

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

Общински съвет Горна Оряховица дава съгласие в полза на БТК ЕАД, ЕИК 831642181, 

със седалище и адрес на управление - гр. София, район Младост, бул. „Цариградско 

шосе” № 115и, за отстъпване право на строеж за изграждане на съоръжение - 

телекомуникационен шкаф RSH_6183_1061 с площ от 0,391 кв.м. в имот УПИ I - за 

ЖС, кв. 23 по плана на р-н Север, гр. Горна Оряховица, общинска частна собственост 

съгласно АОС № 1818 от 20.08.2007г. 

13. 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 25,42 лв. 

/словом: двадесет и пет лева и четиридесет и две стотинки/ без ДДС или 30,50 лв. 

/тридесет лева и петдесет стотинки / с ДДС за отстъпено право на строеж за изграждане 

на телекомуникационен шкаф RSH_6183_1061 с площ от 0,391 кв.м. в имот УПИ I - за 

ЖС, кв. 23 по плана на р-н Север, гр. Горна Оряховица, общинска частна собственост 

съгласно АОС № 1818 от 20.08.2007г. 

14. 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.18, ал.3, чл.17, ал.1 и 

чл. 31, ал. 1, ал.2 и ал.3 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа 

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

съгласие да се учреди на БТК ЕАД, ЕИК 831642181, със седалище и адрес на 

управление - гр. София, район Младост, бул. „Цариградско шосе” № 115и, право на 

прокарване на отклонение на общите мрежи и съоръжения за  подземна Кабелна линия 

с дължина 1,00 метър и обща площ от 0,40 кв.м., преминаваща през публична общинска 

собственост – улица с о.т. 575–574; 

15. На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за 

общинска собственост, чл.30, ал.1, т.1 и чл. 31, ал. 1 и ал.2 от Закона за електронните 

съобщителни мрежи и физическа инфраструктура и във връзка с чл. 59, ал. 4, т. 4 от 

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

Общински съвет Горна Оряховица дава съгласие в полза на БТК ЕАД, ЕИК 831642181, 

със седалище и адрес на управление - гр. София, район Младост, бул. „Цариградско 

шосе” № 115и, за отстъпване право на строеж за изграждане съоръжение – 

телекомуникационен шкаф RSH_6183_1062, с площ от 0,391 кв.м, разположен на улица 

с о.т. 575-574. 

16. 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, 
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управление и разпореждане с Общинско имущество, Общински съвет Горна Оряховица 

одобрява пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 25,42 лв. 

/словом: двадесет и пет лева и четиридесет и две стотинки/ без ДДС или 30,50 лв. 

/тридесет лева и петдесет стотинки / с ДДС за отстъпено право на строеж за изграждане 

на съоръжение - телекомуникационен шкаф RSH_6183_1062 с площ от 0,391 кв.м. в 

имот публична общинска собственост – улица с о.т. 575-574; 

17. 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.18, ал.3, чл.17, ал.1 и 

чл. 31, ал. 1, ал.2 и ал.3 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа 

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

съгласие да се учреди на БТК ЕАД, ЕИК 831642181, със седалище и адрес на 

управление - гр. София, район Младост, бул. „Цариградско шосе” № 115и, право на 

прокарване на отклонение на общите мрежи и съоръжения за  подземна Кабелна линия 

с дължина 1,30 метра и обща площ от 0,52 кв.м., преминаваща през публична общинска 

собственост – улица с о.т. 81–61; 

18. На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за 

общинска собственост, чл.30, ал.1, т.1 и чл. 31, ал. 1 и ал.2 от Закона за електронните 

съобщителни мрежи и физическа инфраструктура и във връзка с чл. 59, ал. 4, т. 4 от 

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

Общински съвет Горна Оряховица дава съгласие в полза на БТК ЕАД, ЕИК 831642181, 

със седалище и адрес на управление - гр. София, район Младост, бул. „Цариградско 

шосе” № 115и, за отстъпване право на строеж за изграждане съоръжение – 

телекомуникационен шкаф RSH_6183_1071, с площ от 0,391 кв.м, разположен на улица 

с о.т. 81-61. 

19.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 25,42 лв. 

/словом: двадесет и пет лева и четиридесет и две стотинки/ без ДДС или 30,50 лв. 

/тридесет лева и петдесет стотинки / с ДДС за отстъпено право на строеж за изграждане 

на съоръжение - телекомуникационен шкаф RSH_6183_1071 с площ от 0,391 кв.м. в 

имот публична общинска собственост – улица с о.т. 81-61; 

20. 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.18, ал.3, чл.17, ал.1 и 

чл. 31, ал. 1, ал.2 и ал.3 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа 

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

съгласие да се учреди на БТК ЕАД, ЕИК 831642181, със седалище и адрес на 

управление - гр. София, район Младост, бул. „Цариградско шосе” № 115и, право на 

прокарване на отклонение на общите мрежи и съоръжения за  подземна Кабелна линия 

с дължина 1,00 метър и обща площ от 0,40 кв.м., преминаваща през публична общинска 

собственост – улица с о.т. 86–596; 

21. На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за 

общинска собственост, чл.30, ал.1, т.1 и чл. 31, ал. 1 и ал.2 от Закона за електронните 
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съобщителни мрежи и физическа инфраструктура и във връзка с чл. 59, ал. 4, т. 4 от 

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

Общински съвет Горна Оряховица дава съгласие в полза на БТК ЕАД, ЕИК 831642181, 

със седалище и адрес на управление - гр. София, район Младост, бул. „Цариградско 

шосе” № 115и, за отстъпване право на строеж за изграждане съоръжение – 

телекомуникационен шкаф RSH_6183_1091, с площ от 0,391 кв.м, разположен на улица 

с о.т. 86-596. 

22. 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 25,42 лв. 

/словом: двадесет и пет лева и четиридесет и две стотинки/ без ДДС или 30,50 лв. 

/тридесет лева и петдесет стотинки / с ДДС за отстъпено право на строеж за изграждане 

на съоръжение-телекомуникационен шкаф RSH_6183_1091 с площ от 0,391 кв.м. в 

имот публична общинска собственост – улица с о.т. 86-596; 

23. На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за 

общинска собственост, чл.30, ал.1, т.1 и чл. 31, ал. 1 и ал.2 от Закона за електронните 

съобщителни мрежи и физическа инфраструктура и във връзка с чл. 59, ал. 4, т. 4 от 

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

Общински съвет Горна Оряховица дава съгласие в полза на БТК ЕАД, ЕИК 831642181, 

със седалище и адрес на управление - гр. София, район Младост, бул. „Цариградско 

шосе” № 115и, за отстъпване право на строеж за изграждане съоръжение – 

телекомуникационен шкаф RSH_6183_2011, с площ от 0,391 кв.м, разположен на улица 

с о.т. 599-227. 

24. 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 25,42 лв. 

/словом: двадесет и пет лева и четиридесет и две стотинки/ без ДДС или 30,50 лв. 

/тридесет лева и петдесет стотинки / с ДДС за отстъпено право на строеж за изграждане 

на телекомуникационен шкаф RSH_6183_2011 с площ от 0,391 кв.м. в имот публична 

общинска собственост – улица с о.т. 599-227; 

25. 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, 

в качеството си на собственик дава съгласие да се учреди на БТК ЕАД, ЕИК 831642181, 

със седалище и адрес на управление - гр. София, район Младост, бул. „Цариградско 

шосе” № 115и, право на прокарване на отклонение на общите мрежи и съоръжения за  

подземна Кабелна линия с дължина 3,00 метра и обща площ от 1,20 кв.м. през имот 

УПИ XIII - за ЖС, кв. 56 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, общинска частна 

собственост съгласно АОС № 3973 от 10.03.2017г. 

26. 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 
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одобрява пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 42,00 лв. 

/словом: четиридесет и два лева/ без ДДС или 50,40 лв. /петдесет лева и четиридесет 

стотинки/ с ДДС за учредяване право на прокарване на отклонение на общите мрежи и 

съоръжения за  подземна Кабелна с дължина 3,00 метра и обща площ от 1,20 кв.м. през 

имот УПИ XIII - за ЖС, кв. 56 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, общинска частна 

собственост съгласно АОС № 3973 от 10.03.2017г. 

27. На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за 

общинска собственост, чл.30, ал.1, т.1 и чл. 31, ал. 1 и ал.2 от Закона за електронните 

съобщителни мрежи и физическа инфраструктура и във връзка с чл. 59, ал. 4, т. 4 от 

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

Общински съвет Горна Оряховица дава съгласие в полза на БТК ЕАД, ЕИК 831642181, 

със седалище и адрес на управление - гр. София, район Младост, бул. „Цариградско 

шосе” № 115и, за отстъпване право на строеж за изграждане на съоръжение-

телекомуникационен шкаф RSH_6183_2021 с площ от 0,391 кв.м. в имот УПИ XIII - за 

ЖС, кв. 56 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, общинска частна собственост 

съгласно АОС № 3973 от 10.03.2017г. 

28. 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 25,42 лв. 

/словом: двадесет и пет лева и четиридесет и две стотинки/ без ДДС или 30,50 лв. 

/тридесет лева и петдесет стотинки / с ДДС за отстъпено право на строеж за изграждане 

на телекомуникационен шкаф RSH_6183_2021 с площ от 0,391 кв.м. в имот УПИ XIII - 

за ЖС, кв. 56 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, общинска частна собственост 

съгласно АОС № 3973 от 10.03.2017г. 

29. На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за 

общинска собственост, чл.30, ал.1, т.1 и чл. 31, ал. 1 и ал.2 от Закона за електронните 

съобщителни мрежи и физическа инфраструктура и във връзка с чл. 59, ал. 4, т. 4 от 

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

Общински съвет Горна Оряховица дава съгласие в полза на БТК ЕАД, ЕИК 831642181, 

със седалище и адрес на управление - гр. София, район Младост, бул. „Цариградско 

шосе” № 115и, за отстъпване право на строеж за изграждане съоръжение – 

телекомуникационен шкаф RSH_6183_2051, с площ от 0,391 кв.м, разположен на улица 

с о.т. 219-218. 

30. 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 25,42 лв. 

/словом: двадесет и пет лева и четиридесет и две стотинки/ без ДДС или 30,50 лв. 

/тридесет лева и петдесет стотинки / с ДДС за отстъпено право на строеж за изграждане 

на телекомуникационен шкаф RSH_6183_2051 с площ от 0,391 кв.м. в имот публична 

общинска собственост – улица с о.т. 219-218; 
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31. 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, 

в качеството си на собственик дава съгласие да се учреди на БТК ЕАД, ЕИК 831642181, 

със седалище и адрес на управление - гр. София, район Младост, бул. „Цариградско 

шосе” № 115и, право на прокарване на отклонение на общите мрежи и съоръжения за  

подземна Кабелна линия с дължина 2,50 метра и обща площ от 1,00 кв.м. през имот 

УПИ I - за ЖС, кв. 61 по плана на р-н Север, гр. Горна Оряховица, общинска частна 

собственост съгласно АОС № 3661 от 27.01.2017г. 

32. 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 35,00 лв. 

/словом: тридесет и пет лева/ без ДДС или 42,00 лв. /четиридесет и два лева/ с ДДС за 

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

подземна Кабелна линия с дължина 2,50 метра и обща площ от 1,00 кв.м. през имот 

УПИ I - за ЖС, кв. 61 по плана на р-н Север, гр. Горна Оряховица, общинска частна 

собственост съгласно АОС № 3661 от 27.01.2017г. 

33. На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за 

общинска собственост, чл.30, ал.1, т.1 и чл. 31, ал. 1 и ал.2 от Закона за електронните 

съобщителни мрежи и физическа инфраструктура и във връзка с чл. 59, ал. 4, т. 4 от 

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

Общински съвет Горна Оряховица дава съгласие в полза на БТК ЕАД, ЕИК 831642181, 

със седалище и адрес на управление - гр. София, район Младост, бул. „Цариградско 

шосе” № 115и, за отстъпване право на строеж за изграждане на съоръжение-

телекомуникационен шкаф RSH_6183_2071 с площ от 0,391 кв.м. в имот УПИ I - за 

ЖС, кв. 61 по плана на р-н Север, гр. Горна Оряховица, общинска частна собственост 

съгласно АОС № 3661 от 27.01.2017г. 

34. 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 25,42 лв. 

/словом: двадесет и пет лева и четиридесет и две стотинки/ без ДДС или 30,50 лв. 

/тридесет лева и петдесет стотинки / с ДДС за отстъпено право на строеж за изграждане 

на телекомуникационен шкаф RSH_6183_2021 с площ от 0,391 кв.м. в имот УПИ I - за 

ЖС, кв. 61 по плана на р-н Север, гр. Горна Оряховица, общинска частна собственост 

съгласно АОС № 3661 от 27.01.2017г. 

35. 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, 

в качеството си на собственик дава съгласие да се учреди на БТК ЕАД, ЕИК 831642181, 

със седалище и адрес на управление - гр. София, район Младост, бул. „Цариградско 

шосе” № 115и, право на прокарване на отклонение на общите мрежи и съоръжения за  

подземна Кабелна линия с дължина 5,50 метра и обща площ от 2,20 кв.м. през имот 
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УПИ IV - за ЖС, кв. 58 по плана на р-н Север, гр. Горна Оряховица, общинска частна 

собственост съгласно АОС № 3646 от 23.01.2017г. 

36. 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 77,00 лв. 

/словом: седемдесет и седем лева/ без ДДС или 92,40 лв. /деветдесет и два лева и 

четиридесет стотинки/ с ДДС за учредяване право на прокарване на отклонение на 

общите мрежи и съоръжения за  подземна Кабелна с дължина 5,50 метра и обща площ 

от 2,20 кв.м. през имот УПИ IV - за ЖС, кв. 58 по плана на р-н Север, гр. Горна 

Оряховица, общинска частна собственост съгласно АОС № 3646 от 23.01.2017г. 

37. На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за 

общинска собственост, чл.30, ал.1, т.1 и чл. 31, ал. 1 и ал.2 от Закона за електронните 

съобщителни мрежи и физическа инфраструктура и във връзка с чл. 59, ал. 4, т. 4 от 

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

Общински съвет Горна Оряховица дава съгласие в полза на БТК ЕАД, ЕИК 831642181, 

със седалище и адрес на управление - гр. София, район Младост, бул. „Цариградско 

шосе” № 115и, за отстъпване право на строеж за изграждане на съоръжение-

телекомуникационен шкаф RSH_6183_2081 с площ от 0,391 кв.м. в имот УПИ IV - за 

ЖС, кв. 58 по плана на р-н Север, гр. Горна Оряховица, общинска частна собственост 

съгласно АОС № 3646 от 23.01.2017г. 

38. 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 25,42 лв. 

/словом: двадесет и пет лева и четиридесет и две стотинки/ без ДДС или 30,50 лв. 

/тридесет лева и петдесет стотинки / с ДДС за отстъпено право на строеж за изграждане 

на съоръжение-телекомуникационен шкаф RSH_6183_2081 с площ от 0,391 кв.м. в 

имот УПИ IV - за ЖС, кв. 58 по плана на р-н Север, гр. Горна Оряховица, общинска 

частна собственост съгласно АОС № 3646 от 23.01.2017г. 

39. 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.18, ал.3, чл.17, ал.1 и 

чл. 31, ал. 1, ал.2 и т.3 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа 

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

съгласие да се учреди на БТК ЕАД, ЕИК 831642181, със седалище и адрес на 

управление - гр. София, район Младост, бул. „Цариградско шосе” № 115и, право на 

прокарване на отклонение на общите мрежи и съоръжения за подземна Кабелна линия с 

дължина 6,00 метра и обща площ от 2,40 кв.м., преминаваща през публична общинска 

собственост – улица с о.т. 899-900; 

40. На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за 

общинска собственост, чл.30, ал.1, т.1 и чл. 31, ал. 1 и ал.2 от Закона за електронните 

съобщителни мрежи и физическа инфраструктура и във връзка с чл. 59, ал. 4, т. 4 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
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Общински съвет Горна Оряховица дава съгласие в полза на БТК ЕАД, ЕИК 831642181, 

със седалище и адрес на управление - гр. София, район Младост, бул. „Цариградско 

шосе” № 115и, за отстъпване право на строеж за изграждане съоръжение – 

телекомуникационен шкаф RSH_6183_2091, с площ от 0,391 кв.м, разположен на улица 

с о.т. 899-900. 

41. 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 25,42 лв. 

/словом: двадесет и пет лева и четиридесет и две стотинки/ без ДДС или 30,50 лв. 

/тридесет лева и петдесет стотинки / с ДДС за отстъпено право на строеж за изграждане 

на съоръжение-телекомуникационен шкаф RSH_6183_2091 с площ от 0,391 кв.м. в 

имот публична общинска собственост – улица с о.т. 899-900; 

42. 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.18, ал.3, чл.17, ал.1 и 

чл. 31, ал. 1, ал.2 и ал.3 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа 

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

съгласие да се учреди на БТК ЕАД, ЕИК 831642181, със седалище и адрес на 

управление - гр. София, район Младост, бул. „Цариградско шосе” № 115и, право на 

прокарване на отклонение на общите мрежи и съоръжения за подземна Кабелна линия с 

дължина 2,00 метра и обща площ от 0,80 кв.м., преминаваща през публична общинска 

собственост – улица с о.т. 148-147; 

43. На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за 

общинска собственост, чл.30, ал.1, т.1 и чл. 31, ал. 1 и ал.2 от Закона за електронните 

съобщителни мрежи и физическа инфраструктура и във връзка с чл. 59, ал. 4, т. 4 от 

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

Общински съвет Горна Оряховица дава съгласие в полза на БТК ЕАД, ЕИК 831642181, 

със седалище и адрес на управление - гр. София, район Младост, бул. „Цариградско 

шосе” № 115и, за отстъпване право на строеж за изграждане съоръжение – 

телекомуникационен шкаф RSH_6183_2101, с площ от 0,391 кв.м, разположен на улица 

с о.т. 148-147. 

44. 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 25,42 лв. 

/словом: двадесет и пет лева и четиридесет и две стотинки/ без ДДС или 30,50 лв. 

/тридесет лева и петдесет стотинки / с ДДС за отстъпено право на строеж за изграждане 

на съоръжение-телекомуникационен шкаф RSH_6183_2101 с площ от 0,391 кв.м. в 

имот публична общинска собствесност – улица с о.т. 148-147; 

45. 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.18, ал.3, чл.17, ал.1 и 

чл. 31, ал. 1, ал.2 и ал.3 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа 

инфраструктура Общински съвет Горна Оряховица, в качеството си на собственик дава 
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съгласие да се учреди на БТК ЕАД, ЕИК 831642181, със седалище и адрес на 

управление - гр. София, район Младост, бул. „Цариградско шосе” № 115и, право на 

прокарване на отклонение на общите мрежи и съоръжения за подземна Кабелна линия с 

дължина 0,90 метра и обща площ от 0,36 кв.м., преминаваща през публична общинска 

собственост – улица с о.т. 414-611; 

46. На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за 

общинска собственост, чл.30, ал.1, т.1 и чл. 31, ал. 1 и ал.2 от Закона за електронните 

съобщителни мрежи и физическа инфраструктура и във връзка с чл. 59, ал. 4, т. 4 от 

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

Общински съвет Горна Оряховица дава съгласие в полза на БТК ЕАД, ЕИК 831642181, 

със седалище и адрес на управление - гр. София, район Младост, бул. „Цариградско 

шосе” № 115и, за отстъпване право на строеж за изграждане съоръжение – 

телекомуникационен шкаф RSH_6183_3021, с площ от 0,391 кв.м, разположен на улица 

с о.т. 414-611. 

47. 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 25,42 лв. 

/словом: двадесет и пет лева и четиридесет и две стотинки/ без ДДС или 30,50 лв. 

/тридесет лева и петдесет стотинки / с ДДС за отстъпено право на строеж за изграждане 

на съоръжение-телекомуникационен шкаф RSH_6183_3021 с площ от 0,391 кв.м. в 

имот публична общинска собственост – улица с о.т. 414-611; 

48. На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за 

общинска собственост, чл.30, ал.1, т.1 и чл. 31, ал. 1 и ал.2 от Закона за електронните 

съобщителни мрежи и физическа инфраструктура и във връзка с чл. 59, ал. 4, т. 4 от 

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

Общински съвет Горна Оряховица дава съгласие в полза на БТК ЕАД, ЕИК 831642181, 

със седалище и адрес на управление - гр. София, район Младост, бул. „Цариградско 

шосе” № 115и, за отстъпване право на строеж за изграждане съоръжение – 

телекомуникационен шкаф RSH_6183_3061, с площ от 0,391 кв.м, разположен на улица 

с о.т. 453-477. 

49. 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 25,42 лв. 

/словом: двадесет и пет лева и четиридесет и две стотинки/ без ДДС или 30,50 лв. 

/тридесет лева и петдесет стотинки / с ДДС за отстъпено право на строеж за изграждане 

на съоръжение-телекомуникационен шкаф RSH_6183_3061 с площ от 0,391 кв.м. в 

имот публична общинска собственост – улица с о.т. 453-477; 

50. 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.18, ал.3, чл.17, ал.1 и 

чл. 31, ал. 1, ал.2 и ал.3 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа 

инфраструктура Общински съвет Горна Оряховица, в качеството си на собственик дава 
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съгласие да се учреди на БТК ЕАД, ЕИК 831642181, със седалище и адрес на 

управление - гр. София, район Младост, бул. „Цариградско шосе” № 115и, право на 

прокарване на отклонение на общите мрежи и съоръжения за подземна Кабелна линия с 

дължина 2,20 метра и обща площ от 0,88 кв.м., преминаваща през публична общинска 

собственост – улица с о.т. 422-205; 

51. На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за 

общинска собственост, чл.30, ал.1, т.1 и чл. 31, ал. 1 и ал.2 от Закона за електронните 

съобщителни мрежи и физическа инфраструктура и във връзка с чл. 59, ал. 4, т. 4 от 

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

Общински съвет Горна Оряховица дава съгласие в полза на БТК ЕАД, ЕИК 831642181, 

със седалище и адрес на управление - гр. София, район Младост, бул. „Цариградско 

шосе” № 115и, за отстъпване право на строеж за изграждане съоръжение – 

телекомуникационен шкаф RSH_6183_4042, с площ от 0,391 кв.м, разположен на улица 

с о.т. 422-205. 

52. 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 25,42 лв. 

/словом: двадесет и пет лева и четиридесет и две стотинки/ без ДДС или 30,50 лв. 

/тридесет лева и петдесет стотинки / с ДДС за отстъпено право на строеж за изграждане 

на съоръжение-телекомуникационен шкаф RSH_6183_4042 с площ от 0,391 кв.м. в 

имот публична общинска собственост – улица с о.т. 422-205; 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 804 

          По т.21 от дневния ред - Даване на съгласие и одобряване на пазарна оценка за 

учредяване на право на прокарване на подземна кабелна линия ниско напрежение през 

имоти – частна общинска собственост и публична общинска собственост, попадащи 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 

енергетиката Общински съвет Горна Оряховица, 

 

 

Р е ш и: 

 

1. Общински съвет Горна Оряховица, в качеството си на собственик, дава 

съгласие да се учреди на Електроразпределение Север АД, ЕИК 104518621, със 

седалище и адрес на управление - гр. Варна , район Владислав Варненчик, Варна 

Тауърс Е, бул. „Владислав Варненчик” № 258 право на прокарване на отклонение на 

общите мрежи и съоръжения за  подземна  Кабелна линия Ниско напрежение (КЛ НН) 

с дължина 11,6 метра, преминаваща през публична общинска собственост – улица с о.т. 

82 - 60; 
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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,  Общински съвет Горна Оряховица, 

в качеството си на собственик, дава съгласие да се учреди на Електроразпределение 

Север АД, ЕИК 104518621, със седалище и адрес на управление - гр. Варна, район 

Владислав Варненчик, Варна Тауърс Е, бул. „Владислав Варненчик” № 258 право на 

прокарване на отклонение на общите мрежи и съоръжения за  подземна Кабелна линия 

Ниско  напрежение (КЛ НН) с дължина 21,3 метра и обща площ със сервитута от 45,8 

кв.м. през  УПИ II за ЖС и гаражи в кв.4 по плана на р-н Север, гр. Горна Оряховица, 

частна общинска собственост съгласно А.Ч.О.С. № 4691 от 30.01.2018г., вписан в СВ с 

вх.рег.№650 от 06.02.2018г., Акт №182, т.II 

 

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 1432.16 лв. 

/словом: хиляда четиристотин тридесет и два лева и шестнадесет стотинки/ без ДДС 

или 1718.59 лв. / словом: хиляда седемстотин и осемнадесет лева и петдесет и девет 

стотинки/ с ДДС за учредяване право на прокарване на отклонение на общите мрежи и 

съоръжения за  подземна Кабелна линия Ниско напрежение (КЛ НН) с дължина 21,3  

метра и обща площ със сервитута от 45,8  кв.м. през УПИ II за ЖС и гаражи  в кв.4 по 

плана на р-н Север, гр. Горна Оряховица, частна общинска собственост съгласно 

А.Ч.О.С. № 4691 от 30.01.2018г., вписан в СВ с вх.рег.№650 от 06.02.2018г., Акт №182, 

т.II 

 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 805 

По т.22 от дневния ред - Съгласие за изграждане на преместваемо съоръжение – 

засенчващо устройство тип „Сенник“ от лека самоносеща дървена конструкция , 

намиращ се в УПИ VI – 1055, 1056 в кв.82 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица. 

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

местната администрация Общински съвет Горна Оряховица,  

 

Р е ш и: 

 

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

съгласие за изграждане на преместваемо съоръжение – засенчващо устройство тип 

„Сенник“ от лека самоносеща дървена конструкция , намиращ се в УПИ VI – 

1055, 1056 в кв.82 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, частна общинска 

собственост съгласно АОС № 5159 от 12.07.2018г. 

 

„                            „                            „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 806 

По т.23 от дневния ред - Включва в Годишния план за работа по приватизация 

на общинска собственост - 2018 г. и в списъка на общински нежилищни имоти, 

невключени в имуществото на общински търговски дружества, обект: Масивна сграда 

на един етаж - сладкарница „Орфей“ с площ от 184,00 кв.м., находяща се в Урегулиран 

поземлен имот II - за ЖС, кв. 796 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица съгласно АОС 

№ 350/17.07.1998г. 

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. 4 от Закона за приватизация и 

следприватизационен контрол, чл. 3, ал. 6 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. Включва в Годишния план за работа по приватизация на общинска 

собственост – 2018г. общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на 

общински търговски дружества: Масивна сграда на един етаж – сладкарница „Орфей” с 

площ от 184,00 кв.м., находяща се Урегулиран поземлен имот II – за ЖС, кв. 796 по 

плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица съгласно АОС № 350/17.07.1998г 
     

2. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, 

невключен в имуществото на общински търговски дружества: Масивна сграда на един 

етаж – сладкарница „Орфей” с площ от 184,00 кв.м., находяща се Урегулиран поземлен 

имот II – за ЖС, кв. 796 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица съгласно АОС № 

350/17.07.1998г 

     

3. 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. 

     

4. Възлага на Кмета на Общината да проведе процедура по изготвяне на правен 

анализ, информационен меморандум и приватизационна оценка за обект: Масивна 

сграда на един етаж – сладкарница „Орфей” с площ от 184,00 кв.м., находяща се 

Урегулиран поземлен имот II – за ЖС, кв. 796 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица 

съгласно АОС № 350/17.07.1998г., чрез пряко договаряне в съответствие с Наредбата за 

възлагането на дейности свързани с подготовката за приватизация или 

следприватизационен контрол, включително процесуално представителство. 

     

5. Кметът на Общината да удостовери верността на информацията, съдържаща 

се в анализа на правното състояние. 
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„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 807 

          По т.24 от дневния ред - .  Определяне на средищни детски градини и училища на 

територията на Община Горна Оряховица за учебната 2018/2019 година. 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 53 и чл. 54 от Закона за 

предучилищното и училищното образование и чл. 3 от ПМС 128/29.06.2017 г., 

Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

Определя за учебната 2018/2019 следните средищни институции: 

 

І. СРЕДИЩНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ  

1.1.  ДГ „ДИМИТЪР ГЕНКОВ“  

С. ПОЛИКРАИЩЕ, УЛ. „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ № 1.  

 

Данни съгласно чл. 3, ал. 3 от ПМС 128/29.06.2017 г.: 

1) Наименование и адрес на детската градина:  

ДГ „Димитър Генков“ с. Поликраище, ул. „Отец Паисий“ № 1,  

общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново. 

 

2) Мотиви за необходимостта от включване на детската градина в  

Списъка на средищните детски градини и училища: 

В с. Янтра, общ. Горна Оряховица няма функционираща детска градина, 

няма и училище, което да организира задължително предучилищно образование. 

Децата от селото се обучават в най-близката за тях детска градина, а именно ДГ 

„Димитър Генков“ с. Поликраище, общ. Горна Оряховица.   

 

3) Сведение за броя на обучаваните деца в задължителна предучилищна 

възраст от населени места, в които няма детска градина или 

училище, което провежда обучение в съответната група: 

През учебната 2018/ 2019 г. се предвижда в ДГ „Димитър Генков“ с. 

Поликраище да се обучават 5 деца от с. Янтра, общ. Горна Оряховица, 

подлежащи на задължително предучилищно образование. 

 

4) Информация за маршрута на пътуване, състоянието и вида на 

пътната мрежа. 

Пътуването се осъществява по маршрут: 

 

Маршрут Разстояния,км  Път 
Вид 

настилка 

Експлоатаци

онно 

състояние 

с.Янтра 

(център) – ДГ 

„Д.Генков", 

4,680 

Републикански път ІІІ 

5003, с маршрут: (Полски 

Тръмбеш - Велико 

Плътен 

асфалтобетон 
Добро 
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с.Поликраище Търново) - Янтра - 

(Драганово - Долна 

Оряховица) 

1,810 

Републикански път І 5, с 

маршрут: Русе - Бяла - 

Полски Тръмбеш - 

Велико Търново - 

Дебелец - Дряново - 

Габрово - Шипка - 

Казанлък - Стара Загора - 

Средец - Димитровград - 

Хасково - Конуш - 

Черноочене - Кърджали - 

Момчилград - Маказа - 

граница Гърция 

Плътен 

асфалтобетон 
Мн. добро 

Общо, км: 6,490       

 

Превозът на учениците се осъществява от лицензирана транспортна фирма. 

 

 

ІІ. СРЕДИЩНИ УЧИЛИЩА  

2.1.  ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“  

С. ПОЛИКРАИЩЕ, УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ № 63 

 

Данни съгласно чл. 3, ал. 3 от ПМС 128/29.06.2017 г.: 

1) Наименование и адрес на училището:  

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Поликраище, ул. „Васил Левски“ № 63,  

общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново. 

 

2) Мотиви за необходимостта от включване на училището в  Списъка 

на средищните детски градини и училища: 

В с. Крушето, общ. Горна Оряховица и с. Янтра, общ. Горна Оряховица 

няма функциониращи училища. Учениците от  с. Крушето  и с. Янтра се 

обучават в най-близкото за тях училище, а именно ОУ „Св. св. Кирил и 

Методий“ с. Поликраище, общ. Горна Оряховица.   

 

3) Сведение за броя на обучаваните деца в задължителна предучилищна 

възраст от населени места, в които няма детска градина или 

училище, което провежда обучение в съответната група: 

През учебната 2018/ 2019 г. се предвижда в ОУ „Св. св. Кирил и 

Методий“ с. Поликраище да се обучават 22 ученици от с. Крушето и 24 ученици 

от с. Янтра, общ. Горна Оряховица, подлежащи на задължително училищно 

образование – общо 46 ученици. 

 

4) Информация за маршрута на пътуване, състоянието и вида на 

пътната мрежа: 

Пътуването се осъществява по два маршрута: 
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Маршрут 
Разстояния, 

км  
Път Вид настилка 

Експлоатацио

нно състояние 

с. Янтра (център) – 

ДГ „Д. Генков", с. 

Поликраище 

4,680 

Републикански път ІІІ 

5003, с маршрут: 

(Полски Тръмбеш - 

Велико Търново) - Янтра 

- (Драганово - Долна 

Оряховица) 

Плътен 

асфалтобетон 
Добро 

 1,810 

Републикански път І 5, с 

маршрут: Русе - Бяла - 

Полски Тръмбеш - 

Велико Търново - 

Дебелец - Дряново - 

Габрово - Шипка - 

Казанлък - Стара Загора 

- Средец - Димитровград 

- Хасково - Конуш - 

Черноочене - Кърджали - 

Момчилград - Маказа - 

граница Гърция 

Плътен 

асфалтобетон 
Мн. добро 

Общо, км: 6,490       

с. Крушето (център) 

– ОУ „Св. св.Кирил 

и Методий", 

с.Поликраище 

0,210 
Уличната мрежа на 

с.Крушето 

Плътен 

асфалтобетон 
Задоволително 

2,570 

Общински път VTR1013, 

с маршрут:  /ІІІ-504, 

Ресен - Стефан 

Стамболово / - Никюп - 

граница община 

(В.Търново - 

Г.Оряховица) - Крушето  

Плътен 

асфалтобетон 
Добро 

7,330 

Републикански път І 5, с 

маршрут: Русе - Бяла - 

Полски Тръмбеш - 

Велико Търново - 

Дебелец - Дряново - 

Габрово - Шипка - 

Казанлък - Стара Загора 

- Средец - Димитровград 

- Хасково - Конуш - 

Черноочене - Кърджали - 

Момчилград - Маказа - 

граница Гърция 

Плътен 

асфалтобетон 
Мн. добро 

0,100 
Уличната мрежа на 

с.Поликраище 

Плътен 

асфалтобетон 
Добро 

Общо, км: 10,210       



Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 47 от 26 юли  2018 г. от 

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

 

Превозът на учениците се осъществява от лицензирана транспортна фирма. 

 

Данни съгласно чл. 3, ал.4 от ПМС 128/29.06.2017 г.: 

1) Информация за възможностите за осигуряване на целодневна 

организация на учебния ден: 

В училището са създадени условия за осигуряване на целодневна 

организация на учебния ден. До настоящия момент, същото е 

функционирало като средищно. 

 

2) Информация за възможностите за осигуряване на обедно хранене: 

В училището са създадени условия за осигуряване на обедно хранене и се 

осъществява такова. 

 

2.2.  ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“  

С. ВЪРБИЦА, УЛ. „БОЖУР“ № 7 

 

Данни съгласно чл. 3, ал. 3 от ПМС 128/29.06.2017 г.: 

1) Наименование и адрес на училището:  

ОУ „Васил Левски“ с. Върбица, ул. „Божур“ № 7,  

общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново. 

 

2) Мотиви за необходимостта от включване на училището в  Списъка 

на средищните детски градини и училища: 

В с. Горски долен Тръмбеш, общ. Горна Оряховица няма функциониращо 

училище. Учениците от  с. Горски долен Тръмбеш се обучават в най-близкото за 

тях училище, а именно ОУ „Васил Левски“ с. Върбица, ул. „Божур“ № 7, общ. 

Горна Оряховица, 

 

3) Сведение за броя на обучаваните деца в задължителна 

предучилищна възраст от населени места, в които няма детска 

градина или училище, което провежда обучение в съответната 

група: 

През учебната 2018/ 2019 г. се предвижда в ОУ „Васил Левски“ с. 

Върбица да се обучават 19 деца от с. Горски долен Тръмбеш, общ. Горна 

Оряховица, подлежащи на задължително училищно образование. 

 

4) Информация за маршрута на пътуване, състоянието и вида на 

пътната мрежа: 

Пътуването се осъществява по маршрут: 

 

Маршрут Разстояния,км  Път 
Вид 

настилка 

Експлоатаци

онно 

състояние 

с. Горски долен 

Тръмбеш (център) – 

ОУ „Васил Левски", с. 

Върбица 

4,800 

Общински път 

VTR2050, с 

маршрут: /ІІІ-4073, 

Горски горен 

Плътен 

асфалтобетон 
Добро 
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Тръмбеш - 

Драганово / Горски 

долен Тръмбеш-

Върбица 

Общо, км: 4,800       

 

 На училището е предоставен училищен автобус с 30+1 места. 

 

Данни съгласно чл. 3, ал.4 от ПМС 128/29.06.2017 г.: 

5) Информация за възможностите за осигуряване на целодневна 

организация на учебния ден: 

В училището са създадени условия за осигуряване на целодневна 

организация на учебния ден. До настоящия момент, същото е 

функционирало като средищно. 

 

6) Информация за възможностите за осигуряване на обедно хранене: 

В училището са създадени условия за осигуряване на обедно хранене и се осъществява 

такова. 

 

„                            „                            „ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 808  

По т.25 от дневния ред - Определяне на представител на Община Горна 

Оряховица за участие и съгласуване на мандата и позицията на представителя на 

Община Горна Оряховица по дневния ред на извънредно заседание на Общо събрание 

на Асоциацията на В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново. 

 На основание чл.21, ал.1, т.15 и т.23 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 10в, ал.1, т.7 и чл.198е, ал.3 и ал.5 от 

Закона за водите и чл.5, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията  и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински съвет Горна Оряховица 

  

Р е ш и: 

 

1. Определя инж. Добромир Стойков Добрев – Кмет на община Горна 

Оряховица да представлява Общината в редовно заседание на Общото събрание на 

Асоциацията по ВиК, което ще се проведе на 09.08.2018г. от 11.00 часа. 

   

2. При невъзможност за участие на Кмета на Община Горна Оряховица в 

заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново 

определя Николай Стефанов Георгиев – Заместник – кмет на община Горна Оряховица, 

да представлява Община Горна Оряховица  в редовното заседание на Общото събрание 

на Асоциацията по ВиК. 
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3. Оправомощава представителя на Община Горна Оряховица при провеждане 

на редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК да гласува по 

предложения дневен ред по следния начин:    

3.1. По точка 1 от дневния ред - Приемане на препоръчителния размер на 

вноската на държавата, в бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико 

Търново за 2019г., да бъде в размер на 29 000 /двадесет и девет хиляди/ лв. – да 

гласува „ЗА“.  .   

3.2. По точка 2 от дневния ред - Други – обсъждане на възникнали въпроси, 

във връзка с бъдещата дейност на Асоциацията – да гласува „за“, „против“ или 

„въздържал се“, съобразно вътрешните си убеждения и интересите на Община 

Горна Оряховица. 

 

4. Оправомощава представителя на Община Горна Оряховица да подписва и 

получава всякакви документи свързани с Общото събрание на Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация 

Йовковци“ООД, гр. В. Търново. 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 809  

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 месеците август и септември 2018 г. 

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

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

управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Горна Оряховица  

 

Р е ш и: 

 

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

провеждане на публично оповестените конкурси за месец август общинските 

съветници -Добрин Серопе Дериджиян, Ангел Стоянов Йорданов, Георги Рачев Рачев, 

Юлиан Ангелов Йорданов, като резервен член Димитър Стойков Николов. 

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

провеждане на публично оповестените конкурси за месец септември общинските 

съветници -Георги Недев Бижев, Ангел Станев Колев, Людмила Николаева Илиева, 

Йордан Кирилов Керчев, като резервен член Петър Алексиев Гайдаров. 

 „                            „                            „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 810 

           

По т.27 от дневния ред - Отдаване под наем на имот, частна общинска 

собственост, находящ се в землището на с. Янтра, а именно: поземлен имот с 

идентификатор 87453.280.30 – изоставена орна земя, местност „Под село” в землището 

на с. Янтра, Община Горна Оряховица, I категория с площ от 20518, 00 кв. м или 20, 

518 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. Общинският   съвет  дава  съгласие  да  бъде организиран  публичен  търг с 

тайно наддаване  за  отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 

87453.280.30 – изоставена орна земя, местност „Под село” в землището на с. Янтра, 

община Горна Оряховица, I категория с площ от 20518,00 кв.м. или 20,518 дка, за срок 

от 3 /три/ стопански години. 

 

С годишна наемна цена в размер на 44,00 лв./дка., или първоначална тръжна 

годишна наемна цена със завишение от 20 % на основание чл.29, ал.9, т.6 от НРПУРОИ 

в размер на 52,80 лв./дка и първоначална тръжна годишна наемна цена за общо 20,518 

дка в размер на 1 083,35 лв./Словом: хиляда осемдесет и три лева и тридесет 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. 

„                            „                            „ 

Р Е Ш Е Н И Е    № 811 

          По т.28 от дневния ред - Отдаване под наем на имоти, частна общинска 

собственост, находящи се в землището на с. Поликраище, а именно: 

– поземлен имот с идентификатор 57217.58.155 – гори и храсти в земеделска 

земя, местност „Средна поляна” в землището на с. Поликраище, община Горна 

Оряховица, IV категория с площ от 3487,00 кв.м. или 3,487 дка, за срок от 3 /три/ 

стопански години. 
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 – поземлен имот с идентификатор 57217.41.128 – гори и храсти в земеделска 

земя, местност „Самоводско ливаде” в землището на с. Поликраище, община Горна 

Оряховица, IV категория с площ от 2439,00 кв.м. или 2,439 дка, за срок от 3 /три/ 

стопански години. 

- поземлен имот с идентификатор 57217.66.139 – гори и храсти в земеделска 

земя, местност „Ахмедова ливада” в землището на с. Поликраище, община Горна 

Оряховица, III категория с площ от 14175,00 кв.м. или 14,175 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. Общинският   съвет  дава  съгласие  да  бъде организиран  публичен  търг с 

тайно наддаване  за  отдаване под наем на поземлени имоти:  

 

– поземлен имот с идентификатор 57217.58.155 – гори и храсти в земеделска 

земя, местност „Средна поляна” в землището на с. Поликраище, община Горна 

Оряховица, IV категория с площ от 3487,00 кв.м. или 3,487 дка, за срок от 3 /три/ 

стопански години. 

 – поземлен имот с идентификатор 57217.41.128 – гори и храсти в земеделска 

земя, местност „Самоводско ливаде” в землището на с. Поликраище, община Горна 

Оряховица, IV категория с площ от 2439,00 кв.м. или 2,439 дка, за срок от 3 /три/ 

стопански години. 

- поземлен имот с идентификатор 57217.66.139 – гори и храсти в земеделска 

земя, местност „Ахмедова ливада” в землището на с. Поликраище, община Горна 

Оряховица, III категория с площ от 14175,00 кв.м. или 14,175 дка, за срок от 3 /три/ 

стопански години. 

 

С годишна наемна цена в размер на 36,00 лв./дка., или първоначална тръжна 

годишна наемна цена със завишение от 20 % на основание чл.29, ал.9, т.6 от НРПУРОИ 

в размер на 43,20 лв./дка и първоначална тръжна годишна наемна цена за общо 20,101 

дка в размер на 868,36 лв./Словом: осемстотин шестдесет и осем лева и тридесет 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. 

„                            „                            „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 812 

По т.29 от дневния ред - Отдаване под наем на имоти, частна общинска 

собственост, находящи се в землището на с. Върбица, а именно: 

 – поземлен имот с идентификатор 12735.69.40 – гори и храсти в земеделска 

земя, местност „Масурлук” в землището на с. Върбица, община Горна Оряховица, VI 

категория с площ от 3653,00 кв.м. или 3,653 дка, за срок от 3 /три/ стопански години. 

 – поземлен имот с идентификатор 12735.69.41 – гори и храсти в земеделска 

земя, местност „Масурлук” в землището на с. Върбица, община Горна Оряховица, VI 

категория с площ от 4702,00 кв.м. или 4,702 дка, за срок от 3 /три/ стопански години. 

- поземлен имот с идентификатор 12735.69.37 – гори и храсти в земеделска земя, 

местност „Ени пунар” в землището на с. Върбица, община Горна Оряховица, с площ от 

41411,00 кв.м. или 41,411 дка, за срок от 3 /три/ стопански години. 

- поземлен имот с идентификатор 12735.69.47 – гори и храсти в земеделска земя, 

местност „Масурлук” в землището на с. Върбица, община Горна Оряховица, VI 

категория с площ от 15546,00 кв.м. или 15,546 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. Общинският   съвет  дава  съгласие  да  бъде организиран  публичен  търг с 

тайно наддаване  за  отдаване под наем на поземлени имоти:  

– поземлен имот с идентификатор 12735.69.40 – гори и храсти в земеделска земя, 

местност „Масурлук” в землището на с. Върбица, община Горна Оряховица, VI 

категория с площ от 3653,00 кв.м. или 3,653 дка, за срок от 3 /три/ стопански години. 

 – поземлен имот с идентификатор 12735.69.41 – гори и храсти в земеделска 

земя, местност „Масурлук” в землището на с. Върбица, община Горна Оряховица, VI 

категория с площ от 4702,00 кв.м. или 4,702 дка, за срок от 3 /три/ стопански години. 

 

- поземлен имот с идентификатор 12735.69.37 – гори и храсти в земеделска земя, 

местност „Ени пунар” в землището на с. Върбица, община Горна Оряховица, с площ от 

41411,00 кв.м. или 41,411 дка, за срок от 3 /три/ стопански години. 

- поземлен имот с идентификатор 12735.69.47 – гори и храсти в земеделска земя, 

местност „Масурлук” в землището на с. Върбица, община Горна Оряховица, VI 

категория с площ от 15546,00 кв.м. или 15,546 дка, за срок от 3 /три/ стопански години. 

 

С годишна наемна цена в размер на 21,00 лв./дка., или първоначална тръжна 

годишна наемна цена със завишение от 20 % на основание чл.29, ал.9, т.6 от НРПУРОИ 
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в размер на 25,20 лв./дка и първоначална тръжна годишна наемна цена за общо 65,312 

дка в размер на 1 645,86 лв./Словом: хиляда шестстотин четиридесет и пет и осемдесет 

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. 

„                            „                            „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 813 

          По т.30 от дневния ред - Отдаване под наем на имоти, частна общинска 

собственост, находящи се в землището на с. Писарево, а именно: 

– поземлен имот с идентификатор 56472.62.46 – гори и храсти в земеделска земя, 

местност „-----------------” в землището на с. Писарево, община Горна Оряховица, IV 

категория с площ от 5607,00 кв.м. или 5,607 дка, за срок от 3 /три/ стопански години. 

  – поземлен имот с идентификатор 56472.62.43 – гори и храсти в земеделска земя, 

местност „----------------” в землището на с. Писарево, община Горна Оряховица, IV 

категория с площ от 9244,00 кв.м. или 9,244 дка, за срок от 3 /три/ стопански години. 

- поземлен имот с идентификатор 56472.62.272 – гори и храсти в земеделска 

земя, местност „-----------------” в землището на с. Писарево, община Горна Оряховица, 

IV категория с площ от 656,00 кв.м. или 0,656 дка, за срок от 3 /три/ стопански години. 

- поземлен имот с идентификатор 56472.49.123 – гори и храсти в земеделска 

земя, местност „-----------------” в землището на с. Писарево, община Горна Оряховица, 

IV категория с площ от 5444,00 кв.м. или 5,444 дка, за срок от 3 /три/ стопански години. 

- поземлен имот с идентификатор 56472.62.271 – изоставена орна земя, местност 

„-----------------” в землището на с. Писарево, община Горна Оряховица, IV категория с 

площ от 2289,00 кв.м. или 2,289 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 Общинският   съвет  дава  съгласие  да  бъде организиран  публичен  търг с 

тайно наддаване  за  отдаване под наем на поземлени имоти:  
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– поземлен имот с идентификатор 56472.62.46 – гори и храсти в земеделска земя, 

местност „-----------------” в землището на с. Писарево, община Горна Оряховица, IV 

категория с площ от 5607,00 кв.м. или 5,607 дка, за срок от 3 /три/ стопански години. 

 

 – поземлен имот с идентификатор 56472.62.43 – гори и храсти в земеделска 

земя, местност „----------------” в землището на с. Писарево, община Горна Оряховица, 

IV категория с площ от 9244,00 кв.м. или 9,244 дка, за срок от 3 /три/ стопански години. 

 

- поземлен имот с идентификатор 56472.62.272 – гори и храсти в земеделска 

земя, местност „-----------------” в землището на с. Писарево, община Горна Оряховица, 

IV категория с площ от 656,00 кв.м. или 0,656 дка, за срок от 3 /три/ стопански години. 

 

- поземлен имот с идентификатор 56472.49.123 – гори и храсти в земеделска 

земя, местност „-----------------” в землището на с. Писарево, община Горна Оряховица, 

IV категория с площ от 5444,00 кв.м. или 5,444 дка, за срок от 3 /три/ стопански години. 

 

- поземлен имот с идентификатор 56472.62.271 – изоставена орна земя, местност 

„-----------------” в землището на с. Писарево, община Горна Оряховица, IV категория с 

площ от 2289,00 кв.м. или 2,289 дка, за срок от 3 /три/ стопански години. 

 

С годишна наемна цена в размер на 36,00 лв./дка., или първоначална тръжна 

годишна наемна цена със завишение от 20 % на основание чл.29, ал.9, т.6 от НРПУРОИ 

в размер на 43,20 лв./дка и първоначална тръжна годишна наемна цена за общо 23,240 

дка в размер на 1 003,97 лв./Словом: хиляда и три лева и деветдесет и седем 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 

 

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                                      /ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ/ 
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