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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 6/27.02.2020 г.
от редовно заседание на
Общински съвет – Горна Оряховица

По т.1 от дневния ред - Информация за състоянието на оперативната обстановка
и резултати от дейността на РУ Горна Оряховица за периода 01.01.2019г. до
31.12.2019г.
Докл.: Председателят на ПК „Местно самоуправление, нормативна уредба
и транспорт“
Г.Рачев - Комисията разгледа информацията.
Общинските съветници се запознаха с информацията.
Изказвания не се направиха.
„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 86

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

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 87

По т.3 от дневния ред - Програма за управление на Община Горна Оряховица за
периода 2019-2023г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Общински съвет – Горна Оряховица
Р е ш и:
1. Приема Програма за управление на Община Горна Оряховица за периода
2019-2023г.
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„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 88

По т.4 от дневния ред - Приемане на Годишен отчет на Местната комисия за
борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при
Община Горна Оряховица.
На основание чл.7, ал.2 от Закона за борба срещу противообществените прояви
на малолетни и непълнолетни и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1. Приема отчета на местната комисия за борба срещу противообществените
прояви на малолетни и непълнолетни за 2019 година.
„

„

„

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

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 89

По т.6 от дневния ред - Одобряване на тригодишна бюджетна прогноза за
местни дейности на Община Горна Оряховица за периода 2021-2023г., съгласно т.2.1.5
от РМС №64/31.01.2020г.
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.12, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.82, ал.3 и чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси,
Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1. Одобрява бюджетната прогноза за периода 2021-2023 г. на постъпленията от
местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Горна Оряховица.
2. Одобрява динамиката и състоянието на общинския дълг и на дълга,
гарантиран от общината;
3. Общинските сметки за средствата от Европейския съюз - по основни
показатели;
4. Одобрява приходите, разходите и останалите показатели по чл. 14 от Закона
за публичните финанси на МБАЛ „Св. Ив. Рилски” ЕООД, което попада в подсектор
"Местно управление" и чиито операции и средства не са включени в общинския
бюджет.
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5. Одобрява финансите на контролираното от общината дружество МБАЛ „Св.
Иван Рилски” ЕООД, включително информация за прогнозните приходи, разходи и
инвестиции, очакваната динамика и състоянието на техния дълг, финансови резултати,
прогнозни стойности за субсидии, капиталови трансфери и други предоставяни от
общината средства;
6. Одобрява очаквания ефект върху показателите на общинските финанси,
включително за МБАЛ „Св. Ив. Рилски” ЕООД за срока на прогнозата и до края на
действието на съответните договори, както и от други съществени, извършени или
планирани сделки и операции на общината и нейните подведомствени разпоредители,
които нямат пряк касов ефект върху бюджета на общината за периода на прогнозата.

„

„

„

Р Е Ш Е Н И Е № 90
По т.7 от дневния ред - Промени в приходната и разходната част на бюджета и в
Поименния списък за капиталови разходи за местни дейности и в Сметките за средства
от Европейския съюз.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация чл.104,ал.1, т.5, ал.4, чл.124, ал.2 , ал.3 и ал.4 , чл.127, ал.1 от
Закона за публичните финанси и във връзка с т.20 от ДДС 07 от 04.04.2008 г. на
Министерство на финансите, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1.
Променя плана на бюджета на Община Горна Оряховица за 2020 година за
местни дейности , както следва:
1.1. По приходната част
1.1.1. .Изменя § 76 00-Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за
средства от Европейския съюз /нето/ и съответно изменя с (-) 3000 лв. приходната част
на бюджета :
-увеличава с 3000 лв. предоставения временен безлихвен заем за изпълнение на
проект «Обучения и заетост» , договор №03-ХУ-04-03-692#11/26.11.2019 г. по ОП
«Развитие на човешките ресурси» 2014-2020 г.
1.2. По разходната част
1.2.1.Намалява с 3000 лв. разходната част на бюджета на Община Горна Оряховица- за
гр. Горна Оряховица в частта за местни дейности, като намалява Функция I Общи
държавни служби, дейност 122 Общинска администрация, §10-Издръжка , §§10-20разходи за външни услуги ;
1.2.2.Извършва компенсирани промени в разходната част на бюджета на Община Горна
Оряховица-в частта за гр. Г.Оряховица , Функция I Общи държавни служби, дейност
122 Общинска администрация като увеличава с 800 лв. §52-00 Придобиване на ДМА,
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§§52-03- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения , обект «Изграждане
на отоплителна система в кметство с.Янтра» и съответно намалява с 800 лв. §10Издръжка , §§10-20-разходи за външни услуги;
1.2.3.Извършва компенсирани промени в поименния списък за капиталови разходи в
частта на финансиране с целева субсидия както следва:
било
става
разлика
лв.
лв.
лв.
§51-00 Основен ремонт на ДМА
Функция VІІ Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело
Дейност 752 Градски библиотеки
-Основен ремонт на системи за осветление в
градска библиотека и изграждане на пожароизвестяване 7000 0 -7000
§52-03- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения
Функция VІІ Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело
Дейност 752 Градски библиотеки
-Изграждане на пожароизвестяване и ел.инсталация
0 7000 +7000
в градска библиотека гр. Г.Оряховица
компенсиране :

---------------------------------------7000 7000
0

Всичко

2. Кметът на общината да отрази промените по бюджета по функции, дейности,
параграфи и подпараграфи по ЕБК.
3.Предоставeният по сметки за средства от Европейския съюз ( извънбюджетна сметка
/код 7443/ ) временен безлихвен заем да се отрази както следва :
3.1.По приходната част:
За Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“:
§ 76 00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от
Европейския съюз (нето) +3000 лв.:
-Увеличава с 3000 лв. временния безлихвен заем за проект «Обучения и заетост»
договор №03-ХУ-04-03-692#11/26.11.2019 г.
3.2.По разходната част:
За Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“:
-Увеличава с 3000 лв. разходната част на проект «Обучения и заетост» договор
№03-ХУ-04-03-692#11/26.11.2019 г.
Разходите се разпределят съгласно ЕБК и в съответствие с бюджета и реализацията
на проекта.
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4. Заемът се погасяват след приключване на проекта и възстановяване на средствата от
оперативната програма. В случай, че не могат да се възстановят (поради не признаване
на някои разходи), заемите се трансформират в трансфер между бюджети и сметки за
средства от Европейския съюз (т. 20 от ДДС 07/04.04.2008г. на Министерство на
финансите).
„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 91

По т.8 от дневния ред - Субсидиране на спортни клубове извън Наредбата за
условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Горна
Оряховица.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, и във връзка с т.9.6 от решение
№ 57, Протокол № 5/30.01.2020 г. на Общински съвет Горна Оряховица, Общински
съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1.Определя субсидии в годишен размер за спортни клубове, както следва:






Обединени спортни клубове „Локомотив“ – 500 лв.
Спортен клуб „Моделист“ –1000 лв.
Футболен клуб „Първомайци“, с. Първомайци – 3 000 лв.
Футболен клуб „Росица“, с. Поликраище – 3 000 лв.
Футболен клуб “ Янтра“, с.Драганово – 3000 лв.
„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 92

По т.9 от дневния ред - Актуализиране на Програмата за управление и
разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г. 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:
Дава съгласие да бъде актуализирана и допълнена Програмата за управление и
разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г. на Община Горна Оряховица със
следните имоти:
1. Отдаване под наем на земеделска земя – 25 имота с обща площ 41,230 дка, частна
общинска собственост, в землището на гр. Долна Оряховица, община Горна Оряховица
за срок от 10 /десет/ стопански години
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2. Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост:
помещение с площ от 30,00 кв.м., находящо се в сграда с идентификатор
16359.514.1521.1 – разположена в поземлен имот с идентификатор 16359.514.1521 по
кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с предназначение административна,
делова сграда, съгласно АОС № 6107/26.11.2019г., за срок от 5 /пет/ години.
3. Отдаване под наем на 17 имота с обща площ 59,440 дка, частна общинска
собственост, в землището на с. Стрелец, за срок от 5 /пет/ стопански години.
4. Отдаване под наем на 4 имота с обща площ 30,188 дка, частна общинска
собственост, в землището на с. Крушето, за срок от 10 /десет/ стопански години.
5. Отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, в землището на с.
Крушето, а именно:
- поземлен имот с идентификатор 40172.450.13 – нива, в местност „Кьорперлика” в
землището на с. Крушето, община Горна Оряховица, IV категория с площ от 5137,00
кв.м. или 5,137 дка, съгласно АОС № 5750/18.01.2019г., за срок от 10 /десет/ стопански
години.
- поземлен имот с идентификатор 40172.450.222 – нива, в землището на с. Крушето,
община Горна Оряховица, III категория с площ от 8305,00 кв.м. или 8,305 дка, съгласно
АОС № 5338/30.11.2018г., за срок от 10 /десет/ стопански години.
6. Отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, а именно – поземлен
имот с идентификатор 40172.420.206 – нива, в землището на с. Крушето, община Горна
Оряховица, IV категория с площ от 109400,00 кв.м. или 109,400 дка, за срок от 10
/десет/ стопански години.
7. Отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, а именно – поземлен
имот с идентификатор 40172.420.198 – нива, в землището на с. Крушето, община Горна
Оряховица, IV категория с площ от 35529,00 кв.м. или 35,529 дка, за срок от 10 /десет/
стопански години.
8. Отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, а именно – поземлен
имот с идентификатор 40172.251.68 – нива, в землището на с. Крушето, община Горна
Оряховица, III категория с площ от 134036,00 кв.м. или 134,036 дка, за срок от 10
/десет/ стопански години.
9. Отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, а именно – поземлен
имот с идентификатор 40172.210.18 – нива, местност „Черницата”, в землището на с.
Крушето, община Горна Оряховица, IV категория с площ от 16000,00 кв.м. или 16,00
дка, за срок от 10 /десет/ стопански години.
10. Отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, а именно – поземлен
имот с идентификатор 40172.3.605 – нива, в землището на с. Крушето, община Горна
Оряховица, III категория с площ от 9726,00 кв.м. или 9,726 дка, за срок от 10 /десет/
стопански години.
11. Отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, а именно – поземлен
имот с идентификатор 17107.65.16 – друг вид поземлен имот без определено стопанско
предназначение, в землището на с. Горски Горен Тръмбеш, община Горна Оряховица,
VI категория с площ от 90803,00 кв.м. или 90,803 дка, за срок от 10 /десет/ стопански
години.
12. Продажба на поземлен имот с идентификатор 16359.515.307 – за автогараж, по
кадастралната карта на гр. Горна Оряховица с площ от 2059,00 кв.м., съгласно АОС №
5235/13.11.2018г.
13. Отдаване под наем на земеделска земя – 3 имота с обща площ 212,836 дка, частна
общинска собственост, в землището на с. Стрелец, община Горна Оряховица за срок от
10 /десет/ стопански години
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14. Отдаване под наем на земеделска земя – 4 имота с обща площ 124,402 дка, частна
общинска собственост, в землището на с. Драганово, община Горна Оряховица за срок
от 10 /десет/ стопански години
15. Отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, а именно – поземлен
имот с идентификатор 57217.63.512 – деградирала орна земя, местност „Ахмедова
ливада” в землището на с. Поликраище, община Горна Оряховица, III категория с площ
от 19622,00 кв.м. или 19,622 дка, за срок от 10 /десет/ стопански години.
„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 93

По т.10 от дневния ред - Продажба на поземлен имот с идентификатор
16359.515.307 – за автогараж, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица с площ от
2059,00 кв.м., съгласно АОС № 5235/13.11.2018г.
На основание чл.21 ал.1 т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от
Закона за общинската
собственост във
вр. чл. 53, ал. 1 и чл. 64, ал. 2 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1.Дава съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване
за продажба на поземлен имот с идентификатор 16359.515.307 – за автогараж, по
кадастралната карта на гр. Горна Оряховица с площ от 2059,00 кв.м., съгласно АОС №
5235/13.11.2018г. и първоначална тръжна цена определена с пазарна оценка от
лицензиран оценител, в размер на 86 478,00 лева /Словом: осемдесет и шест хиляди
четиристотин седемдесет и осем лева/ без ДДС или 103 773,60 лева /Словом: сто и три
хиляди седемстотин седемдесет и три лева и шестдесет стотинки/ с ДДС, която е по –
висока от данъчната оценка на имота. Посоченият имот се продава с тежест, а именно
отстъпено право на строеж за гаражи и изградени такива.
2.Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да организира и проведе
публичен търг с тайно наддаване по реда на ЗОС и НРПУРОИ. При обявявяне на търга
да се отрази, че имотът се продава с отстъпени права на строеж за гаражи и изградени
такива.
„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 94

По т.11 от дневния ред - Съгласие за започване на процедура по частично
изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване с обхват
улица с о.т. 266 – 554 – 708 по регулационния план на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица и
представляваща имот с идентификатор 16359.514.7075 по КККР на гр. Горна
Оряховица.
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На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 208, ал.1 от Закона за устройство на територията, чл.6,
ал.1 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.4, ал. 2 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет
Горна Оряховица
Р е ш и:
1. В качеството си на собственик, дава съгласие за промяна на характера на
собствеността от публична в частна общинска собственост, както и се променя
предназначението на 850 кв.м., представляващи част от улица с о.т. 266 – 554 – 708 по
регулационния план на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица и представляваща имот с
идентификатор 16359.514.7075 по КККР на гр. Горна Оряховица, които се ореждат за
новообособения УПИ II с начин на трайно ползване „За подземен паркинг и
техническа инфраструктура”.
2. На основание чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 134, ал.1, т.1 и ал. 2, т.6 от Закона за устройство на
територията във връзка с чл. 131, ал.1 и чл. 188, ал.1 от същия закон, Общински Съвет –
Горна Оряховица, в качеството си на собственик, дава съгласие за започване на
процедура по частично изменение на подробен устройствен план – План за регулация и
застрояване с обхват улица с о.т. 266 – 554 – 708 по регулационния план на ЦГЧ, гр.
Горна Оряховица и представляваща имот с идентификатор 16359.514.7075 по КККР на
гр. Горна Оряховица.
„

„

„

РЕШЕНИЕ

№ 95

По т.12 от дневния ред - Съгласие за започване на процедура по частично
изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване с обхват
УПИ II – за гаражи в кв.12 по регулационния план на район Север, гр. Горна Оряховица
и представляващ имот с идентификатор 16359.515.296 по КККР на гр. Горна
Оряховица.
На основание чл. 21, ал.1, т.11 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от Закон за устройство на
територията във връзка с чл.131, ал.1 от същия закон, Общински съвет Горна
Оряховица
Р е ш и:
1. В качеството си на собственик, дава съгласие за започване на процедура по
частично изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване с
обхват УПИ II – за гаражи в кв.12 по регулационния план на район Север, гр. Горна
Оряховица и представляващ имот с идентификатор 16359.515.296 по КККР на гр. Горна
Оряховица.
„

„

„
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РЕШЕНИЕ

№ 96

По т.13 от дневния ред - отдаване под наем на недвижим имот – публична
общинска собственост: помещение с площ от 30,00 кв.м., находящо се в сграда с
идентификатор 16359.514.1521.1 – разположена в поземлен имот с идентификатор
16359.514.1521 по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с предназначение
административна, делова сграда, съгласно АОС № 6107/26.11.2019г., за срок от 5 /пет/
години.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.14 ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост във
връзка с чл. 13, ал. 1 и ал. 2 и чл. 84, ал. 1, т. 7 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1. Дава съгласие да бъде организиран публичен търг с тайно наддаване за
отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост: помещение с
площ от 30,00 кв.м., находящо се в сграда с идентификатор 16359.514.1521.1 –
разположена в поземлен имот с идентификатор 16359.514.1521 по кадастралната карта
на гр. Горна Оряховица, с предназначение административна, делова сграда, съгласно
АОС № 6107/26.11.2019г., за срок от 5 /пет/ години и първоначална месечна наемна
цена в размер на 120,00лв. /Словом: сто и двадесет лева/ без ДДС или 144,00 лв.
/Словом: сто четиридесет и четири лева/ с ДДС.
2. Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да организира и проведе
публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Закона за общинската
собственост и НРПУРОИ.
„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 97

По т.14 от дневния ред - Открива процедура за приватизация на общински
нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества:
Урегулиран поземлен имот VII – за търговски обект, кв. 55 по плана на с. Поликраище,
община Горна Оряховица с площ 640,00 кв.м., заедно с построените в него: масивна
сграда /бивша баня/ на един етаж с тавански и избени помещения със застроена площ
159,00 кв.м. и масивни гаражи със застроена площ 92,40 кв.м., съгласно АОС №
1370/14.03.2003г.
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 чл. 5, ал. 3, т. 7 от Наредбата за възлагане
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извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със
следприватизационния контрол, включително процесуално представителство,
Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот,
невключен в имуществото на общински търговски дружества: Урегулиран поземлен
имот VII – за търговски обект, кв. 55 по плана на с. Поликраище, община Горна
Оряховица с площ 640,00 кв.м., заедно с построените в него: масивна сграда /бивша
баня/ на един етаж с тавански и избени помещения със застроена площ 159,00 кв.м. и
масивни гаражи със застроена площ 92,40 кв.м., съгласно АОС № 1370/14.03.2003г.
2. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с дълготрайните
активи, сключването на договори за придобиване на дялово участие, за наем,съвместна
дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания, както и поемане на менителнични
задължения, освен с разрешение на Общински съвет Горна Оряховица.
3. Възлага на Кмета на Общината да проведе процедура по изготвяне на правен
анализ, информационен меморандум и приватизационна оценка за обект: Урегулиран
поземлен имот VII – за търговски обект, кв. 55 по плана на с. Поликраище, община
Горна Оряховица с площ 640,00 кв.м., заедно с построените в него: масивна сграда
/бивша баня/ на един етаж с тавански и избени помещения със застроена площ 159,00
кв.м. и масивни гаражи със застроена площ 92,40 кв.м., съгласно АОС №
1370/14.03.2003г., чрез пряко договаряне в съответствие с Наредбата за възлагането на
дейности свързани с подготовката за приватизация или следприватизационен контрол,
включително процесуално представителство.
4. Кметът на Общината да удостовери верността на информацията, съдържаща
се в анализа на правното състояние.
„

„

РЕШЕНИЕ

„

№ 98

По т.15 от дневния ред - Определяне на пасища публична общинска собственост
на територията на Община Горна Оряховица за индивидуално и общо ползване.
На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 8 ал.1 от Закона за общинската
собственост във връзка с чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1. Дава съгласие да се предоставят за индивидуално ползване пасища, публична
общинска собственост, описани в Списък на общински пасища, за индивидуално
ползване по землища на територията на Община Горна Оряховица, представляващ
неразделна част от настоящото Решение.
2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 8 ал.1 от Закона за общинската
собственост във връзка с чл. 37и, ал. 1, ал. 3, ал. 12 от Закона за собствеността и
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ползването на земеделските земи. Общински съвет дава съгласие пасища, публична
общинска собственост, определени за индивидуално ползване да бъдат отдадени под
наем на цена, определена по пазарен механизъм, а именно от лицензиран оценител за
срок от 10 /десет/ стопански години, считано от стопанската 2020/2021 година, описани
в Списък на общински пасища за индивидуално ползване по землища на територията
на Община Горна Оряховица, представляващ неразделна част от настоящото Решение.
Сключването на договори за наем на обявените по този ред имоти от Общински
поземелен фонд, представляващи пасища не гарантира подпомагане на земеделските
производители по схемите и мерките на Общата селскостопанска политика.
3. Годишната наемна цена, определена от лицензиран оценител е както следва:
- за землището на с. Върбица, община Горна Оряховица е в размер на 9,00 лв.
/Словом: девет лева/ на декар.
- за землището на с. Горски Горен Тръмбеш, община Горна Оряховица е в размер
на 10,00 лв. /Словом: десет лева/ на декар.
- за землището на гр. Долна Оряховица, община Горна Оряховица е в размер на
15,00 лв. /Словом: петнадесет лева/ на декар.
- за землището на с. Драганово, община Горна Оряховица е в размер на 18,00 лв.
/Словом: осемнадесет лева/ на декар.
- за землището на с. Янтра, община Горна Оряховица е в размер на 10,00 лв.
/Словом: десет лева/ на декар.
- за землището на с. Поликраище, община Горна Оряховица е в размер на 10,00 лв.
/Словом: десет лева/ на декар.
- за землището на с. Първомайци, община Горна Оряховица е в размер на 9,00 лв.
/Словом: девет лева/ на декар.
- за землището на с. Стрелец, община Горна Оряховица е в размер на 6,00 лв.
/Словом: шест лева/ на декар.
- за землището на с. Писарево, община Горна Оряховица е в размер на 9,00 лв.
/Словом: девет лева/ на декар.
4. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 8 ал.1 от Закона за общинската
собственост във връзка с чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, Общински съвет дава съгласие да се предоставят за общо ползване
пасища, публична общинска собственост, описани в Списък на общински пасища за
общо ползване по землища на територията на Община Горна Оряховица,
представляващ неразделна част от настоящото Решение.
„

„

РЕШЕНИЕ

„

№ 99

По т.16 от дневния ред - Отдаване под наем на 25 бр. имота с обща площ 41,230
дка, частна общинска собственост, в землището на гр. Долна Оряховица, община Горна
Оряховица за срок от 10 /десет/ 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
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собственост, чл.16 ал.1 и ал. 2 и чл.28, ал.2 и чл. 29, ал.9, т. 2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет
Горна Оряховица
Р е ш и:
1. Дава съгласие да бъде организиран публичен търг с тайно наддаване
за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земеделски земи,
частна общинска собственост в землището на гр. Долна Оряховица с обща площ от
41,230 дка за следните имоти:
Община

Землище

Имот №

Местност

Категория

НТП

Площ/дка

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

гр. Долна
Оряховица
гр. Долна
Оряховица
гр. Долна
Оряховица
гр. Долна
Оряховица
гр. Долна
Оряховица
гр. Долна
Оряховица
гр. Долна
Оряховица
гр. Долна
Оряховица

22232.
209.410
22232.
208.325
22232.
208.359
22232.
209.378
22232.
209.402
22232.
209.407
22232.
209.408
22232.
217.82

III

Нива

0,963

III

Нива

0,163

III

Нива

3,655

III

Нива

1,348

III

Нива

1,202

III

Нива

0,972

III

Нива

1,258

III

Нива

2,108

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

гр. Долна
Оряховица
гр. Долна
Оряховица
гр. Долна
Оряховица
гр. Долна
Оряховица
гр. Долна
Оряховица
гр. Долна
Оряховица
гр. Долна
Оряховица
гр. Долна
Оряховица
гр. Долна
Оряховица

22232.
64.27
22232.
36.27
22232.
204.143
22232.
202.83
22232.
181.26
22232.
184.18
22232.
37.16
22232.
204.173
22232.
202.37

Старите
гроб. запа
Старите
гроб. запа
Старите
гроб. запа
Старите
гроб. запа
Старите
гроб. запа
Старите
гроб. запа
Старите
гроб. запа
Полетопод
завода
Садински
път
Конски
дол
Над село

III

Нива

0,961

VI

Нива

1,002

III

Нива

1,558

Над село

III

Нива

0,847

Лозица

IV

Конски
дол
Конски
дол
Над село

VI
VI

Изоставена 2,248
орна земя
Изоставена 3,999
орна земя
Нива
6,100

III

Нива

1,747

Над село

III

Нива

0,851

АОС №

АОС
№6062
АОС
№6063
АОС
№6064
АОС
№6065
АОС
№6066
АОС
№6067
АОС
№6068
АОС
№6069
АОС
№6070
АОС
№6071
АОС
№6072
АОС
№6073
АОС
№6074
АОС
№6075
АОС
№6076
АОС
№6077
АОС
№6078
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Горна
Оряховица
Горна
Оряховица
Горна
Оряховица
Горна
Оряховица
Горна
Оряховица
Горна
Оряховица
Горна
Оряховица
Горна
Оряховица

гр. Долна
Оряховица
гр. Долна
Оряховица
гр. Долна
Оряховица
гр. Долна
Оряховица
гр. Долна
Оряховица
гр. Долна
Оряховица
гр. Долна
Оряховица
гр. Долна
Оряховица

22232.
202.36
22232.
214.837
22232.
202.38
22232.
216.936
22232.
216.921
22232.
212.509
22232.
216.983
22232.
209.411

Над село

III

Нива

0,829

Полето

IV

Нива

0,907

Над село

IV

Нива

3,035

Полето

III

Нива

0,844

Полето

III

Нива

1,640

Лозица

III

Нива

1,701

Полето

III

Нива

0,216

Старите
III
гроб. запа

Нива

1,076

АОС
№6079
АОС
№6080
АОС
№6081
АОС
№6082
АОС
№6083
АОС
№6084
АОС
№6085
АОС
№6086

Обща площ 41,230 дка

С годишна наемна цена, както следва:
- за III, IV и V категория в размер на 36,00 лв./дка със завишение от 20 % на
основание чл. 29, ал. 9, т. 6 от НРПУРОИ в размер на 43,20 лв./дка или за 30,129 дка
първоначална тръжна годишна наемна цена в размер на 1301,57 лв. /Словом: хиляда
триста и един лева и петдесет и седем стотинки/.
- VI категория в размер на 21,00 лв./дка със завишение от 20 % на основание чл.
29, ал. 9, т. 6 от НРПУРОИ в размер на 25,20 лв./дка или за 11,101 дка първоначална
тръжна годишна наемна цена в размер на 279,75 лв. /Словом: двеста седемдесет и девет
лева и седемдесет и пет стотинки/.
Обща първоначална тръжна годишна наемна цена в размер на 1581,32 лв. /Словом:
хиляда петстотин осемдесет и един лева и тридесет и две стотинки/ за общо 41,230 дка.
2.Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да организира и проведе
публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Закона за
общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
„

„

РЕШЕНИЕ

„

№ 100

По т.17 от дневния ред - Отдаване под наем на 17 броя имоти - ниви, частна
общинска собственост, с обща площ 59,440 дка., в землището на с. Стрелец, за срок от
5 /пет/ 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.3 и т. 6 от Наредбата за реда за

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 6 от 27 февруари 2020 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2019-2023 г.
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет
Горна Оряховица
Р е ш и:
1. Дава съгласие да бъде организиран публичен търг с тайно наддаване за
отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, в землището на с. Стрелец,
за срок от 5 /пет/ стопански години, а именно:
Имот с
идентификатор
69780.59.457
69780.47.10
69780.31.316
69780.24.101
69780.19.30
69780.18.39
69780.38.5
69780.37.1
69780.17.14
69780.53.19
69780.17.12
69780.79.9
69780.21.37
69780.50.2
69780.27.11
69780.102.9
69780.55.39

Местност

Начин на
трайно
ползване
Пъндъклък
Нива
Чиликлик
Нива
В селото
Нива
В селото
Нива
Халмалък
Нива
Халмалък
Нива
Караджа кузу Нива
Караджа кузу Нива
Асан гьол
Нива
Ташлъ борун Нива
Асан гьол
Нива
Дис-козу
Нива
Карамжилък Нива
Пъндъклък
Нива
Черкезкото
Нива
Ерен бунар
Нива
Кадън бунар Нива

Общо

Категория Декари

АОС №

III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
III
III
IV
IV
IV
IV

5935
5922
5908
5937
5929
5926
5915
5914
5925
5911
5946
5249
5858
5243
5252
5238
5239

4,731
3,200
3,716
2,507
2,000
2,000
2,000
1,855
1,200
0,800
4,400
6,099
6,800
5,531
5,000
4,601
3,000
59,440 дка

С годишна наемна цена в размер на 33,00 лв./дка., или за общо 59,440 дка, цена
в размер на 1961,52 лв. /Словом: хиляда деветстотин шестдесет и един лева и петдесет
и две стотинки/ или първоначална тръжна годишна наемна цена със завишение от 20%
на основание чл. 29, ал. 9, т. 6 от НРПУРОИ в размер на 2353,82 лв. /Словом: две
хиляди триста петдесет и три лева и осемдесет и две стотинки/.
2.Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да организира и проведе
публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Закона за
общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
„

„

„

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 6 от 27 февруари 2020 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2019-2023 г.

РЕШЕНИЕ

№ 101

По т.18 от дневния ред - Отдаване под наем на земеделска земя, частна
общинска собственост, в землището на с. Стрелец, община Горна Оряховица за срок от
10 /десет/ стопански години.
На основание чл. 21, ал.1 т. 8, във връзка с ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и
ползването на земеделски земи, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от
Закона за общинската
собственост, чл.16 ал.1 и ал. 2 и чл.28, ал.2 и чл. 29, ал.9, т. 3 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет
Горна Оряховица
Р е ш и:
1. Дава съгласие да бъде организиран публичен търг с тайно наддаване
за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопанска година на земеделски земи,
частна общинска собственост в землището на с. Стрелец с обща площ от 212,836 дка за
следните имоти:
Община

Землище

Имот №

Местност

Горна
Оряховица

с. Стрелец

69780.
155.221

Коренежи IV
те

Горна
Оряховица
Горна
Оряховица

с. Стрелец

69780.
155.224
69780.
155.222

Хак бунар IV

с. Стрелец

Категория

Хак бунар IV

НТП

Изоставено
трайно
насаждение
Изоставена
орна земя
Изоставена
орна земя
Обща площ

Площ/дка

АОС №

79,523

АОС
№5942

37,215

АОС
№5944
АОС
№5945

96,098
212,836 дка

С годишна наемна цена, както следва:
- за III, IV и V категория в размер на 33,00 лв./дка със завишение от 20 % на
основание чл. 29, ал. 9, т. 6 от НРПУРОИ в размер на 39,60 лв./дка или за 212,836 дка
първоначална тръжна годишна наемна цена в размер на 8428,31 лв. /Словом: осем
хиляди четиристотин двадесет и осем лева и тридесет и една стотинки/.
2. Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да организира и проведе
публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Закона за
общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
„

„

„

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 6 от 27 февруари 2020 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2019-2023 г.

РЕШЕНИЕ

№ 102

По т.19 от дневния ред - Отдаване под наем на 4 броя имоти - ниви, с обща площ
30,188дка., частна общинска собственост, в землището на с. Крушето, за срок от 10
/десет/ стопански години.
На основание чл.21, ал.1 т.8 във връзка с ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и
ползването на земеделски земи, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за
общинската
собственост , чл.16 ал.1 и ал. 2, чл.28 ал.2 и чл.29, ал.9, т.2 и т. 6 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет
Горна Оряховица
Р е ш и:
1. Дава съгласие да бъде организиран публичен търг с тайно наддаване за
отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, в землището на с. Крушето,
за срок от 10 /десет/ стопански години, а именно:
Имот с
идентификатор

Местност

40172.480.23
40172.480.26
40172.480.27
40172.480.28
Общо

Тасладжа
Тасладжа
Тасладжа
Тасладжа

Начин на
трайно
ползване
Нива
Нива
Нива
Нива

Категория Декари

АОС №

III
III
III
III

5324
5322
5743
5742

7,398
7,699
7,831
7,260
30,188 дка

С годишна наемна цена в размер на 36,00 лв./дка., или за общо 30,188 дка, цена
в размер на 1086,77 лв. /Словом: хиляда осемдесет и шест лева и седемдесет и седем
стотинки/ или първоначална тръжна годишна наемна цена със завишение от 20% на
основание чл. 29, ал. 9, т. 6 от НРПУРОИ в размер на 1304,12 лв. /Словом: хиляда
триста и четири лева и дванадесет стотинки/.
2. Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да организира и проведе
публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Закона за
общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
„

„

„

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 6 от 27 февруари 2020 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2019-2023 г.
РЕШЕНИЕ

№ 103

По т.20 от дневния ред - Отдаване под наем на имот, частна общинска
собственост, а именно – поземлен имот с идентификатор 40172.3.605 – нива, в
землището на с. Крушето, община Горна Оряховица, III категория с площ от 9726,00
кв.м. или 9,726 дка, за срок от 10 /десет/ стопански години.
На основание
чл.21, ал.1, т.8 във връзка с ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и
ползването на земеделски земи, чл. 14, ал. 1 и ал.2 от Закона за
общинската
собственост , чл.16 ал.1 и ал. 2, чл.28, ал.2 и чл. 29, ал.9, т. 2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет
Горна Оряховица
Р е ш и:
1. Дава съгласие да бъде организиран публичен
търг с тайно наддаване за
отдаване под наем на имот частна общинска собственост, а именно – поземлен имот с
идентификатор 40172.3.605 – нива, в землището на с. Крушето, община Горна
Оряховица, III категория с площ от 9726,00 кв.м. или 9,726 дка, за срок от 10 /десет/
стопански години. С годишна наемна цена в размер на 36,00 лв./дка., тоест 350,14 лв.
/Словом: триста и петдесет лева и четиринадесет стотинки/.
2. Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да организира и проведе
публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Закона за
общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
„

„

РЕШЕНИЕ

„

№ 104

По т.21 от дневния ред - Отдаване под наем на имот, частна общинска
собственост, а именно – поземлен имот с идентификатор 40172.420.198 – нива, в
землището на с. Крушето, община Горна Оряховица, IV категория с площ от 35529,00
кв.м. или 35,529 дка, за срок от 10 /десет/ 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:

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 6 от 27 февруари 2020 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2019-2023 г.
1. Дава съгласие да бъде организиран публичен
търг с тайно наддаване за
отдаване под наем на имот частна общинска собственост, а именно – поземлен имот с
идентификатор 40172.420.198 – нива, в землището на с. Крушето, община Горна
Оряховица, IV категория с площ от 35529,00 кв.м. или 35,529 дка, за срок от 10 /десет/
стопански години. С годишна наемна цена в размер на 36,00 лв./дка., тоест 1279,04 лв.
/Словом: хилядa двеста седемдесет и девет лева и четири стотинки/ или първоначална
тръжна годишна наемна цена със завишение от 20% на основание чл. 29, ал. 9, т. 6 от
НРПУРОИ в размер на 1534,85 лв. /Словом: хиляда петстотин тридесет и четири лева и
осемдесет и пет стотинки/.
2. Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да организира и проведе
публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Закона за
общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
„

„

РЕШЕНИЕ

„

№ 105

По т.22 от дневния ред - Отдаване под наем на имоти, частна общинска
собственост, в землището на с. Крушето, а именно:
-поземлен имот с идентификатор 40172.450.13 – нива, в местност
„Кьорперлика” в землището на с. Крушето, община Горна Оряховица, IV категория с
площ от 5137,00 кв.м. или 5,137 дка, съгласно АОС № 5750/18.01.2019г., за срок от 10
/десет/ стопански години.
- поземлен имот с идентификатор 40172.450.222 – нива, в землището на с.
Крушето, община Горна Оряховица, III категория с площ от 8305,00 кв.м. или 8,305
дка, съгласно АОС № 5338/30.11.2018г., за срок от 10 /десет/ стопански години.
На основание чл.21, ал.1 т.8 във връзка с ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и
ползването на земеделски земи, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за
общинската
собственост , чл.16 ал.1 и ал. 2, чл.28 ал.2 и чл.29, ал.9, т.2 и т. 6 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет
Горна Оряховица
Р е ш и:
1. Дава съгласие да бъде организиран публичен търг с тайно наддаване за
отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, в землището на с. Крушето,
а именно:
- поземлен имот с идентификатор 40172.450.222 – нива, в землището на с. Крушето,
община Горна Оряховица, III категория с площ от 8305,00 кв.м. или 8,305 дка, съгласно
АОС № 5338/30.11.2018г., за срок от 10 /десет/ стопански години.
С годишна наемна цена в размер на 36,00 лв./дка., или за 8,305 дка,
първоначална тръжна годишна наемна цена в размер на 298,98 лв. /Словом: двеста
деветдесет и осем лева и деветдесет и осем стотинки/.

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 6 от 27 февруари 2020 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2019-2023 г.
2. Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да организира и проведе
публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Закона за
общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
„

„

„

РЕШЕНИЕ

№ 106

По т.23 от дневния ред - Отдаване под наем на имот, частна общинска
собственост, а именно – поземлен имот с идентификатор 40172.420.206 – нива, в
землището на с. Крушето, община Горна Оряховица, IV категория с площ от 109400,00
кв.м. или 109,400 дка, за срок от 10 /десет/ стопански години.
На основание
чл.21, ал.1, т.8 във връзка с ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и
ползването на земеделски земи, чл. 14, ал. 1 и ал.2 от Закона за
общинската
собственост , чл.16 ал.1 и ал. 2, чл.28, ал.2 и чл. 29, ал.9, т. 2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет
Горна Оряховица
Р е ш и:
1. Дава съгласие да бъде организиран публичен
търг с тайно наддаване за
отдаване под наем на имот частна общинска собственост, а именно – поземлен имот с
идентификатор 40172.420.206 – нива, в землището на с. Крушето, община Горна
Оряховица, IV категория с площ от 109400,00 кв.м. или 109,400 дка, за срок от 10
/десет/ стопански години. С годишна наемна цена в размер на 36,00 лв./дка., тоест
3938,40 лв. /Словом: три хиляди деветстотин тридесет и осем лева и четиридесет
стотинки/ или първоначална тръжна годишна наемна цена със завишение от 20% на
основание чл. 29, ал. 9, т. 6 от НРПУРОИ в размер на 4726,08 лв. /Словом: четири
хиляди седемстотин двадесет и шест лева и осем стотинки/.
2. Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да организира и проведе
публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Закона за
общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 107

По т.24 от дневния ред - Отдаване под наем на имот, частна общинска
собственост, а именно – поземлен имот с идентификатор 40172.210.18 – нива, местност
„Черницата”, в землището на с. Крушето, община Горна Оряховица, IV категория с
площ от 16000,00 кв.м. или 16,00 дка, за срок от 10 /десет/ стопански години.
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На основание
чл.21, ал.1, т.8 във връзка с ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и
ползването на земеделски земи, чл. 14, ал. 1 и ал.2 от Закона за
общинската
собственост , чл.16 ал.1 и ал. 2, чл.28, ал.2 и чл. 29, ал.9, т. 2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет
Горна Оряховица
Р е ш и:
1. Дава съгласие да бъде организиран публичен
търг с тайно наддаване за
отдаване под наем на имот частна общинска собственост, а именно – поземлен имот с
идентификатор 40172.210.18 – нива, местност „Черницата”, в землището на с. Крушето,
община Горна Оряховица, IV категория с площ от 16000,00 кв.м. или 16,00 дка, за срок
от 10 /десет/ стопански години. С годишна наемна цена в размер на 36,00 лв./дка., тоест
576,00 лв. /Словом: петстотин седемдесет и шест лева/ или първоначална тръжна
годишна наемна цена със завишение от 20% на основание чл. 29, ал. 9, т. 6 от
НРПУРОИ в размер на 691,20 лв. /Словом: шестстотин деветдесет и един лева и
двадесет стотинки/.
2. Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да организира и проведе
публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Закона за
общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 108

По т.25 от дневния ред - Отдаване под наем на имот, частна общинска
собственост, а именно – поземлен имот с идентификатор 40172.251.68 – нива, в
землището на с. Крушето, община Горна Оряховица, III категория с площ от 134036,00
кв.м. или 134,036 дка, за срок от 10 /десет/ стопански години.
На основание
чл.21, ал.1, т.8 във връзка с ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и
ползването на земеделски земи, чл. 14, ал. 1 и ал.2 от Закона за
общинската
собственост , чл.16 ал.1 и ал. 2, чл.28, ал.2 и чл. 29, ал.9, т. 2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет
Горна Оряховица
Р е ш и:
1. Дава съгласие да бъде организиран публичен
търг с тайно наддаване за
отдаване под наем на имот частна общинска собственост, а именно – поземлен имот с
идентификатор 40172.251.68 – нива, в землището на с. Крушето, община Горна
Оряховица, III категория с площ от 134036,00 кв.м. или 134,036 дка, за срок от 10
/десет/ стопански години. С годишна наемна цена в размер на 36,00 лв./дка., тоест

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 6 от 27 февруари 2020 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2019-2023 г.
4825,30 лв. /Словом: четири хиляди осемстотин двадесет и пет лева и тридесет
стотинки/ или първоначална тръжна годишна наемна цена със завишение от 20% на
основание чл. 29, ал. 9, т. 6 от НРПУРОИ в размер на 5790,36 лв. /Словом: пет хиляди
седемстотин и деветдесет 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.
„

„

РЕШЕНИЕ

„

№ 109

По т.26 от дневния ред - Отдаване под наем на имот, частна общинска
собственост, а именно – поземлен имот с идентификатор 17107.65.16 – друг вид
поземлен имот без определено стопанско предназначение, в землището на с. Горски
Горен Тръмбеш, община Горна Оряховица, VI категория с площ от 90803,00 кв.м. или
90,803 дка, за срок от 10 /десет/ 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. 3 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет
Горна Оряховица
Р е ш и:
1. Дава съгласие да бъде организиран публичен
търг с тайно наддаване за
отдаване под наем на имот частна общинска собственост, а именно – поземлен имот с
идентификатор 17107.65.16 – друг вид поземлен имот без определено стопанско
предназначение, в землището на с. Горски Горен Тръмбеш, община Горна Оряховица,
VI категория с площ от 90803,00 кв.м. или 90,803 дка, за срок от 10 /десет/ стопански
години. С годишна наемна цена в размер на 19,00 лв./дка., тоест 1725,26 лв. /Словом:
хиляда седемстотин двадесет и пет лева и двадесет и шест стотинки/ или първоначална
тръжна годишна наемна цена със завишение от 20% на основание чл. 29, ал. 9, т. 6 от
НРПУРОИ в размер на 2070,31 лв. /Словом: две хиляди и седемдесет лева и тридесет и
една стотинки/.
2. Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да организира и проведе
публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Закона за
общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
„

„

„

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 6 от 27 февруари 2020 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2019-2023 г.
РЕШЕНИЕ

№ 110

По т.27 от дневния ред - Отдаване под наем на земеделска земя, частна
общинска собственост, в землището на с. Драганово, община Горна Оряховица за срок
от 10 /десет/ стопански години.
На основание чл. 21, ал.1 т. 8, във връзка с ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и
ползването на земеделски земи, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от
Закона за общинската
собственост, чл.16 ал.1 и ал. 2 и чл.28, ал.2 и чл. 29, ал.9, т. 2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет
Горна Оряховица
Р е ш и:
1. Дава съгласие да бъде организиран публичен търг с тайно наддаване
за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земеделски земи,
частна общинска собственост в землището на с. Драганово с обща площ от 124,402 дка
за следните имоти:
Общин
а

Землище

Имот №

Местност

Категория

Горна
Оряховица
Горна
Оряховица
Горна
Оряховица
Горна
Оряховица

с. Драганово

23100.
84.12
23100.
84.6
23100.
84.11
23100.
218.349

Кючюкуз

VI

Кючюкуз

IV

Кючюкуз

VI

с. Драганово
с. Драганово
с. Драганово

III

НТП

Изоставена
орна земя
Изоставена
орна земя
Изоставена
орна земя
Изоставена
орна земя
Обща площ

Площ/дка

34,103
37,736
40,209
12,354

АОС №

АОС
№6125
АОС
№6126
АОС
№6127
АОС
№6128

124,402 дка

С годишна наемна цена, както следва:
- за III, IV и V категория в размер на 36,00 лв./дка със завишение от 20 % на
основание чл. 29, ал. 9, т. 6 от НРПУРОИ в размер на 43,20 лв./дка или за 50,090 дка
първоначална тръжна годишна наемна цена в размер на 2163,89 лв. /Словом: две
хиляди сто шестдесет и три лева и осемдесет и девет стотинки/.
- за VI категория в размер на 21,00 лв./дка със завишение от 20 % на основание чл.
29, ал. 9, т. 6 от НРПУРОИ в размер на 25,20 лв./дка или за 74,312 дка първоначална
тръжна годишна наемна цена в размер на 1872,66 лв. /Словом: хиляда осемстотин
седемдесет и два лева и шестдесет и шест стотинки/.
Обща първоначална тръжна годишна наемна цена в размер на 4036,55 лв. /Словом:
четири хиляди тридесет и шест лева и петдесет и пет стотинки/ за общо 124,402 дка.
2.Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да организира и проведе
публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Закона за

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 6 от 27 февруари 2020 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2019-2023 г.
общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 111

По т.28 от дневния ред - Отдаване под наем на имот, частна общинска
собственост, а именно – поземлен имот с идентификатор 57217.63.512 – деградирала
орна земя, местност „Ахмедова ливада” в землището на с. Поликраище, община Горна
Оряховица, III категория с площ от 19622,00 кв.м. или 19,622 дка, за срок от 10 /десет/
стопански години.
На основание
чл.21, ал.1, т.8 във връзка с ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и
ползването на земеделски земи, чл. 14, ал. 1 и ал.2 от Закона за
общинската
собственост , чл.16 ал.1 и ал. 2, чл.28, ал.2 и чл. 29, ал.9, т. 2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет
Горна Оряховица
Р е ш и:
1. Дава съгласие да бъде организиран публичен
търг с тайно наддаване за
отдаване под наем на имот частна общинска собственост, а именно – поземлен имот с
идентификатор 57217.63.512 – деградирала орна земя, местност „Ахмедова ливада” в
землището на с. Поликраище, община Горна Оряховица, III категория с площ от
19622,00 кв.м. или 19,622 дка, съгласно АОС № 6124/06.02.2020г. за срок от 10 /десет/
стопански години. С годишна наемна цена в размер на 36,00 лв./дка със завишение от
20 % на основание чл. 29, ал. 9, т. 6 от НРПУРОИ в размер на 43,20 лв./дка или за
19,622 дка първоначална тръжна годишна наемна цена в размер на 847,67 лв. /Словом:
осемстотин четиридесет и седем лева и шестдесет 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.
„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 112

По т.29 от дневния ред - Правила за ползване на пасищата от Общинския
поземлен фонд на територията на Община Горна Оряховица.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 37о, ал. 1, т.2 и ал. 2 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи, Общински съвет Горна Оряховица

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 6 от 27 февруари 2020 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2019-2023 г.
Р е ш и:
Приема следните правила за ползването на пасищата на територията на Община
Горна Оряховица :
1. Пасищата да се поддържат в добро земеделско и екологично състояние
съгласно одобрените от Министерството на земеделието и храните правила.
2. Забранява се промяна предназначението на пасищата, тяхното разораване,
както и използването им за неземеделски нужди.
3. Не се допуска замърсяването им с битови, строителни, производствени,
опасни и други отпадъци.
4. Забранява се паленето на растителност в пасищата.
5. Агротехнически мероприятия, като подсяване, торене, борба с плевелната
растителност, отводняване и наводняване се съгласуват с общинска
администрация, а мероприятията почистване от камъни и почистване от
храсти с кмета /кметски наместник/ на населеното място.
6. Пасищата да се опазват от ерозиране заблатяване засоляване и други.
7. Пасищата от списъка за индивидуално ползване се отдават както за паша, така
и за косене.
8. Наемателите се задължават да осигуряват места за преминаване на хора,
животни и техника до съседни имоти, както и до места за водопой.
9. Не се разрешава изграждането на временни постройки /навеси/.
„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 113

По т.30 от дневния ред - Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа
за личностно развитие, във връзка с изпълнение на Общинска стратегия за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците в Община Горна Оряховица (2019-2020),
приета от Общински съвет Горна Оряховица с Решение №1019, Протокол №61 от 27
юни 2019г.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 197, ал. 3 от Закона за
предучилищното и училищно образование, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие във
връзка с изпълнение на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците в Община Горна Оряховица (2019-2020), приета от Общински съвет
Горна Оряховица с Решение №1019, Протокол №61 от 27 юни 2019г.
„

„

„

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 6 от 27 февруари 2020 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2019-2023 г.
РЕШЕНИЕ

№ 114

По т.31 от дневния ред - Определяне броя на таксиметровите автомобили,
работещи на територията на община Горна Оряховица, както и условията и реда за
разпределянето им между превозвачите и определяне на минимални и максимални
цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната
тарифа, валидни за територията на община Горна Оряховица.
На основание чл. 21. ал. 1. т. 23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 24а. ал. 10 от Закона за автомобилните
превози, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1.
Определя броя на таксиметровите автомобили работещи на територията
на община Горна Оряховица да е в рамките на 120 автомобила. С цел обновяване на
парка се допуска завишаване на броя от 120 автомобила с 10 % нови автомобили / под
нов автомобил да се разбира до 2 години от датата на производство/.
2.
На основание чл. 21. ал. 1. т. 23 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 24а. ал. 10 от Закона за
автомобилните превози, ОбС Горна Оряховица определя следните условия и ред за
разпределяне на таксиметровите автомобили работещи на територията на община
Горна Оряховица между превозвачите:
Разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници се издава
от кмета на общината или от упълномощено от него длъжностно лице, за всеки отделен
автомобил по реда на постъпилите заявления от превозвачите. Разрешение се издава
само на превозвачи със седалище и адрес на управление в община Горна Оряховица.
Изключение се прави само за фирми с издадени разрешения за 2020 г., които са със
седалище и адрес на управление в други общини. След достигане на максималния брой
таксиметрови автомобили работещи на територията на община Горна Оряховица се
чака освободено място. При освобождаване на място, разрешение се издава на
превозвача, подал най-рано своето заявление и не е получил разрешение за извършване
на таксиметров превоз на пътници.
3. На основание чл. 21. ал. 1. т. 23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във връзка с чл. 24а. ал. 11 и ал.12 от Закона за
автомобилните превози, ОбС Горна Оряховица определя минимални и максимални
цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната
тарифа, валидни за територията на община Горна Оряховица, считано от влизане на
сила на решението, както следва:
- Дневна тарифа за един километър пробег минимална цена
0.75 лв.
(нула лева и седемдесет и пет стотинки) с ДДС; максимална цена - 1,00 лв. (един лев) с
ДДС;
- Нощна тарифа за един километър пробег - минимална цена - 0,85 лв. (нула лева
и осемдесет и пет стотинки) с ДДС ; максимална цена - 1.20 лв. (един лев и двадесет
стотинки) с ДДС.
4. Отменя Решение №769 от Протокол №48/24.04.2002 г., Решение № 978 от
Протокол № 55 от 27.11.2014 г. и Решение № 414 от Протокол № 27 от 30.03.2017 г. на
Общински съвет Горна Оряховица.

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 6 от 27 февруари 2020 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2019-2023 г.
„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 115

По т.32 от дневния ред - Създаване на Обществен съвет за упражняване на
обществен контрол при осъществяване на дейностите по социално подпомагане.
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.35 от Закона за социално подпомагане и чл.52 от
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общински съвет Горна
Оряховица
Р е ш и:
Утвърждава Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при
осъществяване на дейностите по социално подпомагане, в следния състав:
Председател: Пламен Дянков Мадемов – заместник-кмет „Хуманитарни
дейности” при Община Горна Оряховица
и членове:
1. Д-р Борислав Генчев Генчев – председател на постоянната комисия по
„Социални дейности и здравеопазване” при Общински съвет – Горна Оряховица;
2. Иван Генов Момъков – директор на ОУ „Иван Вазов” – гр. Горна Оряховица
и председател на постоянната комисия по „Образование, култура и религия” при
Общински съвет – Горна Оряховица;
3. Боряна Асенова Кирилова – директор на Дирекция „Социално подпомагане” –
гр. Горна Оряховица;
4. Миглена Димитрова Папазова – гл. експерт „Социални дейности и
здравеопазване” в отдел „Хуманитарни дейности” при Община Горна Оряховица;
5. Красимира Атанасова Димитрова – гл. специалист „Социални дейности и
политики” в отдел „Хуманитарни дейности” при Община Горна Оряховица;
6. Анелия Светославова Токмакчиева – директор, социални услуги в общността
на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – гр. Горна Оряховица;
7. Бисер Борисов Борисов – директор, социални услуги в общността на Дневен
център за деца с увреждания – гр. Горна Оряховица;
8. Людмила Георгиева Цветанова – председател на УС на Сдружение „Център
Мария” – гр. Горна Оряховица;
9. Катя Николова Кряжева – председател на ТСО на слепите – гр. Горна
Оряховица и председател на Сдружение „Човещина” – гр. Горна Оряховица;
10. Катерина Иванова Златкова-Дончева – председател на Управителния съвет
на Сдружение „ЗОВ България” – гр. Велико Търново.
2. Настоящото решение отменя Решение № 947 от Протокол № 55 от 28 февруари 2019
г. от редовно заседание на Общински съвет – Горна Оряховица, мандат 2015-2019 г.

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 6 от 27 февруари 2020 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2019-2023 г.
„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 116

По т.33 от дневния ред - Избор на общински съветници, които да бъдат
включени в състава на комисия, която да разгледа входираните заявления за отпускане
на финансова помощ за извършване на процедури и дейности по асистирана
репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни
проблеми на територията на община Горна Оряховица.
На основание чл.21, ал.1, т.1 и т.23, вр.ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.12, ал.1 и ал.2 от
Правилника за отпускане на финансова помощ за извършване на процедури и дейности
по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала с
репродуктивни проблеми на територията на община Горна Оряховица и т.9.5 от
Решение № 57 от Протокол № 5/30.01.2020г. на Общински съвет Горна Оряховица,
Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
Избира общински съветници, които да бъдат включени в състава на
комисията, която да разгледа входираните заявления за извършване на процедури и
дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала
с репродуктивни проблеми на територията на община Горна Оряховица, а именно:
1.
Председател: д-р Борислав Генчев Генчев - общински съветник,
Председател на ПК“Социални дейности и здравеопазване“ към Общински съвет Горна
Оряховица;
2.
Заместник - председател: Ренета Тодорова Гонгалова - общински
съветник, член на ПК“Социални дейности и здравеопазване“ към Общински съвет
Горна Оряховица;
3.
Йорданка Петрова Кушева - общински съветник, член на ПК“Социални
дейности и здравеопазване“ към Общински съвет Горна Оряховица;
4.
Кирил Асенов Кирилов - общински съветник.

Задължава Кмета на общината със своя заповед да определи останалите 3ма члена от комисията - представители на общинската администрация.
Комисията да започне работа на 04.05.2020г. в 15:30ч.
Постъпилите заявления да бъдат разгледани в срок до 08.05.2020г. и
лицата да бъдат уведомени по надлежния ред.

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 6 от 27 февруари 2020 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2019-2023 г.
В тридневен срок след разглеждане на всички заявления и приключване на
заседанията, комисията да изготви списък на одобрените кандидати и индивидуалния
размер на одобрената сума за финансово подпомагане.
„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 117

По т.34 от дневния ред - Определяне на обекти от първостепенно значение и
допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2020г. на Община Горна Оряховица чрез добавяне на списък с 'обекти
от първостепенно значение'.
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т. 23 и ал.2 от Закон за местното самоуправление
и местната администрация, чл.8, ал.9 от ЗОС, чл. 24, ал.7 от Закона за опазване на
земеделските земи във връзка с §5, т.73 от Допълнителните разпоредби на Закона за
устройство на територията и Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020г.,
Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1. Определя “Приемна зона на „Крепост Ряховец” съгласно изработен Проект
за Подробен устройствен план – План за застрояване и Парцеларен план /ПУП – ПЗ и
ПП/ за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните
територии, за общински обект от първостепенно значение, като същия засяга следните
общински имоти:
Поземлен
имот
130.1439
130.1438
130.1440
130.1435
130.1441
133.1650
133.112
133.1648
133.1647
133.1659

Начин на
Трайно
ползване
Изоставени земи

Землище /
местност

План

Собственик

Документ
за собственост

с. Първомайци

по ПНИ на м.
Бабенец,гр.Горна Оряховица
по ПНИ на м.
Бабенец,гр.Горна Оряховица
по ПНИ на м.
Бабенец,гр.Горна Оряховица
по ПНИ на м.
Бабенец,гр.Горна Оряховица
по ПНИ на м.
Бабенец,гр.Горна Оряховица
по ПНИ на
м.Бабенец,гр.ГорнаОряховица
по ПНИ на
м.Бабенец,гр.ГорнаОряховица
по ПНИ на
м.Бабенец,гр.ГорнаОряховица
по ПНИ на
м.Бабенец,гр.ГорнаОряховица
по ПНИ на
м.Бабенец,гр.ГорнаОряховица

Община Горна
Оряховица
Община Горна
Оряховица
Община Горна
Оряховица
Община Горна
Оряховица
Община Горна
Оряховица
Община Горна
Оряховица
Община Горна
Оряховица
Община Горна
Оряховица
Община Горна
Оряховица
Община Горна
Оряховица

АЧОС № 5199 /
04.10.2018г.
АЧОС № 5359 /
04.10.2018г.
АЧОС № 5360 /
04.12.2018г.
АЧОС №
5358/04.12.2018г.
АЧОС №
6033/08.03.2019г.
АЧОС №
5198/04.10.2018г.
АЧОС №
5356/04.12.2018г.
АЧОС №
5355/04.12.2018г.
АЧОС №
5354/04.12.2018г.
АПОС №
6034/08.03.2019г.

Овощни
насаждения
Лозови
насаждения
Овощни
насаждения

с. Първомайци

Храсти

с. Първомайци

Изоставени орни
земи
Изоставени орни
земи
Изоставени орни
земи
Изоставени орни
земи
Пасище с храсти

с. Първомайци
с. Първомайци

с. Първомайци
с.Първомайци
с.Първомайци
с. Първомайци
с.Първомайци

като всички гореизброени имоти, които не са публична общинска собственост, стават
публична общинска собственост.

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 6 от 27 февруари 2020 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2019-2023 г.
2. На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.23 и ал.2 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 от Закон за общинската
собственост, Общинският съвет Горна Оряховица дава съгласие да бъде допълнена
Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г. на
Община Горна Оряховица, като се добавя списък с „обекти от първостепенно
значение”, като включва обект “Приемна зона на „Крепост Ряховец” съгласно
изработен Проект за Подробен устройствен план – План за застрояване и Парцеларен
план /ПУП – ПЗ и ПП/ за елементи на техническата инфраструктура, извън границите
на урбанизираните територии.
3.На основание чл.21 ,ал.1, т.8 и т. 23 и ал.2 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 от Закон за общинската
собственост, чл. 73, ал.1, т.5 и ал.5 от Закона за горите във връзка с §5, т.73 от
Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и Оперативна
програма „Региони в растеж” 2014 – 2020г. Общински съвет Горна Оряховица
определя „Обособяване на път и изграждане на мостово съоръжение” съгласно
изработен Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване и Парцеларен
план /ПУП – ПЗ и ПП/ за елементи на техническата инфраструктура, извън границите
на урбанизираните територии, за общински обект от първостепенно значение, като
същия засяга следните общински имоти:
Поземлен
имот
59094.121.297
59094.121.298
59094.121.296

59094.120.300

59094.121.299

Начин на
Трайно
ползване
Гори и храсти в
земеделски земи
Пасище
Дере
Друг вид поземлен имот
без определено
стопанско
предназначение
За
селскостопански,горски,
ведомствен път

Землище /
местност

План

Собственик

Документ
за собственост

с. Първомайци

по КККР на с. Първомайци,
общ. Горна Оряховица
по КККР на с. Първомайци,
общ. Горна Оряховица
по КККР на с. Първомайци,
общ. Горна Оряховица

Община Горна
Оряховица
Община Горна
Оряховица
Община Горна
Оряховица

АЧОС № 5224 /
29.10.2018г.
АПОС № 4754/
06.03.2018г.
АЧОС № 5157 /
09.07.2018г.

с. Първомайци

по КККР на с. Първомайци,
общ. Горна Оряховица

Община Горна
Оряховица

АЧОС №
5158/09.07.2018г.

с. Първомайци

по КККР на с. Първомайци,
общ. Горна Оряховица

Община Горна
Оряховица

с. Първомайци
с. Първомайци

като всички гореизброени имоти, които не са публична общинска собственост, стават
публична общинска собственост
4. На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.23 и ал.2 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 от Закон за общинската
собственост, Общинският съвет Горна Оряховица дава съгласие да бъде допълнена
Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г. на
Община Горна Оряховица, като се добавя списък с „обекти от първостепенно
значение”, като включва обект „Обособяване на път и изграждане на мостово
съоръжение” съгласно изработен Проект на Подробен устройствен план – План за
застрояване и Парцеларен план /ПУП – ПЗ и ПП/ за елементи на техническата
инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии.

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 6 от 27 февруари 2020 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2019-2023 г.
5.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и ал.2 от
Закон за местното
самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 от ЗОС, чл. 24, ал.7 от Закона за
опазване на земеделските земи във връзка с §5, т.73 от Допълнителните разпоредби на
Закона за устройство на територията и Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 –
2020г. Общински съвет Горна Оряховица определя „Консервация, реставрация и
социализация на вече разкритите участъци от „Крепост Ряховец” и проучване на
неразкритите участъци от крепостта, изграждане на обезопасени алеи, водещи до
отделните археологически обекти и поставяне на информационни табели и карти на
съответната местност” съгласно изработен Проект за Подробен устройствен план –
План за застрояване и работен устройствен план (ПЗ и РУП) за общински обект от
първостепенно значение, като същия засяга следните общински имоти:
Поземлен
имот
59094.121.299

59094.120.300

Начин на
Трайно
ползване
За
селскостопански,горски,
ведомствен път
Друг вид поземлен имот
без определено
стопанско
предназначение

Землище /
местност

План

Собственик

с. Първомайци

по КККР на с. Първомайци,
общ. Горна Оряховица

Община Горна
Оряховица

с. Първомайци

по КККР на с. Първомайци,
общ. Горна Оряховица

Община Горна
Оряховица

АЧОС № 5158/
09.07.2018г.

по КККР на с. Първомайци,
общ. Горна Оряховица
по КККР на с. Първомайци,
общ. Горна Оряховица
по КККР на с. Първомайци,
общ. Горна Оряховица
по КККР на с. Първомайци,
общ. Горна Оряховица
по КККР на с. Първомайци,
общ. Горна Оряховица

Община Горна
Оряховица
Община Горна
Оряховица
Община Горна
Оряховица
Община Горна
Оряховица
Община Горна
Оряховица

АЧОС №
5156/09.07.2018г.
АЧОС № 5157 /
09.07.2018г.
АПОС №
4746/06.03.2018г.
АПОС №
4754/06.03.2018г.
АПОС № 5201/
04.10.2018г.

Дере

с. Първомайци

Дере

с. Първомайци

59094.120.314

Пасище

с. Първомайци

59094.121.298

Пасище

с. Първомайци

59094.121.1

Пасище

с. Първомайци

59094.120.310
59094.121.296

Документ
за собственост

като всички гореизброени имоти, които не са публична общинска собственост, стават
публична общинска собственост.
6. На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.23 и ал.2 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 от Закон за общинската
собственост, Общинският съвет Горна Оряховица дава съгласие да бъде допълнена
Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г. на
Община Горна Оряховица, като се добавя списък с „обекти от първостепенно
значение”, като включва обект „Консервация, реставрация и социализация на вече
разкритите участъци от „Крепост Ряховец” и проучване на неразкритите участъци от
крепостта, изграждане на обезопасени алеи, водещи до отделните археологически
обекти и поставяне на информационни табели и карти на съответната местност”
съгласно изработен Проект за Подробен устройствен план – План за застрояване и
работен устройствен план (ПЗ и РУП).
„

„

„

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 6 от 27 февруари 2020 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2019-2023 г.
РЕШЕНИЕ

№ 118

По т.35 от дневния ред - Предложение относно избиране
на
общински
съветници в комисията по търгове и конкурсите по реда на Наредбата за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество за месец март 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 69, ал. 1 и чл. 81, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1. Избира в комисиите за провеждане на публичните търгове и в комисиите за
провеждане на публично оповестените конкурси за месец март общинските съветници Даниел Георгиев Костадинов, Христо Венелинов Беремски, Людмила Николаева
Илиева, Йордан Кирилов Керчев, като резервен член Георги Рачев Рачев.
„

„

„

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ДИМИТЪР НИКОЛОВ/

