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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от Протокол № 51/20.10.2022 г. 

от редовно заседание на  

Общински съвет – Горна Оряховица 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 901 

  

По т.1 от дневния ред – Предложение относно Заповед №ОА-04-9374/12.10.2022 

г. на Областен Управител Велико Търново, с която се връща Решение №878 по 

Протокол №49/29.09.2022 г. на Общински съвет Горна Оряховица. 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл.45, ал.9, пр.1-во от Закон за 

местното самоуправление и местната администрация във връзка със Заповед №ОА-04-

9374/12.10.2022 г. на Областен Управител Велико Търново, Общински съвет Горна 

Оряховица 

Р е ш и: 

 

ОТМЕНЯ свое Решение №878 по Протокол №49/29.09.2022 г. на Общински 

съвет Горна Оряховица. 

            „                                 „                                  „ 

 

По т.2 от дневния ред – Питания и отговор на питания 

 

            „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 902 

 

По т.3 от дневния ред – Определяне на основните месечни заплати и 

допълнителни възнаграждения за трудов стаж. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5, ал. 2 и чл. 26, ал. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67/14.04.2010 г. за 

заплатите в бюджетните организации  и дейности, във връзка с чл. 1, ал.1, т.2 от ПМС 

№229/29.07.2022 г.,  Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

Определя основни месечни възнаграждения на кмета на общината и кметовете 

на кметства, според броя на населението по постоянен адрес, считано от 01.07.2022 г., 

както следва: 

1.     Основна месечна заплата (лева): 

 Община Горна Оряховица - инж. Добромир Стойков Добрев: 3 618  

 Кметство град Долна Оряховица – Йордан Георгиев Байчев: 1809 
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 Кметство с. Първомайци – Ясен Стефанов Янков: 1809 

 Кметство с. Драганово – Светослав Александров Иванов: 1809 

 Кметство с. Поликраище – Марин Димитров Тодоранов: 1809 

 Кметство с. Върбица – Йордан Петров Иванов: 1550 

            Кметство с. Писарево – Ахмед Бийдатов Мустафов: 1550 

            Кметство с. Крушето – Ивелина Василева Георгиева: 1550 

            Кметство с. Правда – Венета Димитрова Василева: 1550 

            Кметство с. Янтра – Владимир Русев Илиев: 1550 

            Кметство с. Г.д.Тръмбеш – Маринчо Георгиев Маринов: 1293 

 2. Общински съвет Горна Оряховица определя на кметовете на населените места 

допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит в размер на 1% за 

всяка прослужена година от общия им трудов стаж. 

 3. На основание чл. 26, ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет Горна Оряховица 

определя възнаграждение на Председателя на Общински съвет в размер на 90% от 

основната месечна заплата на кмета на Общината и допълнително възнаграждение за 

трудов стаж и професионален опит в размер на 1% за всяка прослужена година от 

общия му трудов стаж. 

 4. Задължава кмета на Общината и кметовете на кметства да изготвят поименни 

щатни разписания с определените от Общински съвет възнаграждения на кметовете.  

            „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 903 

 

По т.4 от дневния ред – Одобряване разходите за командировки през трето 

тримесечие на 2022 год. на Кмета на Общината. 

На основание чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, Общински 

съвет Горна Оряховица, 

Р е ш и:   

 

          1.Общинският съвет одобрява разхода в размер на 30,00 лв. /тридесет лева/ за 

служебни командировки за третото тримесечие на 2022 г. на Кмета на Общината. 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 904 
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По т.5 от дневния ред – Актуализиране на Програмата за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост за 2022г. 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 2022г. на Община Горна Оряховица 

със следните имоти:  

        1. Отстъпване право на строеж на гаражна клетка  № 1 с площ 21,00 кв.м. в 

поземлен имот с идентификатор 16359.514.2992 с площ 2001,00 кв.м., трайно 

предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: комплексно 

застрояване, номер по преходен план парцел I, кв. 184 по плана на гр. Горна 

Оряховица.  

        2. Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, а имено: 

самостоятелен обект с идентификатор 16359.514.645.1.12 с площ  60,00 кв.м., находящо 

се на 1 етаж в сграда с идентификатор 16359.514.645.1, с предназначение: жилищна 

сграда със смесено предназначение,  разположена в поземлен имот с идентификатор 

16359.514.645 по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с предназначение на 

самостоятелния обект: друг самостоятелен обект в сграда, с административен адрес: гр. 

Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 5, ет. 1, съгласно АОС № 

6852/03.10.2022г., за срок от 5 /пет/ години. 

        3. Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост: 

помещение с площ от 30,00 кв.м., находящо се на втори етаж 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 10 /десет/ години. 

        4. Прекратяване на съсобственост в имот, частна общинска собственост, а именно: 

УПИ VI – 896, кв. 42 по плана на с. Поликраище, община Горна Оряховица, с обща 

площ от 573,00 кв.м., съгласно АОС № 6850/03.10.2022г.  

        5. Продажба на поземлен имот с идентификатор 16359.515.349, с площ от 433,00 

кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: 

за друг вид застрояване, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица., номер по 

преходен план: 5448, кв. 24, парцел XI, съгласно АОС № 6849/03.10.2022г. 

     6. Одобряване на пазарна оценка за продажба на вещи – частна общинска 

собственост, а именно: 16930 бр. употребявани стъклени буркани 0,720 л. за винтова 

капачка. 

„                                 „                                  „ 

Р Е Ш Е Н И Е    № 905 

 

По т.6 от дневния ред – Продажба на поземлен имот с идентификатор 

16359.515.349, с площ от 433,00 кв.м, трайно предназначение на територията: 

урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, по кадастралната 
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карта на гр. Горна Оряховица., номер по преходен план: 5448, кв. 24, парцел XI, 

съгласно АОС № 6849/03.10.2022г.7.Промени в разходната част  на бюджета и разчета 

за капиталови разходи. 

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 16359.515.349, с площ от 433,00 кв.м, 

трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за 

друг вид застрояване, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица., номер по 

преходен план: 5448, кв. 24, парцел XI, съгласно АОС № 6849/03.10.2022г. и 

първоначална тръжна цена  определена с пазарна  оценка  от  лицензиран  оценител, в  

размер на 22083,00 лева /Словом: двадесет и две хиляди осемдесет и три лева/ без ДДС 

или 26499,60 лева /Словом: двадесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и девет 

лева и шестдесет 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    № 906 

 

По т.7 от дневния ред – Прекратяване на съсобственост в имот, частна общинска 

собственост, а именно: УПИ VI – 896, кв. 42 по плана на с. Поликраище, община Горна 

Оряховица, с обща площ от 573,00 кв.м., съгласно АОС № 6850/03.10.2022г. 

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

местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във 

връзка с чл. 58, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

1.Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на 

Община Горна Оряховица, представляваща 40/573 идеални части от имот, частна 

общинска собственост от УПИ VI – 896, кв. 42 по плана на с. Поликраище, община 

Горна Оряховица, с обща площ от 573,00 кв.м., съгласно АОС № 6850/03.10.2022г. на 

съсобственика с общината Димитър Иванов Марков, съгласно нотариален акт акт № 1, 

том I, рег. № 53, дело № 1/2022г.  Като Димитър Иванов Марков закупи частта на 

Общината от 40/573 идеални части от имот, частна общинска собственост от УПИ VI – 

896, кв. 42 по плана на с. Поликраище, община Горна Оряховица, с обща площ от 

573,00 кв.м., при пазарна цена, изготвена от независим лицензиран оценител в размер 

на 482,40 лв. /Словом: четиристотин осемдесет и два лева и четиридесет стотинки/ без 



 

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 51 от 20 октомври 2022 г. от 

редовно заседание на Общински съвет, мандат 2019-2023 г. 
 

ДДС или 578,88 лв. /Словом: петстотин седемдесет и осем лева и осемдесет и осем 

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

Горна Оряховица упълномощава кмета на Община Горна Оряховица да сключи 

договор за покупко - продажба. Таксите по издаване и вписване на договора са за 

сметка на заявителя. 

„                                 „                                  „ 

Р Е Ш Е Н И Е    № 907 

 

По т.8 от дневния ред – Отдаване под наем на недвижим имот – частна 

общинска собственост, а имено: самостоятелен обект с идентификатор 

16359.514.645.1.12 с площ  60,00 кв.м., находящо се на 1 етаж в сграда с идентификатор 

16359.514.645.1, с предназначение: жилищна сграда със смесено предназначение,  

разположена в поземлен имот с идентификатор 16359.514.645 по кадастралната карта 

на гр. Горна Оряховица, с предназначение на самостоятелния обект: друг 

самостоятелен обект в сграда, с административен адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар 

Освободител” № 5, ет. 1, съгласно АОС № 6852/03.10.2022г., 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. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост във 

връзка с чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 84, ал. 1, т. 5 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 – частна общинска собственост, а имено: самостоятелен 

обект с идентификатор 16359.514.645.1.12 с площ  60,00 кв.м., находящо се на 1 етаж в 

сграда с идентификатор 16359.514.645.1, с предназначение: жилищна сграда със 

смесено предназначение,  разположена в поземлен имот с идентификатор 

16359.514.645 по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с предназначение на 

самостоятелния обект: друг самостоятелен обект в сграда, с административен адрес: гр. 

Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 5, ет. 1, съгласно АОС № 

6852/03.10.2022г., за срок от 5 /пет/ години и  първоначална месечна наемна цена  4,50 

лв./ кв.м. без ДДС  или 5,40 лв./кв. м. с ДДС или за 60,00 кв.м. общо 270,00лв. /Словом: 

двеста и седемдесет лева/ без ДДС или 324,00 лв. /Словом: триста двадесет 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. 

„                                 „                                  „ 

Р Е Ш Е Н И Е    № 908 

 

По т.9 от дневния ред – Отдаване под наем на недвижим имот – публична 

общинска собственост: помещение с площ от 30,00 кв.м., находящо се на втори етаж в 

сграда с идентификатор 16359.514.1521.1 – разположена в поземлен имот с 
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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 10 /десет/ 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. 1 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 на втори етаж 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 10 /десет/ години с първоначална месечна наемна 

цена  1,20 лв./ кв.м. без ДДС  или 1,44 лв./кв. м. с ДДС или за 30,00 кв.м. общо 36,00лв. 

/Словом: тридесет и шест лева/ без ДДС или 43,20 лв. /Словом: четиридесет и три лева 

и двадесет стотинки/ 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. 

„                                 „                                  „ 

Р Е Ш Е Н И Е    № 909 

 

По т.10 от дневния ред – Одобряване на пазарна оценка за продажба на вещи – 

частна общинска собственост, а именно: 16930 бр. употребявани стъклени буркани 

0,720 л. за винтова капачка. 

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

общинската    собственост   във  връзка с  чл. 51,  ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда 

за придобиване, управление  и разпореждане  с  общинско   имущество, Общински 

съвет Горна Оряховица 

Р е ш и: 

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

за  продажба   на   вещи – частна общинска собственост, а именно: 16930 бр. 

употребявани стъклени буркани 0,720 л. за винтова капачка – употребявани в ДЯ 

„Еделвайс“ – гр. Горна Оряховица, ДЯ „Зорница“ – гр. Горна Оряховица и ДПЛУИ – с. 

Драганово. 

2.Общински съвет Горна Оряховица одобрява пазарна оценка за продажба на 

вещи – частна общинска собственост, а именно: 16930 бр. употребявани стъклени 

буркани 0,720 л. за винтова капачка., в размер на 1693,00 лв. /Словом: хиляда 

шестстотин деветдесет и три лева/ с ДДС.  
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3.Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да организира и проведе 

публични търгове с тайно наддаване по реда на ЗОС и НРПУРОИ за продажба на 16930 

бр. употребявани стъклени буркани 0,720 л. за винтова капачка до изчерпване на 

наличните количества. 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 910 

 

По т.11 от дневния ред – Отстъпване право на строеж на гаражна клетка  № 1 с 

площ 21,00 кв.м. в поземлен имот с идентификатор 16359.514.2992 с площ 2001,00 

кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: 

комплексно застрояване, номер по преходен план парцел I, кв. 184 по плана на 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, Общински 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 № 1 с площ 21,00 кв.м. в поземлен 

имот с идентификатор 16359.514.2992 с площ 2001,00 кв.м., трайно предназначение на 

територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: комплексно застрояване, номер 

по преходен план парцел I, кв. 184 по плана на гр. Горна Оряховица, частна общинска 

собственост, съгласно АОС № 6844/29.07.2022г. 

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 

628,55 лв.  /Словом: хиляда шестстотин двадесет и осем лева и петдесет и пет стотинки/ 

без ДДС или 1 954,26 лв. /Словом: хиляда деветстотин петдесет и четири лева и 

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

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 911 

 

По т.12 от дневния ред – Даване на съгласие за кандидатстване на община Горна 

Оряховица с проектно предложение по Целева програма „Патронажна мобилност за 

доставка на топъл обяд“ пред Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда 

и социалната политика, за закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за 

нуждите на Домашен социален патронаж – гр. Горна Оряховица. 

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

местната администрация, Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 
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1. Общински съвет - Горна Оряховица дава съгласие Община Горна 

Оряховица да кандидатства с проектно предложение по Целева 

програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“ пред 

Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната 

политика, за закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил 

за нуждите на Домашен социален патронаж -гр. Горна Оряховица. 

 

2. Общински съвет - Горна Оряховица поема ангажимент за 

осигуряване на съфинансиране от общинския бюджет в размер на 4 

000,00 лв. за кандидатстване с проектно предложение по Целева 

програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“ пред 

Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната 

политика, за закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил 

за нуждите на Домашен социален патронаж - гр. Горна Оряховица. 

 
3. Общински съвет - Горна Оряховица гарантира заплащането на цялата 

сума    при доставката на автомобила и неговото ползване за разнос на 

храна за период не по-  малко от 3 години след реализиране на проекта 

и до изтичане на гаранционния срок на автомобила. 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 912 

 

По т.13 от дневния ред – Включва в Годишния план за работа по приватизация 

на общинска собственост – 2022г. и в списък на общински нежилищни имоти, 

невключени в имуществото на общински търговски дружества, обект: Урегулиран 

поземлен имот II – за търговия и услуги в кв. 44 по плана на с. Първомайци с обща 

площ 1564,00 кв.м. /хиляда петстотин шестдесет и четири квадратни метра/, заедно с 

построените в него: едноетажна сграда с ЗП – 24,00 кв.м., склад с ЗП – 560,00 кв.м., 

едноетажна сграда с ЗП – 37,00 кв.м., едноетажна сграда с ЗП – 83,00 кв.м., съгласно 

АОС № 6853/03.10.2022г. 

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, чл. 5, ал. 3, т. 7 от Наредбата за възлагане 

извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със 

следприватизационния контрол, включително процесуално представителство или на 

дейности, свързани с функциите по Закона за публичните предприятия, Общински 

съвет Горна Оряховица 

Р е ш и: 

   1. Включва в Годишния план за работа по приватизация на общинска собственост – 

2022г. общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински 

търговски дружества: Урегулиран поземлен имот II – за търговия и услуги в кв. 44 по 

плана на с. Първомайци с обща площ 1564,00 кв.м. /хиляда петстотин шестдесет и 

четири квадратни метра/, заедно с построените в него: едноетажна сграда с ЗП – 24,00 
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кв.м., склад с ЗП – 560,00 кв.м., едноетажна сграда с ЗП – 37,00 кв.м., едноетажна 

сграда с ЗП – 83,00 кв.м., съгласно АОС № 6859/03.10.2022г. 

   2. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в 

имуществото на общински търговски дружества: Урегулиран поземлен имот II – за 

търговия и услуги в кв. 44 по плана на с. Първомайци с обща площ 1564,00 кв.м. 

/хиляда петстотин шестдесет и четири квадратни метра/, заедно с построените в него: 

едноетажна сграда с ЗП – 24,00 кв.м., склад с ЗП – 560,00 кв.м., едноетажна сграда с ЗП 

– 37,00 кв.м., едноетажна сграда с ЗП – 83,00 кв.м., съгласно АОС № 6859/03.10.2022г. 

   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: Урегулиран 

поземлен имот II – за търговия и услуги в кв. 44 по плана на с. Първомайци с обща 

площ 1564,00 кв.м. /хиляда петстотин шестдесет и четири квадратни метра/, заедно с 

построените в него: едноетажна сграда с ЗП – 24,00 кв.м., склад с ЗП – 560,00 кв.м., 

едноетажна сграда с ЗП – 37,00 кв.м., едноетажна сграда с ЗП – 83,00 кв.м., съгласно 

АОС № 6859/03.10.2022г., 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. 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 913 

 

По т.14 от дневния ред – Даване на съгласие за учредяване право на прокарване 

на подземна кабелна линия за изграждането на обект: „Трасе на ел. кабел 20 Kv от ПИ 

16359.510.68 (УПИ XXVI, кв.49, по регулационния план на кв. „Калтинец“, гр. Горна 

Оряховица) до стълб №2 на ЕП „Калтинец“ в ПИ 16359.516.70 по КККР на гр. Горна 

Оряховица“. 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 23, и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 193, ал. 

4 и ал. 6 от Закон за устройство на територията, във връзка с чл.89 от Наредба за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет 

Горна Оряховица 

Р е ш и: 

В качеството си на собственик, дава съгласие да се учреди на „Солар енерджи парк“ 

ООД с ЕИК 200504319 и адрес на управление гр. Елена, ул. „Крайбрежна“ № 3  право 

на прокарване на подземна кабелна линия - ел. кабел  NA2X/F/2Y 3x1x185/25RM - 

20kV,   от ПИ 16359.510.68 (УПИ XXVI, кв.49) до стълб №2 на ЕП „Калтинец“ в ПИ 

16359.516.70 по КККР на гр. Горна Оряховица, с обща дължина 3315,75 м, от които 

3216,83 м в общинска публична собственост, а именно:     
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       -Кабелна линия 20kV с дължина 199,89 метра, преминаваща през публична 

общинска собственост – улица „Антон Страшимиров“ и  представляваща имот с 

идентификатор 16359.510.36 по КККР на гр. Горна Оряховица; 

       -Кабелна линия 20kV с дължина 931,36 метра, преминаваща през публична 

общинска собственост – улица „Антон Страшимиров и  представляваща имот с 

идентификатор 16359.509.1075 по КККР на гр. Горна Оряховица; 

       -Кабелна линия 20kV с дължина 19.03 метра, преминаваща през публична 

общинска собственост – улица „Пробуда“ и  представляваща имот с идентификатор 

16359.509.1110 по КККР на гр. Горна Оряховица; 

       -Кабелна линия 20kV с дължина 2,95 метра, преминаваща през публична общинска 

собственост – улица „Янтра“ и  представляваща имот с идентификатор 16359.509.1111 

по КККР на гр. Горна Оряховица; 

       -Кабелна линия 20kV с дължина 1459,16 метра, преминаваща през публична 

общинска собственост – улица „Антон Страшимиров“  и  представляваща имот с 

идентификатор 16359.508.52 по КККР на гр. Горна Оряховица; 

       -Кабелна линия 20kV с дължина 84,10 метра, преминаваща през публична 

общинска собственост – имот с недефиниран начин на трайно ползване с 

идентификатор 16359.508.53 по КККР на гр. Горна Оряховица; 

       -Кабелна линия 20kV с дължина 410,18 метра, преминаваща през публична 

общинска собственост – улица „Антон Страшимиров“,  представляваща имот с 

идентификатор 16359.516.51 по КККР на гр. Горна Оряховица; 

       -Кабелна линия 20kV с дължина 110,16 метра, преминаваща през публична 

общинска собственост – друга второстепенна улица,  представляваща имот с 

идентификатор 16359.516.70 по КККР на гр. Горна Оряховица. 

 

Правото на прокарване през гореописаните имоти, публична общинска собственост, е 

на цена  в размер 4 825,25лв. /словом: четири хиляди осемстотин двадесет и пет лева и 

двадесет и пет стотинки/ без ДДС, съгласно чл.89 от Наредба за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет – Горна 

Оряховица. 

„                                 „                                  „ 

Р Е Ш Е Н И Е    № 914 

 

По т.15 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 ноември 2022 г. 

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

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

управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Горна Оряховица  

 

Р е ш и: 
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1. Избира в комисиите за провеждане на публичните търгове и в комисиите за 

провеждане на публично оповестените конкурси за месец ноември 

общинските съветници – Светлана Ганева, Павлинка Николова, Светла 

Зарева, Николай Караиванов, като резервен член Савадор Ганчев. 

„                                 „                                  „ 

 

 

                                                   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                 /ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ/ 
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