Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 29 от 29 юли 2021 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2019-2023 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 29/29.07.2021 г.
от редовно заседание на
Общински съвет – Горна Оряховица
РЕШЕНИЕ

№ 559

По т.1 от дневния ред – Отчет за дейността на Общински съвет Горна Оряховица и
неговите комисии за първото полугодие на 2021г.

На основание чл. 27, ал. 6 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
I. Приема отчета за дейността на Общински съвет Горна Оряховица и неговите
комисии за първото полугодие на 2021 г.
„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 560

По т.2 от дневния ред – Отчет за изпълнение на Строителната програма на
Община Горна Оряховица за период 01.01.2021г. – 30.06.2021г.
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
I. Приема така представения Отчет на Строителна програма на Община Горна
Оряховица за период 01.01.2021г. – 30.06.2021г.
„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 561

По т.3 от дневния ред – Приемане на отчета за изпълнение на Годишен план за
работа по приватизация на общинска собственост за първото полугодие на 2021г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 6 ал. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол,
Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
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1. Приема отчета за изпълнение на Годишен план за работа по приватизация на
общинска собственост за първото полугодие на 2021г.
2. Приема план – сметката на приходите и разходите от приватизация за
първото полугодие на 2021г.
„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 562

По т.4 от дневния ред – Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците в община Горна Оряховица (2021-2022).
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация и чл.197, ал.1 и ал.2 от Закона за
предучилищното и училищно образование, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1.Приема Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците в община Горна Оряховица (2021-2022).
„

„

„

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

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 563

По т.6 от дневния ред – Промени в приходната и разходната част на бюджета,
разчета за капиталови разходи и средствата от ЕС.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.104, ал. 1, ал.4, т.5, чл.124, ал.2, ал.3 и ал.4, от Закона за
публичните финанси, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1.
Променя плана на бюджета на Община Горна Оряховица за 2021 година за
местни дейности, както следва:
1.1. По приходната част за местни дейности
1.1.1.

Увеличава със 17 870 лв. приходната част на бюджета на Община Горна
Оряховица - за гр. Горна Оряховица, като изменя§62-00Трансфери между
бюджети и сметки за средства от Европейския съюз(нето) §76-00 Временни
безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз
(нето) както следва:
- За проект „Обучение и заетост на младите хора“ §76-00(+)16004 лв.;
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-

-

За проект „Приеми ме 2015“ §76-00(+)3866 лв.;
За проект №BG16M1OP002-2.009-0045, „Община Горна Оряховица работи
за общество с „нулеви отпадъци“ §76-00(-) 2000 лв.;
За проект
№ROBG-419 „Иновативен подход за популяризиране на
културното и природно наследство в трансграничния регион“
§76-00(+) 22000 лв.;
За проект BG16RFOP001-1.027-0009-C01 “Обновяване и модернизация на
културна инфраструктура гр.Г.Оряховица“ §§62-02-предоставени трансфери
(-) 22000 лв.

По разходната част за местни дейности
Извършва промени в разходната част на бюджета на Община Горна Оряховица,
Функция І Общи държавни служби, дейност 122 Общинска администрация,
като увеличава с 2 000 лв. §46-00 Разходи за членски внос и участие в
нетърговски организации и дейности.
1.2.2. Извършва промени в разходната част на бюджета на Община Горна Оряховица,
Функция VIІ Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело, дейност 740
Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски
комплекси с местен характер, като увеличава с 15 870 лв. §10-00 Издръжка,
§§10-20 разходи за външни услуги.
1.2.3. Извършва промени в разходната част на бюджета на Домашен социален
патронаж, Функция V Социално осигуряване, подпомагане и грижи, дейност
524 Домашен социален патронаж, като намалява с 4100 лв. §01-00 Заплати и
възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения,
§§01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения, дейност 524 Домашен социален патронаж и като увеличава с
4 100 лв. §10-00 Издръжка, §§10-15 материали, дейност 589 Други служби и
дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта
2.Извършва компенсирани промени в разчета за капиталови разходи в частта за
финансиране с целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на
72663 лв., както следва :
било става разлика
лв.
лв.
лв.
§51-00 Основен ремонт на ДМА
1.2.
1.2.1.

Функция І Общи държавни служби
Дейност 122 Общинска администрация
-Основен ремонт кметство гр.Долна Оряховица
10000 9959
-Основен ремонт кметство с. Върбица
10000 9973
-Основен ремонт покрив кметство с. Стрелец
5000
4901
-Основен ремонт покрив кметство с.Крушето
10000
9998
-Основен ремонт покрив кметство с.Паисий
5000 4996
-Основен ремонт на сграда към кметство с.Янтра
15000 14953
§52-01- придобиване на компютри и хардуер
Функция І Общи държавни служби

-41
-27
-99
-2
-4
-47
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Дейност 122 Общинска администрация
-Доставка на 2 бр. сървъри за Община Г.Оряховица
0 12000
+12000
§52-03- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения
Функция VІІ Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело
Дейност 714 Спортни бази за спорт за всички
-Проектиране и изграждане на захранване с топла
10000
0 -10000
вода на бани в стари съблекални
-Проектиране и изграждане на газова инсталация
0 10000 +10000
за отопление и битова вода на стари съблекални
§52-05- придобиване на стопански инвентар
Функция VІ Жилищно строителство, БКС и ООС
Дейност 622Озеленяване
-Доставка на комбинирана система за кастрене
1860 1817
-43
За ОП ППИО
Функция VІІ Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело
Дейност 714 Спортни бази за спорт за всички
-Доставка на бетонна игрална пикник маса
0 1780
+1780
-Доставка на бетонна пикник маса
0 1320
+1320
§52-06-изграждане на инфраструктурни обекти
Функция VІ Жилищно строителство, БКС и ООС
Дейност 627 Управление на дейностите по отпадъците
-Рекултивация на депо за битови отпадъци
0
11400 +11400
местност «Бабенец» гр.Г. оряховица
Функция VІІ Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело
Дейност 714 Спортни бази за спорт за всички
-Изграждане на футболно игрище в УПИ I
кв.199 по плана на гр.Горна Оряховица
208926
245089
+36163
§53-09- придобиване на други нематериални дълготрайни активи
Функция VІІ Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело
Дейност 714 Спортни бази за спорт за всички
-Проект за енергийна ефективност на спортна
48000
0
-48000
Зала“Никола Петров“, гр.Горна Оряховица
-Проектиране на обект «Изграждане на футболно 14400
0
-14400
игрище в УПИ I кв.199 по плана на
гр.Горна Оряховица
------------------------------------Всичко компенсиране : 338186 338186
0
3.Изменя приходната и разходната част на сметките за средства от Европейския
съюз (извънбюджетна сметка/код 7443) както следва:
По прихода
За ОП „РЧР“ :
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- За проект „Обучение и заетост на младите хора“ §76-00(-)16004 лв.;
- За проект „Приеми ме 2015“ §76-00(-)3866 лв.;
За ОП „РР“:
-За проект BG16RFOP001-1.027-0009-C01 “Обновяване и модернизация на
културна инфраструктура гр.Г.Оряховица“ §§62-01-получени трансфери (+)
22000 лв.
За ОП „ОС“ :
-За проект №BG16M1OP002-2.009-0045, „Община Горна Оряховица работи
за общество с „нулеви отпадъци“ §76-00(+) 2000 лв.;
За ТГС :
- - За проект №ROBG-419 „Иновативен подход за популяризиране на
културното и природно наследство в трансграничния регион“
§76-00(-) 22000 лв.;
По разхода
За ОП „РЧР“ :
- За проект „Приеми ме 2015“ намалява §§01-02 заплати и възнаграждения
за персонал по служебни правоотношения (-)3866 лв.;
- За ОП „ОС“ :
-За проект №BG16M1OP002-2.009-0045, „Община Горна Оряховица работи
за общество с „нулеви отпадъци“ увеличава §§10-20-разходи за външни
услуги (+) 2000 лв.;
- За ОП „РР“:
-За проект BG16RFOP001-1.027-0009-C01 “Обновяване и модернизация на
културна инфраструктура гр.Г.Оряховица“ увеличава разхода с (+) 22000
лв. , като той се разпределя съгласно ЕБК и в съответствие с бюджета на
проекта.
Заемът се погасява 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), заемът се трансформира в трансфер между бюджети и сметки за
средства от Европейския съюз (т. 20 от ДДС 07/04.04.2008г. на Министерство на
финансите).
4. Кметът на общината да отрази промените по бюджета по функции, дейности,
параграфи и подпараграфи по ЕБК.
„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 564

По т.7 от дневния ред – Поемане на краткосрочен общински дълг за мостово
финансиране на изпълнението на проект BG16RFOP001-1.027-0009-C01 „Обновяване и
модернизация на културна инфраструктура гр. Горна Оряховица“ за обект
„Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност,
включително обзавеждане и оборудване на сградата на НЧ „Братя Грънчарови – 2002“.
На основание чл. 21, ал.1, т.10 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.5, ал.1, т.5, чл.17 и чл.19а от Закона за общинския дълг,
Общински съвет Горна Оряховица
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Р е ш и:
1. Община Горна Оряховица да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД,
по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализация на проект:
BG16RFOP001-1.027-0009-C01 „Обновяване и
модернизация на културна
инфраструктура гр. Горна Оряховица“ за обект „Реконструкция, модернизация и
въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително обзавеждане и оборудване
на сградата на НЧ “Братя Грънчарови - 2002“ по Оперативна програма „Региони в
растеж“ 2014-2020 г., приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“,
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014-2020“, при следните основни параметри:
 Максимален размер на дълга – до 2 185 000,00 лева (словом: два милиона
сто осемдесет и пет хиляди лева);
 Валута на дълга – лева;
 Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
 Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на
договор за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без
такса за предсрочно погасяване;
- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия
орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съгласно Административен договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с номер от ИСУН 2020:
BG16RFOP001-1.027-0009-C01 и № РД-02-37-8 на 17.02.2021 г. и/или собствени
бюджетни средства;
 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална
надбавка, общо до 4.083 %;
 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно
ценовата политика на „Фонд ФЛАГ“ ЕАД и Управляващата банка;
 Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на особен залог върху вземанията на Община Горна Оряховица
по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с
номер от ИСУН 2020 BG16RFOP001-1.027-0009-C01 и № РД-02-37-8 от 17.02.2021 г.,
сключен с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
г., постъпващи по платежна сметка, вземанията на наличностите по която, настоящи и
бъдещи, също са обект на особен залог;
- Учредяване на особен залог върху настоящи и бъдещи парични вземания,
представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Горна Оряховица, по чл. 45,
ал.1, т.1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за
местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл.52, ал.1, т.1,
букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по
платежна сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са
обект на особен залог;
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Горна Оряховица да подготви
искането за кредит, да го подаде в офиса на „Фонд ФЛАГ” ЕАД, да подпише договора
за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими
правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1.
„

„

„
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РЕШЕНИЕ

№ 565

По т.8 от дневния ред – Даване на съгласие Кметът на Община Горна Оряховица
да направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на средства от
целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на
общината за извършване на неотложни текущи ремонти на улична мрежа и на сгради,
публична общинска собственост.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл.89 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2021 г., Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
Дава съгласие Кметът на Община Горна Оряховица да направи предложение до
Министъра на финансите за трансформиране на средства от целевата субсидия за
капиталови разходи по чл.50 от ЗДБРБ за 2021 в целеви трансфер за финансиране
разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на сгради
публична общинска собственост и улична мрежа в населените места, както следва:
№
по
ред

1.

2.

3

4

Наименование на
обектите за
капиталови
разходи по
бюджета на
общината, за
които се
предлага
намаление на
финансирането
1
Основен ремонт
на сграда към
кметство с.
Янтра
Основен ремонт
кметство
гр.Долна
Оряховица
Основен ремонт
кметство
с.Върбица
Основен ремонт
покрив кметство
с. Стрелец

Размер на
средствата
от цева
субсидия за
капиталови
разходи за
позициите
по к.1

Наименование , местонахождение
на обектите за текущ ремонт, за
които се предлага финансиране с
трансформираната целева
субсидия за капиталови разходи

Размер на
средствата,
с които ще
се
финансират
разходите
за обектите
по к.3

2
3
14953 Текущ ремонт на сграда към
кметство с.Янтра/АОС №
174/06.10.1997г. година на
построяване 1951
9959 Текущ ремонт сграда кметство
гр.Долна
Оряховица/АОС№1366/27.01.2003
г. година на построяване 1968
9973 Текущ ремонт сграда кметство
с.Върбица/АОС
№6688/21.07.2021година на
построяване 1950
4901 Текущ ремонт покрив на сграда
кметство с.Стрелец/АОС
№6689/21.07.2021, година на
построяване 1971

4
14953

9959

9973

4901
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5

Основен ремонт
покрив кметство
с.Крушето

6

Основен ремонт
на покрив
кметство
с.Паисий
Реконструкция
на сграда детска
градина с.
Г.Д.Тръмбеш
Ремонт на
съблекални към
стадион в
с.Поликраище
Основен ремонт
на НЧ
„Просвета-1906“,
с.Г.Г.Тръмбеш
Основен ремонт
на НЧ
„Съгласие-1905“,
с.Писарево
Основен ремонт
на ул. „Раховец“
с.Правда
Основен ремонт
на ул.
„Клокотница“ с.
Първомайци

7

8

9

10

11

12

9998 Текущ ремонт покрив на сграда
кметство
с.Крушето№180/10.10.1997
година на построяване 1970
4996 Текущ ремонт покрив на сграда
кметство с. Паисий/АОС
№1327/26.09.2002 година на
построяване 1948
10000 Текущ ремонт на сграда детска
градина с.Г.Д.Тръмбеш /АОС
№164/06.10.1997 построена 1962

ВСИЧКО:

4996

10000

16500 Текущ ремонт на съблекални към
стадион в с.Поликраище/АОС
№6687/21.07.2021 година на
построяване 1960
5000 Текущ ремонт на сграда „НЧ
„Просвета-1906“, с. Г.Г.Тръмбеш
/АОС№14815.09.1997 година на
построяване 1966
8000 Текущ ремонт на сграда НЧ“
„Съгласие-1905“,
с.Писарево/АОС №16.07.2003
година на построяване 1990
15000 Текущ ремонт на ул.“Раховец“
с.Правда

16500

25000 Текущ ремонт на ул.
„Клокотница“ с.Първомайци

25000

134280
„

9998

5000

8000

15000

134280
„

РЕШЕНИЕ

„
№ 566

По т.9 от дневния ред – Одобряване разходите за командировки през второто
тримесечие на 2021 г. на Кмета на Общината и на Председателя на Общинския съвет.
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 20,00 лв. /двадесет лева/ за
служебни командировки за второто тримесечие на 2021 г. на Кмета на Общината.
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2.Общинският съвет одобрява разхода в размера на 40,00 лв. /четиридесет лв./
за служебни командировки за второто тримесечие на 2021 г. на Председателя на
Общински съвет в страната.
„
„
„
РЕШЕНИЕ

№ 567

По т.10 от дневния ред – Актуализиране на Програмата за управление и
разпореждане с имоти общинска собственост за 2021г. 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 2021г. на Община Горна Оряховица със
следните имоти:
1. Учредяване на възмездно право на ползване върху имот, частна общинска
собственост, а именно – поземлен имот с идентификатор 40172.251.64 – гори и храсти в
земеделска земя, III категория по плана на с. Крушето, община Горна Оряховица, с
площ 11447,00 дка, съгласно АОС № 6679/27.05.2021г. за срок от 10 /десет/ години за
устройване на постоянен пчелин.
2. Учредяване на възмездно право на ползване върху имот, частна общинска
собственост, а именно – поземлен имот с идентификатор 40172.251.65 – гори и храсти в
земеделска земя, III категория по плана на с. Крушето, община Горна Оряховица, с
площ 5259,00 дка, съгласно АОС № 6678/27.05.2021г. за срок от 10 /десет/ години за
устройване на постоянен пчелин.
3. Отдаване под наем на недвижим имот, публична общинска собственост, а именно
помещение с площ 260,00 кв.м., попадащо в самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 16359.514.1559.1.7, предназначение на самостоятелния обект: Друг вид
самостоятелен обект в сграда, адрес на имота: гр. Горна Оряховица, ул. Патриарх
Евтимий № 1, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор
16359.514.1559, предназначение: Административна, делова сграда, съгласно АОС №
6580/05.06.2020г. за срок от 3 /три/ години.
4. Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно
помещение в бивша автогара с площ 130,00 кв.м., находящо се в УПИ V – за автогара,
кв. 52 по плана на с. Поликраище, община Горна Оряховица, съгласно АОС №
339/22.06.1998г., за срок от 10 /десет/ години.
5. Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно
помещение с площ 21,21 кв.м., находящо се в Здравна служба в УПИ I, кв. 52 по плана
на с. Поликраище, община Горна Оряховица, съгласно АОС № 196/27.10.1997г., за срок
от 10 /десет/ години.
6. Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно
помещение с площ 28,00 кв.м., находящо се в УПИ XIV - 664, кв. 78 по плана на с.
Поликраище, община Горна Оряховица, съгласно АОС № 569/22.03.2001г., за срок от
10 /десет/ години.
7. Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно
помещение с площ 13,00 кв.м., находящо се в УПИ XIV - 664, кв. 78 по плана на с.
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Поликраище, община Горна Оряховица, съгласно АОС № 569/22.03.2001г., за срок от
10 /десет/ години.
8. Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с
идентификатор 16359.64.784, местност „Бабенец”, по кадастралната карта на гр. Горна
Оряховица, с площ 633,00 кв.м. /шестстотин тридесет и три кв.м./, предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: лозе, категория на земята: 5,
съгласно АОС № 6683/05.07.2021г.
9. Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с
идентификатор 16359.64.1100, местност „Бабенец”, по кадастралната карта на гр. Горна
Оряховица, с площ 2605,00 кв.м. /две хиляди шестстотин и пет кв.м./, предназначение
на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение,
категория на земята: 5, съгласно АОС № 6682/05.07.2021г.
10. Продажба на урегулиран поземлен имот - частна общинска собственост, УПИ
VII – за жилищно строителство, кв. 28 по плана на с. Първомайци, общ. Горна
Оряховица с площ от 1256,00 кв.м. /хиляда двеста петдесет и шест/, съгласно АОС №
4697/02.02.2018г.
„
„
„
РЕШЕНИЕ

№ 568

По т.11 от дневния ред – Предоставяне за безвъзмездно ползване на общински
спортен обект – 2 (два) броя игрища – тенис кортове в двора на ОУ „Св. Св. Кирил и
Методий“, гр. Горна Оряховица на ТК „Царевец“.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т.23 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.103, ал.1 от Закона за физическото
възпитание и спорта и чл.9, ал.4 и чл.12, ал.4 от Наредбата за условията и реда за
използване на спортни обекти, собственост на община Горна Оряховица, Общински
съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
Дава съгласие да се отдаде за безвъзмездно ползване за срок от 5 /пет/ години на
ТК „Царевец“ гр. Горна Оряховица – 2 /два/ броя игрища – тенис кортове в двора на ОУ
„Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Горна Оряховица, находящо се в – УПИ I – за училище,
кв. 170, по плана на гр. Горна Оряховица, представляващ ПИ с идентификатор №
16359.514.2480 по КККР на гр. Горна Оряховица, собственост на община Горна
Оряховица, съгласно А.П.О.С. № 6684/14.07.2021 г.
„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 569

По т.12 от дневния ред – Продажба на урегулиран поземлен имот - частна
общинска собственост, УПИ VII - за жилищно строителство, кв. 28 по плана на с.
Първомайци, общ. Горна Оряховица с площ от 1256,00 кв.м. /хиляда двеста петдесет и
шест квадратни метра/, съгласно АОС № 4697/02.02.2018г.

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 29 от 29 юли 2021 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2019-2023 г.
Общинският съвет не прие предложението поради липса на необходимия брой
гласували „за“ предложението общински съветници.
„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 570

По т.13 от дневния ред – Отдаване под наем на недвижим имот, публична
общинска собственост, а именно помещение с площ 260,00 кв.м., попадащо в
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 16359.514.1559.1.7, предназначение на
самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, адрес на имота: гр.
Горна Оряховица, ул. Патриарх Евтимий № 1, сградата е разположена в поземлен имот
с идентификатор 16359.514.1559, предназначение: Административна, делова сграда,
съгласно АОС № 6580/05.06.2020г. за срок от 3 /три/ 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, а именно
помещение с площ 260,00 кв.м., попадащо в самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 16359.514.1559.1.7, предназначение на самостоятелния обект: Друг вид
самостоятелен обект в сграда, адрес на имота: гр. Горна Оряховица, ул. Патриарх
Евтимий № 1, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор
16359.514.1559, предназначение: Административна, делова сграда, съгласно АОС №
6580/05.06.2020г. за срок от 3 /три/ години и първоначална месечна наемна цена в
размер на 312,00 лв. /Словом: триста и дванадесет лева/ без ДДС или 374,40 лв.
/Словом: триста седемдесет и четири лева и четиридесет стотинки/ с ДДС.
Помещението ще бъде използвано за развиване на спортни дейности.
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

„
№ 571

По т.14 от дневния ред – Отдаване под наем на недвижим имот – частна
общинска собственост, а именно помещение с площ 13,00 кв.м., находящо се в сграда,
попадаща в УПИ XIV – 664, кв. 78 по плана на с. Поликраище, община Горна
Оряховица, съгласно АОС № 569/22.03.2001г., за срок от 10 /десет/ години.
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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, 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 – частна общинска собственост, а именно
помещение с площ 13,00 кв.м., находящо се в сграда, попадаща в УПИ XIV - 664, кв. 78
по плана на с. Поликраище, община Горна Оряховица, съгласно АОС №
569/22.03.2001г., с първоначална месечна наемна цена 4,00 лв./ кв.м. без ДДС или 4,80
лв./кв.м. с ДДС или за 13,00 кв.м. сума в размер на 52,00 лв. /Словом: петдесет и два
лева/ без ДДС или 62,40 лв. /Словом: шестдесет и два лева и четиридесет стотинки/ с
ДДС за срок от 10 /десет/ години.
Предмет на дейност: помещението да се използва за извършване на услуги –
фризьорски салон.
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

„
№ 572

По т.15 от дневния ред – Отдаване под наем на недвижим имот – частна
общинска собственост, а именно помещение с площ 28,00 кв.м., находящо се на първи
етаж в сграда, попадаща в УПИ XIV – 664, кв. 78 по плана на с. Поликраище, община
Горна Оряховица, съгласно АОС № 569/22.03.2001г., 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. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост във
връзка с чл. 16, ал. 1 и ал. 2, чл. 84, ал. 1, 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 недвижим имот – частна общинска собственост, а именно
помещение с площ 28,00 кв.м., находящо се на първи етаж в сграда, попадаща в УПИ
XIV - 664, кв. 78 по плана на с. Поликраище, община Горна Оряховица, съгласно АОС
№ 569/22.03.2001г., с първоначална месечна наемна цена 3,00 лв./ кв.м. без ДДС или
3,60 лв./кв.м. с ДДС или за 28,00 кв.м. сума в размер на 84,00 лв. /Словом: осемдесет и
четири лева/ без ДДС или 100,80 лв. /Словом: сто лева и осемдесет стотинки/ с ДДС за
срок от 10 /десет/ години.
Предмет на дейност: помещението да се използва за извършване търговска
дейност.
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2. Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да организира и проведе
публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Закона за общинската
собственост и НРПУРОИ.
„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 573

По т.16 от дневния ред – Отдаване под наем на недвижим имот – публична
общинска собственост, а именно помещение с площ 21,21 кв.м., находящо се в Здравна
служба в УПИ I – кв. 52 по плана на с. Поликраище, община Горна Оряховица,
съгласно АОС № 196/27.10.1997г., 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. 7 и ал. 2 от Закона за общинската собственост във
връзка с чл. 13, ал. 1и ал. 2, 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 – публична общинска собственост, а именно
помещение с площ 21,21 кв.м., находящо се в Здравна служба в УПИ I, кв. 52 по плана
на с. Поликраище, община Горна Оряховица, съгласно АОС № 196/27.10.1997г., за срок
от 10 /десет/ години с първоначална месечна наемна цена 1,50 лв./ кв.м. без ДДС или
1,80 лв./кв.м. с ДДС или за 21,21 кв.м. сума в размер на 31,82 лв. /Словом: тридесет и
един лева и осемдесет и две стотинки/ без ДДС или 38,18 лв. /Словом: тридесет и осем
лева и осемнадесет стотинки/ с ДДС за срок от 10 /десет/ години.
Предмет на дейност: помещението да се използва за стоматологичен кабинет.
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

„
№ 574

По т.17 от дневния ред – Отдаване под наем на недвижим имот – частна
общинска собственост, а именно сграда състояща се от две помещения представляваща
бивша автогара с площ 130,00 кв.м., находящо се в УПИ V – за автогара, кв. 52 по
плана на с. Поликраище, община Горна Оряховица, съгласно АОС № 339/22.06.1998г.,
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. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост във
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връзка с чл. 16, ал. 1и ал. 2, чл. 84, ал. 1, 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 недвижим имот – частна общинска собственост, а именно сграда
състояща се от две помещения представляваща бивша автогара с площ 130,00 кв.м.,
находящо се в УПИ V – за автогара, кв. 52 по плана на с. Поликраище, община Горна
Оряховица, съгласно АОС № 339/22.06.1998г., за срок от 10 /десет/ години. с
първоначална месечна наемна цена 3,00 лв./ кв.м. без ДДС или 3,60 лв./кв.м. с ДДС
или за 130,00 кв.м. сума в размер на 390,00 лв. /Словом: триста и деветдесет лева/ без
ДДС или 468,00 лв. /Словом: четиристотин шестдесет и осем лева/ с ДДС за срок от 10
/десет/ години.
Предмет на дейност: сградата да се използва за извършване търговска
дейност.
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

„
№ 575

По т.18 от дневния ред – Продажба на имот, частна общинска собственост,
представляващ поземлен имот с идентификатор 16359.64.784, местност „Бабенец”, по
кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с площ 633,00 кв.м. /шестстотин тридесет
и три кв.м./, предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване:
лозе, категория на земята: 5, съгласно АОС № 6683/05.07.2021г.
На основание чл.21 ал.1 т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2
от Закона за общинската собственост във вр. с 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 16359.64.784, местност „Бабенец”, по кадастралната
карта на гр. Горна Оряховица, с площ 633,00 кв.м. /шестстотин тридесет и три кв.м./,
предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: лозе, категория
на земята: 5, съгласно АОС № 6683/05.07.2021г., частна общинска собственост и
първоначална тръжна цена, определена от лицензиран оценител, в размер на 3 196,65
лв. /Словом: три хиляди сто деветдесет и шест лева и шестдесет и пет стотинки/, която
е по – висока от данъчната оценка.
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2.Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да организира и проведе
публичен търг с тайно наддаване по реда на ЗОС и НРПУРОИ.
„

„

„

РЕШЕНИЕ

№ 576

По т.19 от дневния ред – Продажба на имот, частна общинска собственост,
представляващ поземлен имот с идентификатор 16359.64.1100, местност „Бабенец”, по
кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с площ 2605,00 кв.м. /две хиляди
шестстотин и пет кв.м./, предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: друг вид трайно насаждение, категория на земята: 5, съгласно АОС №
6682/05.07.2021г.
На основание чл.21 ал.1 т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2
от Закона за общинската собственост във вр. с 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 16359.64.1100, местност „Бабенец”, по
кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с площ 2605,00 кв.м. /две хиляди
шестстотин и пет кв.м./, предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно
ползване: друг вид трайно насаждение, категория на земята: 5, съгласно АОС №
6682/05.07.2021г., частна общинска собственост и първоначална тръжна цена,
определена от лицензиран оценител, в размер на 13 155,25 лв. /Словом: тринадесет
хиляди сто петдесет и пет лева и двадесет и пет стотинки/, която е по – висока от
данъчната оценка.
2.Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да организира и проведе
публичен търг с тайно наддаване по реда на ЗОС и НРПУРОИ.
„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 577

По т.20 от дневния ред – Учредяване на възмездно право на ползване върху
имот, частна общинска собственост, а именно – поземлен имот с идентификатор
40172.251.64 – гори и храсти в земеделска земя, III категория по плана на с. Крушето,
община Горна Оряховица, с площ 11447,00 кв.м., съгласно АОС № 6679/27.05.2021г. за
срок от 10 /десет/ години за устройване на постоянен пчелин.
На основание чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл.
61, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, във връзка с чл.11, ал. 1 и ал. 2 и чл. 12 от Закона за
пчеларството, Общински съвет Горна Оряховица
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Р е ш и:
Дава съгласие да бъде учредено в полза на „Вет – Фарминг” ЕООД, ЕИК
206492044, възмездно право на ползване върху имот частна общинска собственост, а
именно – поземлен имот с идентификатор 40172.251.64 – гори и храсти в земеделска
земя, III категория по плана на с. Крушето, община Горна Оряховица, с площ 11447,00
кв.м., съгласно АОС № 6679/27.05.2021г. за срок от 10 /десет/ години за устройване на
постоянен пчелин. Годишната цена на учреденото право на ползване, е определена от
лицензиран оценител и е в размер на 1 325,86 лв. /Словом: хиляда триста двадесет и пет
лева и осемдесет и шест стотинки/.
„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 578

По т.21 от дневния ред – Учредяване на възмездно право на ползване върху
имот, частна общинска собственост, а именно – поземлен имот с идентификатор
40172.251.65 – гори и храсти в земеделска земя, III категория по плана на с. Крушето,
община Горна Оряховица, с площ 5259,00 кв.м., съгласно АОС № 6678/27.05.2021г. за
срок от 10 /десет/ години за устройване на постоянен пчелин.
На основание чл. 39, ал.2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 61,
ал.2 и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, във връзка с чл.11, ал. 1 и ал. 2 и чл.12 от Закона за
пчеларството, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
Дава съгласие да бъде учредено в полза на Илина Пламенова Коеджикова,
възмездно право на ползване върху имот частна общинска собственост, а именно –
поземлен имот с идентификатор 40172.251.65 – гори и храсти в земеделска земя, III
категория по плана на с. Крушето, община Горна Оряховица, с площ 5259,00 кв.м.,
съгласно АОС № 6678/27.05.2021г. за срок от 10 /десет/ години за устройване на
постоянен пчелин. Годишната цена на учреденото право на ползване, е определена от
лицензиран оценител и е в размер на 609,13 лв. /Словом: шестстотин и девет лева и
тринадесет стотинки/.
„
„
„
РЕШЕНИЕ

№ 579

По т.22 от дневния ред – Даване на съгласие за ЧИ на ПУП – УПИ II – 1042, в
кв. 80 по плана ЦГЧ на гр. Горна Оряховица, с идентификатор 16359.514.1042 по КККР
на гр. Горна Оряховица, за реализация на инвестиционните намерения на собственика
на сградата в имота – „ИППМП – ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ – Д-Р ВЛАДИМИРОВА“
ЕООД, с ЕИК 104622567, представлявано от д-р Ренета Иванова Владимирова.
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На основание чл. 21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.134, ал.1, т. 1 и
ал. 2, т. 6 и чл. 131, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 36, ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ, Общински
съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1. В качеството си на собственик на УПИ II – 1042, в кв. 80 по плана на ЦГЧ на
гр. Горна Оряховица, представляващ поземлен имот с идентификатор
16359.514.1042 по КККР на гр. Горна Оряховица, съгласно АОС № 6582/
20.07.2020 г. и УПИ I – за училище, кв. 80 по плана ЦГЧ на гр. Горна
Оряховица, представляващ поземлен имот с идентификатор 16359.514.3625 по
КККР на гр. Горна Оряховица, съгласно АОС № 80 от 17.02.1997г.
- дава съгласие за провеждане на ЧИ на ПУП – Работен устройствен план
(План за застрояване и силуетно оформяне) с обхват УПИ II – 1042, в кв. 80 по
плана на ЦГЧ на гр. Горна Оряховица, представляващ поземлен имот с
идентификатор 16359.514.1042 по КККР на гр. Горна Оряховица, за извършване на
обект: “Преустройство и смяна на предназначението на сграда със смесено
предназначение в амбулатория за първична медицинска помощ на I – во ниво,
лекарски кабинет и манипулационна на II – ро ниво и жилище за собствениците на
III – то ниво.“
-- дава съгласие на “ИППМП – ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ
- Д-Р
ВЛАДИМИРОВА“ ЕООД, с ЕИК 104622567 със седалище и адрес на
управление гр. Горна Оряховица, обл. Велико Търново, ул. „Иван Вазов“ №
20 с представляващ Ренета Иванова Владимирова – Нейкова, собственик на
сградата, подробно описана в нотариален акт № 95, том I, регистър № 434,
дело № 87/ 19.02.2020 г. за новопредвидения строеж в УПИ II – 1042, в кв. 80 по
плана на ЦГЧ на гр. Горна Оряховица, да бъде реализиран при условията на чл.
36, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ, да се извърши застрояването при намалени
отстояния до границата на съседния имот – УПИ I – за училище, кв. 80 по плана
ЦГЧ на гр. Горна Оряховица, представляващ поземлен имот с идентификатор
16359.514.3625 по КККР на гр. Горна Оряховица, както и свързано застрояване
при спазване на строително – техническите, хигиенни и противопожарни
правила и норми, по одобрени от Община Горна Оряховица проекти и издадено
Разрешение за строеж.
„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 580

По т.23 от дневния ред – Проект за частично изменение на Подробен
устройствен план – План за застрояване с обхват поземлен имот с идентификатор
16359.71.791, НТП – лозе, местност „Ловна хижа“ и поземлен имот с идентификатор
16359.71.792, НТП – овощна градина, местност „Ловна хижа“ по Кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Горна Оряховица, одобрени със заповед № РД-181539/31.08.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК.
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. На основание чл. 21, ал.1, т.11 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 124а, ал.1 от ЗУТ, както и във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от
същия закон, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1. РАЗРЕШАВА изготвяне на проект за частично изменение на Подробен
устройствен план – План за застрояване с обхват поземлен имот с идентификатор
16359.71.791, НТП – лозе, местност „Ловна хижа“ и поземлен имот с идентификатор
16359.71.792, НТП – овощна градина, местност „Ловна хижа“ по Кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Горна Оряховица с цел промяна на предназначението на
имотите от земеделска земя в зона за вилен отдих.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация и чл.124б, ал.1 вр. с чл.125, ал.1 от ЗУТ Общински съвет
Горна Оряховица ОДОБРЯВА задание за изработване на проект за частично
изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване с обхват поземлен
имот с идентификатор 16359.71.791, НТП – лозе, местност „Ловна хижа“ и поземлен
имот с идентификатор 16359.71.792, НТП – овощна градина, местност „Ловна хижа“ по
Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Горна Оряховица.
„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 581

По т.24 от дневния ред – Разрешаване за изготвяне на проект за частично
изменение на Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементи на
техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии на обект:
„Външно ел. трасе за присъединяване на обект за производство на електрическа
енергия“, находящ се в кв. 1 по плана на с. Янтра, общ. Горна Оряховица.
На основание чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 124а, ал.1 от ЗУТ, както и във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от същия
закон, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1. РАЗРЕШАВА изготвяне на проект за частично изменение на Подробен
устройствен план – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура,
извън границите на урбанизираните
територии в имот, публична общинска
собственост, представляващ ПИ с идентификатор 87453.90.23 с НТП пасище за
изграждане на
обект: „Външно ел.трасе за присъединяване на обект за
производство на електрическа енергия”, находящ се в кв.1 по плана на с. Янтра,
общ. Горна Оряховица.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация и чл.124б, ал.1 вр. с чл.125, ал.1 от ЗУТ ОДОБРЯВА задание
за изработване на проект за частично изменение на Подробен устройствен план –
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Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на
урбанизираните територии в имот, публична общинска собственост, представляващ
ПИ с идентификатор 87453.90.23 с НТП пасище за изграждане на обект: „Външно
ел.трасе за присъединяване на обект за производство на електрическа енергия”,
находящ се в кв.1 по плана на с. Янтра, общ. Горна Оряховица.
3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация и чл.64 от ЗУТ, Общински съвет Горна Оряховица дава
съгласие за прокарване на електропровод, състоящ се от кабели 20 kV тип
NA2XS/F/2Y-1x185mm2//25mm2/ - 3 броя, с дължина 45.95 м, преминаващ от имот
публична общинска собственост улица с о.т. 1-2 по плана на с.Янтра и достигащ до
съществуващ СРС стълб от ЕП „Вира“ и съгласно приложеното проектно предложение
засягащ:
Поземлен имот

87453.90.23

Начин на трайно Землище/Местност
ползване

Собственик

КККР на
с.Янтра

пасище

„

План

„
РЕШЕНИЕ

Община Горна
Оряховица

„
№ 582

По т.25 от дневния ред – Даване на съгласие за учредяване на право на
прокарване на газопровод, преминаващ през имот публична общинска собственост –
улица с идентификатор 16359.514.6018 по плана на ЦГЧ на гр. Горна Оряховица и ще
продължи по същата улица с дължина 72,75 м., преминава през улица с идентификатор
16359.15.764 по КККР на землище на гр. Горна Оряховица, с дължина 115,81 м.,
преминава през имот с идентификатор 16359.69.2002 по КККР на землище на гр. Горна
Оряховица с дължина 74,41 м., пресича имот с идентификатор 16359.69.996 по КККР на
землище на гр. Горна Оряховица с дължина 2,11 м., пресича имот с идентификатор
16359.16.2000 по КККР на землище на гр. Горна Оряховица с дължина 3,39 м. и достига
до табло ГЗТ SM. Общата дължина на газопровода е 268,47 м. л.
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 Закона за устройство на територията и чл. 89 от Наредбата 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 Даниела
Йорданова Райкова с административен адрес гр. Горна Оряховица, ул. „Васил
Априлов” № 20, ет. 4. право на прокарване на отклонение на общите мрежи и
съоръжения за прокарване на сградна газова инсталация и изграждане на
газопровод с обща дължина на трасето 268,47 м.л. като същото преминава през
имот – улица, с идентификатор 16359.514.6018 и ще продължи по същата улица с
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дължина 72,75 м., преминава през улица с идентификатор 16359.15.764 по КККР на
землище на гр. Горна Оряховица, с дължина 115,81 м., преминава през улица
идентификатор 16359.69.2002 по КККР на землище на гр. Горна Оряховица с дължина
74,41 м, пресича имот с идентификатор 16359.69.996 по КККР на землище на гр. Горна
Оряховица с дължина 2,11 м, пресича улица идентификатор 16359.16.2000 по КККР на
землище на гр. Горна Оряховица с дължина 3,39 м и достига до табло ГЗТ SM. , с
дължина 268,47 м.л. – всички имоти са публична общинска собственост, III - та
строителна зона, на цена в размер 805,41 лв. словом:/осемстотин и пет лева и
четиридесет и една стотинки стотинки/ без ДДС, или 966,49 лв. /словом:
деветстотин шестдесет и шест лева и четиридесет и девет стотинки/ с ДДС.
„

„
РЕШЕНИЕ

„
№ 583

По т.26 от дневния ред – Определяне на средищни детски градини и училища на
територията на община Горна Оряховица за учебната 2021/2022 година.
На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от
ЗМСМА, чл.53 от Закона за предучилищното и училищно образование и чл.3, ал.1 от
ПМС №128/29.06.2017 г., Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1.Предлага следните образователни институции, находящи се на територията на
община Горна Оряховица и отговарящи на критериите за средищни институции, по
смисъла на чл.1 и чл.2 от Постановление на Министерски съвет №128/29.06.2017 г. за
определяне на критерии за включване в списъка на средищните детски градини и
училища да бъдат включени в Списъка на средищните детски градини и училища в
Република България за учебната 2021/2022 година:
1)
2)
3)
4)

ДГ „Димитър Генков“, с. Поликраище;
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Поликраище;
ОУ „Васил Левски“, с. Върбица;
ОУ „Климент Охридски“, с. Драганово.

2.В изпълнение на т.1 от настоящето решение в срок до 10.09.2021 г. кметът на
община Горна Оряховица да изпрати до Министерството на образованието и науката
мотивирано предложение за включване на предложените образователни институции в
Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2021/2022 г.
„

„

„
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РЕШЕНИЕ

№ 584

По т.27 от дневния ред – Кандидатстване като партньор на Община
Димитровград за проектно предложение „APT_wave – подобряване на достъпа до
наследство, култура и традиционни занаяти за мултикултурен диалог“ по програма
„Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на Финансовия
механизъм на европейското икономическо пространство“ 2014-2021, втора покана за
набиране на предложения.
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:
1.Дава съгласие община Горна Оряховица да кандидатства в партньорство с
община Димитровград с проектно предложение: „APT_wave – подобряване на достъпа
до наследство, култура и традиционни занаяти за мултикултурен диалог“ по втора
покана за набиране на проектни предложения, Резултат 2 „Подобрен достъп до
изкуства и култура“, Програма „Културно предприемачество, наследство и
сътрудничество“ на Финансовия механизъм на европейското икономическо
пространство“ 2014-2021.
„
„
„
РЕШЕНИЕ

№ 585

По т.28 от дневния ред – Предоставяне на субсидия за Клуб по таекуондо
„Хемус“.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1. Определя субсидия за финансово подпомагане на Клуб по таекуондо „Хемус“ в
размер на 1000 лв. за сметка на средствата от резерва за спортни клубове.
Средствата да се изразходват съгласно чл.11 от Наредбата за условията и реда за
финансово подпомагане за развитие на спортните клубове в Община Горна
Оряховица.
„
„
„
РЕШЕНИЕ

№ 586

По т.29 от дневния ред – Предложение относно избиране
на
общински
съветници в комисията по търгове и конкурсите по реда на Наредбата за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество за месеците август и септември
2021 г.
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 69, ал. 1 и чл. 81, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
1. Избира в комисиите за провеждане на публичните търгове и в комисиите за
провеждане на публично оповестените конкурси за месец август общинските
съветници – Йорданка Петрова Кушева, Антон Русинов Паричев, Иван Младенов
Атанасчев, Йордан Стефанов Михтиев, като резервен член Пламен Иванов Стоянов..
2. Избира в комисиите за провеждане на публичните търгове и в комисиите за
провеждане на публично оповестените конкурси за месец септември общинските
съветници – Савадор Стефанов Ганчев, Светлана Аврамова Ганева, Иван Генов
Момъков, Кирил Асенов Кирилов, като резервен член Светла Илиева Зарева.
„

„

„

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ/

