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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от Протокол № 7/31.03.2020 г. 

от редовно заседание на  

Общински съвет – Горна Оряховица 

 

 

 

По т.1 от дневния ред - Информация за актуалната обстановка и мерките 

предприети в борбата за ограничаване на COVID-19 на територията на община Горна 

Оряховица. 

          Докл.: Кметът на Общината - Председател на Кризисен щаб 

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 119 

По т.2 от дневния ред - Приемане на План за противодействие на тероризма на 

Община Горна Оряховица.                                          

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.22, ал.3 от Закона за противодействие 

на тероризма, Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

   1. Приема План за противодействие на тероризма на Община Горна Оряховица.  

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 120 

По т.3 от дневния ред - Одобрение на Годишен доклад за наблюдение на 

изпълнението на Общински план за развитие 2014 - 2020 през 2019 година.                                          

На основание чл.21, ал.1, т.24 и чл.21, ал.2  от ЗМСМА и във връзка с чл.24, т.4 

от ЗРР, Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

1. Одобрявя Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план 

за развитие 2014 - 2020 през 2019 година.                                                                                   

 „                                 „                                  „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 121 

По т.4 от дневния ред - Анализ на състоянието и финансов отчет за 2019 г. на 

МБАЛ „Св.Иван Рилски Горна Оряховица“ ЕООД и план за развитие на дружеството 

през 2020 г. 

 На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.147, ал.2 и чл.137, ал.1, т.3 

от Търговския закон и чл.23, ал.1 и ал.2 от Наредбата за управлението на търговски 

дружества с общинско имущество и общински предприятия, Общински съвет Горна 

Оряховица 

Р е ш и: 

    1. Приема анализа на състоянието и финансов отчет за 2019 г. на МБАЛ „Св.Иван 

Рилски Горна Оряховица “ ЕООД и план за развитие на дружеството през 2020 г. 

 

 „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 122 

 

          По т.5 от дневния ред - Анализ на състоянието и финансов отчет за 2019 г. на 

„Диагностично-консултативен център“ ЕООД гр.Горна Оряховица и план за развитие 

на дружеството през 2020 г. 

          На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.147, ал.2 и чл.137, ал.1, т.3 

от Търговския закон и чл.23, ал.1 и ал.2 от Наредбата за управлението на търговски 

дружества с общинско имущество и общински предприятия, Общински съвет Горна 

Оряховица 

Р е ш и: 

    1. Приема анализа на състоянието и финансов отчет за 2019 г. на „Диагностично-

консултативен център“ ЕООД гр.Горна Оряховица и план за развитие на дружеството 

през 2020 г. 

 

„                                 „                                  „ 

 

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

 

„                                 „                                  „ 

 

          Р Е Ш Е Н И Е    № 123 

По т.7 от дневния ред - Спиране плащанията на месечни наемни вноски на 

наемателите на общински имоти за периода на извънредното положение, чиято дейност 
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е пряко засегната от обявеното с решение на Народното събрание от 13 март 2020г. 

извънредно положение. 

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

и местната администрация, чл. 306, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Търговския закон във връзка с  

Решение на Народното събрание за обявяване на извънредно положение от 13.03.2020г. 

и чл. 2 от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено 

с решение на Народното събрание от 13.03.2020г., Общински съвет Горна Оряховица 

Р е ш и: 

1. Дава съгласието си да не се заплащат месечни наемни вноски за наетите 

общински терени и помещения за периода, за който е ограничена дейността на 

наемателите поради възникнало непредвидено и непредотвратимо събитие от 

извънреден характер, възникнало след сключването на договорите за наем, а именно 

обявеното извънредно положение на Република България с решение на Народното 

събрание от 13.03.2020г. 

Освобождаването от заплащане на месечни наемни вноски за наетите под наем 

общински терени и помещения важи за периода на извънредното положение в страната 

за всички наематели – физически и юридически лица на общински терени и 

помещения, чиято дейност поради обявеното извънредно положение на Република 

България с решение на Народното събрание от 13.03.2020г., търпи загуби за периода на 

извънредното положение в Република България, поради наложените следните забрани: 

- Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, 

барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-

сладкарници, с изключение на: банковите и застрахователните офиси, хранителни 

магазини и аптеки. На ресторантите и заведенията на бързо обслужване се разрешават 

доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.     

- Преустановяват се всички групови форми на дейност на деца и ученици извън 

системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и 

провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната 

им форма; 

- Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, 

включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, 

музеи, конференции, симпозиуми, спортни и спа центрове, фитнес зали и други). 

- Преустановява се спортно-тренировъчния процес на всички спортни клубове и 

организации в Община Горна Оряховица. 

- Преустановява се събирането и провеждането на мероприятия в клубовете на 

инвалида, пенсионерски и читалищни клубове и клуб „Българско войнство“. 

 

2. Възлага на Кмета на община Горна Оряховица да изготви всички необходими 

документи, свързани с изпълнение на горепосоченото. 

 

 „                                 „                                  „ 

    

Р Е Ш Е Н И Е    № 124 

По т.8 от дневния ред - Разпределение на целева субсидия за подпомагане на 

организации с нестопанска цел. 
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На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА, и във връзка с т. 9.5 на решение 

№ 57 от Протокол №5/30.01.2020 г. на Общински съвет  Горна Оряховица, Общински 

съвет  Горна Оряховица 

Р е ш и: 

 

Приема разпределение на целевата субсидия за подпомагане на организациите с 

нестопанска цел в размер на 4 000 лева, както следва:  

 За Териториална съюзна организация на слепите в Горна Оряховица – 500 лева; 

 За Българска асоциация на онкоболните, представителство Горна Оряховица – 500 

лева; 

 За Районна организация на глухите в Горна Оряховица – 500 лева; 

 За Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите, Горна Оряховица – 500 лева; 

 За Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва, Горна Оряховица – 1 000 

лева; 

 За Съюз на ветераните от войните, Горна Оряховица – 300 лева; 

 За Сдружение „Човеколюбие“, Горна Оряховица – 300 лева; 

 За Български антифашистки съюз, Горна Оряховица – 400 лева. 

 

 „                                 „                                  „ 
 

Р Е Ш Е Н И Е    № 125 

По т.9 от дневния ред - Промени в разходната част на бюджета и в Поименния 

списък за капиталови разходи за местни дейности.       

          На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.124, ал.1-ал.4 от Закона за публичните финанси, Общински 

съвет Горна  Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

 

1. Променя плана на бюджета на ОП МДСИП за 2020 година за местни дейности, 

както следва: 

        

По разходната част    

 

1.1. Увеличава  Поименния списък за капиталови разходи за обектите в частта на 

финансирането им със собствени средства и въвежда нов обект, както следва: 

било    става    разлика 

                                                                                               лв.        лв.          лв.  

 

§52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи     

              §§ 52-05 придобиване на стопански инвентар 

 

Функция  VІІ Почивно дело, култура, религиозни дейности 

Дейност 714 Спортни бази за спорт за всички 

- Доставка и монтаж на електрически бойлер за зала по борба                                                                   

0        1800            
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1.2. В разходната част за местни дейности: 

Намалява § 10-00 Издръжка, § § 10-16 вода, горива и енергия с 1 800 лв. 

дейност 714 Спортни бази за спорт за всички 

 

 „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 126 

По т.10 от дневния ред - Освобождаване на Община Горна Оряховица от 

заплащане на такса в полза на Министерство на земеделието, храните и горите, в 

частност Комисията за земеделските земи за смяна на предназначението на земеделска 

земя за общински нужди.  

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

и местната администрация, чл. 30, ал. 4 от Закона за опазване на земеделските земи, във 

връзка с т.2 от Решение №КЗЗ-03 от 27.02.2020г. на Комисията за земеделските земи 

към МЗХГ и Решение № 117 от Протокол № 6 от 27.02.2020г. на Общински съвет 

Горна Оряховица, Общински съвет Горна  Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

1. Определя Община Горна Оряховица да бъде освободена от заплащане на такса 

в полза на Министерство на земеделието и храните, в частност Комисията за 

земеделските земи за смяната на предназначението: 

„На общо 15 225 кв.м земеделска земя, пета категория, неполивна, общинска 

собственост, за изграждане на обект: „Обществено комплексно обслужване и 

техническа инфраструктура - изграждане на съоръжения, постройки на основното и 

допълващо застрояване с обществено обслужващи и технически функции, обособяващи 

приемна зона на „Крепост Ряховец“, в землището на с. Първомайци, имоти №№ 

130.1439, 130.1438, 130.1440, 130.1435 и части от имоти №№ 130.1441, 133.1650, 

133.112, 133.1648, 133.1647 и 133.1659 по ПНИ на местност „Бабенец“, община Горна 

Оряховица, област Велико Търново.” 
 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 127 

По т.11 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: 
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 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 40 броя земеделски земи - ниви – частна общинска 

собственост в землището на гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица с обща 

площ от 145,303 дка за срок от 10 /десет/ стопански години 

2. Отдаване под наем на 8 броя земеделски земи – ниви – частна общинска 

собственост в землището на с. Янтра, община Горна Оряховица с обща площ от 50,375 

дка за срок от 10 /десет/ стопански години 

3. Одобряване на пазарна оценка на поземлен имот с идентификатор 

16359.507.974 – ниско застрояване /до 10 м/, по кадастралната карта на гр. Горна 

Оряховица с площ от 488,00 кв.м., с административен адрес гр. Горна Оряховица, ул. 

„Преслав” № 1, съгласно АОС № 6252/02.03.2020г. 

4. Продажба на поземлен имот с идентификатор 16359.515.206 – за търговски 

обект, комплекс, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица с площ от 765,00 кв.м., 

съгласно АОС № 6251/27.02.2020г. 

5. Отдаване под наем на 75 броя земеделски земи – ниви – частна общинска 

собственост в землището на гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица с обща 

площ от 177,873 дка за срок от 10 /десет/ стопански години 

6. Отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, а именно – 

поземлен имот с идентификатор 12735.18.21 – нива, местност „Кьор орман”, в 

землището на с. Върбица, община Горна Оряховица, IV категория с площ от 41061,00 

кв.м. или 41,061 дка, за срок от 10 /десет/ стопански години. 

7. Отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, а именно – 

поземлен имот с идентификатор 12735.23.18 – нива, местност „Бий бужак”, в 

землището на с. Върбица, община Горна Оряховица, IV категория с площ от 32505,00 

кв.м. или 32,505 дка, за срок от 10 /десет/ стопански години. 

8. Отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, а именно – 

поземлен имот с идентификатор 12735.71.15 – нива, местност „Д. Оряховска чешма”, в 

землището на с. Върбица, община Горна Оряховица, VI категория с площ от 21570,00 

кв.м. или 21,570 дка, за срок от 10 /десет/ стопански години. 

9. Отдаване под наем на 2 бр. имоти, частна общинска собственост, в землището 

на с. Върбица, а именно: 

      - поземлен имот с идентификатор 12735.59.2 – нива, в местност „Смрадликата юг” в 

землището на с. Върбица, община Горна Оряховица, IV категория с площ от 9999,00 

кв.м. или 9,999 дка, за срок от 10 /десет/ стопански години. 

       - поземлен имот с идентификатор 12735.59.4 – нива, в местност „Смрадликата юг” 

в землището на с. Върбица, община Горна Оряховица, IV категория с площ от 49995,00 

кв.м. или 49,995 дка, за срок от 10 /десет/ стопански години. 

10. Отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, в землището на 

с. Върбица, а именно: 

      -поземлен имот с идентификатор 12735.73.3 – нива, в местност „При чешмата” в 

землището на с. Върбица, община Горна Оряховица, IV категория с площ от 8514,00 
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кв.м. или 8,514 дка, частна общинска собственост, съгласно АОС №5711/14.01.2019г. и 

АОС № 6254/10.03.2020г. за поправка на АОС №5711/14.01.2019г. за срок от 10 /десет/ 

стопански години. 

       -поземлен имот с идентификатор 12735.73.1 – нива, в местност „При чешмата” в 

землището на с. Върбица, община Горна Оряховица, IV категория с площ от 20422,00 

кв.м. или 20,422 дка, съгласно АОС № 5695/14.01.2019г. за срок от 10 /десет/ стопански 

години. 

11. Отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, в землището на 

с. Янтра, а именно: 

      -поземлен имот с идентификатор 87453.20.1 – нива, в местност „Деления върбак” в 

землището на с. Янтра, община Горна Оряховица, II категория с площ от 4874,00 кв.м. 

или 4,874 дка, за срок от 10 /десет/ стопански години, съгласно АОС № 

5489/04.12.2018г. 

       -поземлен имот с идентификатор 87453.10.7 – нива, в местност „При чешмата” в 

землището на с. Върбица, община Горна Оряховица, II категория с площ от 5852,00 

кв.м. или 5,852 дка, за срок от 10 /десет/ стопански години, съгласно АОС № 

5473/04.12.2018г. 

12. Отдаване под наем на 3 броя имоти - ниви,  местност „Смрадликата север” с 

обща площ 20,458дка., частна общинска собственост, в землището на с. Върбица, за 

срок от 10 /десет/ стопански години. 

13. Отдаване под наем на 4 броя имоти - ниви, с обща площ 21,132дка., частна 

общинска собственост, в землището на с. Янтра, за срок от 10 /десет/ стопански години. 

14. Отдаване под наем на 4 броя имоти – земеделска земя, с обща площ 

57,990дка., частна общинска собственост, в землището на с. Янтра, за срок от 10 /десет/ 

стопански години. 

15. Отдаване под наем на 6 броя имоти - ниви, местност „Бий бужак” с обща 

площ 25,422дка., частна общинска собственост, в землището на с. Върбица, за срок от 

10 /десет/ стопански години. 

16. Отдаване под наем на 12 броя имоти – земеделски земи, частна общинска 

собственост с обща площ 98,335дка., частна общинска собственост, в землището на с. 

Янтра, за срок от 10 /десет/ стопански години. 

17. Oтдаване под наем на помещение – частна общинска собственост, а именно: 

Самостоятелен обект с идентификатор 16359.514.3509.1.1 намиращ се в сграда № 1, 

разположена в поземлен имот с идентификатор 16359.514.3509, по кадастралната карта 

на гр. Горна Оряховица, с площ 30,50 кв.м., заедно с прилежащите части: 1,66 ℅ ид.ч. 

от общите части - 6,19 кв.м. общо ползвана площ, предназначение на самостоятелния 

обект: За търговска дейност, находящ се в гр. Горна Оряховица  на ул.”Вичо 

Грънчаров” № 9А, с обща площ от 30,50 кв.м., съгласно АОС № 6102/17.09.2019г. за 

срок от 5 /пет/ години. 

18. Одобряване на пазарна оценка на недвижим имот, частна общинска 

собственост – дворно място, УПИ IX, кв. 6 по плана на с. Писарево, общ. Горна 

Оряховица цялото с площ от 520,00 кв.м., съгласно АОС № 3178/14.04.2014г.       
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 „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 128 

По т.12 от дневния ред - Одобряване на пазарна оценка на недвижим имот, 

частна общинска собственост – дворно място, УПИ IX, кв. 6 по плана на с. Писарево, 

общ. Горна Оряховица цялото с площ от 520,00 кв.м., съгласно АОС № 

3178/14.04.2014г. 

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

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

придобиване,  управление  и   разпореждане  с  общинско   имущество, Общински съвет 

Горна Оряховица  

Р е ш и: 

 

1. Одобрява пазарната оценка, направена от лицензиран оценител в размер на 5 

200,00 лв. /Словом: пет хиляди и двеста лева/ без ДДС или 6 240,00 лв. /Словом: шест 

хиляди двеста и четиридесет лева/ с ДДС, която е по-висока от данъчната оценка за 

имот, частна общинска собственост – дворно място, УПИ IX, кв. 6 по плана на с. 

Писарево, общ. Горна Оряховица цялото с площ от 520,00 кв.м., съгласно АОС № 

3178/14.04.2014г., в който имот има законно построена сграда на основание отстъпено 

право на строеж, собственост на Али Мехмедов Алиев, съгласно Нотариален акт № 

1389, том VII, Рег. № 5082, дело  № 1145/2019г.  

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 129 

По т.13 от дневния ред - Отдаване под наем на помещение – частна общинска 

собственост, а именно: Самостоятелен обект с идентификатор 16359.514.3509.1.1 

намиращ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 

16359.514.3509, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с площ 30,50 кв.м., 

заедно с прилежащите части: 1,66 ℅ ид.ч. от общите части - 6,19 кв.м. общо ползвана 

площ, предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, находящ се в гр. 

Горна Оряховица  на ул.”Вичо Грънчаров” № 9А, с обща площ от 30,50 кв.м., съгласно 

АОС № 6102/17.09.2019г. 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. 1 във вр. ал.2  от ЗОС , във връзка с чл. 16, 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 юридическо лице, вписано в регистъра на юридическите лица с 
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нестопанска цел, на помещение – частна общинска собственост, а именно: 

Самостоятелен обект с идентификатор 16359.514.3509.1.1 намиращ се в сграда № 1, 

разположена в поземлен имот с идентификатор 16359.514.3509, по кадастралната карта 

на гр. Горна Оряховица, с площ 30,50 кв.м., заедно с прилежащите части: 1,66 ℅ ид.ч. 

от общите части - 6,19 кв.м. общо ползвана площ, предназначение на 

самостоятелния обект: За търговска дейност, находящ се в гр. Горна Оряховица  на 

ул.”Вичо Грънчаров” № 9А, с обща площ от 30,50 кв.м., в размер на 44,03 лв. /Словом: 

четиридесет и четири лева и три стотинки/ без ДДС или 52,83 лв. /Словом: петдесет и 

два лева и осемдесет и три стотинки/ с ДДС за срок от 5 /пет/ години. 

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    № 130 

 По т.14 от дневния ред - Съгласие за използване на имот с идентификатор 

16359.514.3203 – Стадион, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с площ от 

94354,00 кв.м, заедно със Спортна сграда, база с идентификатор 16359.514.3203.10 с 

площ от 31714 кв.м., представляваща Стадион „Локомотив„ за културно мероприятие - 

Фестивал на сръбската музика – „VOLIM TE, VOLIM”. 

 

 Общинският съвет не прие предложението поради липса на необходимия брой 

гласували „за“ предложението общински съветници. 

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 131 

По т.15 от дневния ред - Продажба на поземлен имот с идентификатор 

16359.515.206 – за търговски обект, комплекс, по кадастралната карта на гр. Горна 

Оряховица с площ от 765,00 кв.м., съгласно АОС № 6251/27.02.2020г. 

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 16359.515.206 – за търговски обект, 

комплекс, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица с площ от 765,00 кв.м., 

съгласно АОС № 6251/27.02.2020г. и първоначална тръжна цена   определена  с  
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пазарна   оценка   от    лицензиран    оценител,  в  размер на 32 130,00 лева /Словом: 

тридесет и две хиляди сто и тридесет лева/ без ДДС или 38 556,00 лева /Словом: 

тридесет и осем хиляди петстотин петдесет и шест лева/ с ДДС, която е по – висока от 

данъчната оценка на имота.      

 

           2.Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да организира и проведе 

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

 

 „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 132 

По т.16 от дневния ред - Одобряване на пазарна оценка на поземлен имот с 

идентификатор 16359.507.974 – ниско застрояване /до 10 м/, по кадастралната карта на 

гр. Горна Оряховица с площ от 488,00 кв.м., с административен адрес гр. Горна 

Оряховица, ул. „Преслав” № 1, съгласно АОС № 6252/02.03.2020г. 

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

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

придобиване,  управление  и   разпореждане  с  общинско   имущество, Общински съвет 

Горна Оряховица  

Р е ш и: 

          1. Одобрява пазарната оценка, направена от лицензиран оценител в размер на 

17 080,00 лв. /Словом: седемнадесет хиляди и осемдесет лева/ без ДДС или 20 496,00 

лв. /Словом: двадесет хиляди четиристотин деветдесет и шест лева/ с ДДС, която е по-

висока от данъчната оценка на поземлен имот с идентификатор 16359.507.974 – ниско 

застрояване /до 10 м/, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица с площ от 488,00 

кв.м., с административен адрес гр. Горна Оряховица, ул. „Преслав” № 1, съгласно АОС 

№ 6252/02.03.2020г. в имота, частна общинска собственост, има законно построена 

сграда собственост на Марин Николов Пантелеев построена на основание отстъпено 

възмездно право на строеж, съгласно н.а. № 250, том II, рег. № 2494, дело  № 232/2015г. 

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 133 

 

По т.17 от дневния ред - Даване на съгласие и одобряване на пазарна оценка за 

учредяване право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на 

техническата инфраструктура за изграждане на подземна кабелна линия ниско 

напрежение през имоти – частна общинска собственост и публична общинска 

собственост, попадащи в урбанизираната територия на гр. Горна Оряховица. 
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На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 23, и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 193, ал. 

4 и ал. 6 от Закон за устройство на територията, във връзка с чл. 67, ал. 2 от Закона за 

енергетиката, Общински съвет Горна Оряховица  

 

  Р е ш и: 

 

1.В качеството си на собственик, дава съгласие да се учреди на 

„Електроразпределение Север” АД с ЕИК 104518621, със седалище и адрес на 

управление - гр. Варна, район Владислав Варненчик, Варна Тауърс Е, бул. „Владислав 

Варненчик” № 258 право на прокарване на отклонение на общите мрежи и съоръжения 

на техническата инфраструктура за изграждане на : 

• подземна  Кабелна линия Ниско напрежение (КЛ НН)  с дължина 58,88 

метра, преминаваща през публична общинска собственост – улица „Стоян 

Михайловски” с о.т. 232 – 251 и  представляваща имот с идентификатор 16359.515.1078 

по КККР на гр. Горна Оряховица 

• подземна Кабелна линия Ниско напрежение (КЛ НН) с дължина 103,61 

метра, преминаваща през публична общинска собственост – улица „ Георги Бошнаков” 

с о.т. 250 – 232 и  представляваща имот с идентификатор 16359.515.1079 по КККР на 

гр. Горна Оряховица 

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

ал. 4 и ал. 6 от Закон за устройство на територията,  Общински съвет – Горна 

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

„Електроразпределение Север” АД с ЕИК 104518621, със седалище и адрес на 

управление - гр. Варна, район Владислав Варненчик, Варна Тауърс Е, бул. „Владислав 

Варненчик” № 258 право на прокарване на отклонение на общите мрежи и съоръжения 

на техническата инфраструктура за изграждане на подземна Кабелна линия Ниско 

напрежение (КЛ НН) с дължина 31,45  метра през имот  УПИ II – за ЖС  в кв.39 по 

регулационния план на р-н Север, гр. Горна Оряховица и представляващ имот с 

идентификатор 16359.515.330 по КККР на гр. Горна Оряховица, общинска частна 

собственост съгласно А.Ч.О.С. № 6250/27.02.2020г., вписан в СВ с вх.рег.№ 

797/02.03.2020г., Акт № 103, т.III. 

3.На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 23, и ал.2 от ЗМСМА, и чл. 41, ал. 2 от Закон 

за общинската собственост и чл. 64, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с Общинско имущество, Общински съвет – Горна 

Оряховица одобрява пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 

1045.08 лв. /словом: хиляда четиридесет и пет лева и осем стотинки/ без ДДС или 

1254.10 лв. /словом: хиляда двеста петдесет и четири лева и десет стотинки/ с ДДС за 

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

техническата инфраструктура за изграждане на  подземна Кабелна линия Ниско 

напрежение (КЛ НН) с дължина 31,45  метра през имот  УПИ II – за ЖС  в кв.39 по 

регулационния план на р-н Север, гр. Горна Оряховица и представляващ имот с 
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идентификатор 16359.515.330 по КККР на гр. Горна Оряховица, общинска частна 

собственост съгласно А.Ч.О.С. № 6250/27.02.2020г.,вписан в СВ с вх.рег.№ 

797/02.03.2020г., Акт № 103, т.III. 

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

ал. 4 и ал. 6 от Закон за устройство на територията,  Общински съвет – Горна 

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

„Електроразпределение Север” АД с ЕИК 104518621, със седалище и адрес на 

управление - гр. Варна, район Владислав Варненчик, Варна Тауърс Е, бул. „Владислав 

Варненчик” № 258 право на прокарване на отклонение на общите мрежи и съоръжения 

на техническата инфраструктура за изграждане на подземна Кабелна линия Ниско 

напрежение (КЛ НН) с дължина 3,64  метра през имот  УПИ III  в кв.39 по 

регулационния план на р-н Север, гр. Горна Оряховица и представляващ имот с 

идентификатор 16359.515.331 по КККР на гр. Горна Оряховица, общинска частна 

собственост съгласно А.Ч.О.С. № 6249/27.02.2020г. вписан в СВ с вх.рег.№ 

795/02.03.2020г., Акт № 101, т.III. 

5.На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 23, и ал.2 от ЗМСМА, и чл. 41, ал. 2 от Закон 

за общинската собственост и чл. 64, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с Общинско имущество, Общински съвет – Горна 

Оряховица одобрява пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 

120.96 лв. /словом: сто и двадесет лева и деветдесет и шест стотинки/ без ДДС или 

145.15 лв. /словом: сто четиридесет и пет лева и петнадесет стотинки/ с ДДС за 

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

техническата инфраструктура за изграждане на подземна Кабелна линия Ниско 

напрежение (КЛ НН) с дължина 3,64  метра през имот  УПИ III – за ТРФП  в кв.39 по 

регулационния план на р-н Север, гр. Горна Оряховица и представляващ имот с 

идентификатор 16359.515.331 по КККР на гр. Горна Оряховица, общинска частна 

собственост съгласно А.Ч.О.С. № 6249/27.02.2020г., вписан в СВ с вх.рег.№ 

795/02.03.2020г., Акт № 101, т.III . 

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

ал. 4 и ал. 6 от Закон за устройство на територията,  Общински съвет – Горна 

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

„Електроразпределение Север” АД с ЕИК 104518621, със седалище и адрес на 

управление - гр. Варна, район Владислав Варненчик, Варна Тауърс Е, бул. „Владислав 

Варненчик” № 258 право на прокарване на отклонение на общите мрежи и съоръжения 

на техническата инфраструктура за изграждане на подземна Кабелна линия Ниско 

напрежение (КЛ НН) с дължина 10,45  метра през имот  УПИ IV – за ЖС  в кв.39 по 

регулационния план на р-н Север, гр. Горна Оряховица и представляващ имот с 

идентификатор 16359.515.332 по КККР на гр. Горна Оряховица, общинска частна 

собственост съгласно А.Ч.О.С. № 6248/27.02.2020г., вписан в СВ с вх.рег.№ 

791/02.03.2020г., Акт № 97, т.III 
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7.На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 23, и ал.2 от ЗМСМА, и чл. 41, ал. 2 от Закон 

за общинската собственост и чл. 64, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с Общинско имущество, Общински съвет – Горна 

Оряховица одобрява пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 

347.25 лв. /словом: триста четиридесет и седем лева и двадесет и пет стотинки/ без ДДС 

или 416.70 лв. / словом: четиристотин и шестанадесет лева и седемдесет стотинки/ с 

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

на техническата инфраструктура за изграждане на подземна Кабелна линия Ниско 

напрежение (КЛ НН) с дължина 10,45  метра през имот  УПИ IV – за ЖС  в кв.39 по 

регулационния план на р-н Север, гр. Горна Оряховица и представляващ имот с 

идентификатор 16359.515.332 по КККР на гр. Горна Оряховица, общинска частна 

собственост съгласно А.Ч.О.С. № 6248/27.02.2020г., вписан в СВ с вх.рег.№ 

791/02.03.2020г., Акт № 97, т.III 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 134 

По т.18 от дневния ред - Проект „Изграждане на канализация по улици в 

гр.Долна Оряховица, Община Горна Оряховица“. 

На основание чл. 21, ал.1 т. 23, във връзка с ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с т.15 от Раздел III 

„Необходими документи за кандидатстване“ на Изискванията за кандидатстване пред 

Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда за 

финансиране на проекти за канализационни мрежи, Общински съвет Горна Оряховица 

  Р е ш и: 

1. Дава    съгласието си община Горна Оряховица да кандидатства за отпускане 

на безвъзмездна помощ за финансиране на обект: „Изграждане на канализация по 

улици в гр.Долна Оряховица, Община Горна Оряховица“ от Предприятието за 

управление на дейностите за опазване на околната среда към Министерството на 

околната среда и водите. 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 135 

По т.19 от дневния ред - Разрешаване на изготвяне на Проект за частично 

изменение на  частично изменение на подробен устройствен план – План за застрояване 

и работен устройствен план за ПИ с идентификатор 59094.121.299, ПИ с 

идентификатор 59094.120.300, ПИ с идентификатор 59094.120.310, ПИ с 

идентификатор 59094.121.296, ПИ с идентификатор 59094.120.314, ПИ с 

идентификатор 59094.121.298, ПИ с идентификатор 59094.120.410, ПИ с 
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идентификатор 59094.120.409 и част от ПИ с идентификатор 59094.121.1 по КККР на с. 

Първомайци, община Горна Оряховица, област Велико Търново. 

На основание чл. 21, ал.1, т.11 и т.23 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 3 и т.4 от 

Закона за устройство на територията и във връзка с  чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 и чл.131, 

ал.1 от същия закон, Общински съвет Горна Оряховица  

 

Р е ш и: 

 

1. В качеството си на собственик, РАЗРЕШАВА изготвянето на проект за 

частично  изменение на Подробен устройствен план  –  План за застрояване и работен 

устройствен план с обхват  ПИ с идентификатор 59094.121.299, ПИ с идентификатор 

59094.120.300, ПИ с идентификатор 59094.120.310, ПИ с идентификатор 59094.121.296, 

ПИ с идентификатор 59094.120.314, ПИ с идентификатор 59094.121.298, ПИ с 

идентификатор 59094.120.410, ПИ с идентификатор 59094.120.409 и част от ПИ с 

идентификатор 59094.121.1 по КККР на с. Първомайци, община Горна Оряховица, 

област Велико Търново. 

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 Закона за устройство на 

територията ОДОБРЯВА задание за изработване на проект за  частично  изменение на 

Подробен устройствен план  –  План за застрояване и работен устройствен план с 

обхват ПИ с идентификатор 59094.121.299, ПИ с идентификатор 59094.120.300, ПИ с 

идентификатор 59094.120.310, ПИ с идентификатор 59094.121.296, ПИ с 

идентификатор 59094.120.314, ПИ с идентификатор 59094.121.298, ПИ с 

идентификатор 59094.120.410, ПИ с идентификатор 59094.120.409 и част от ПИ с 

идентификатор 59094.121.1 по КККР на с. Първомайци, община Горна Оряховица, 

област Велико Търново.  

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 136 

По т.20 от дневния ред - Одобряване на проект за частично изменение на 

Подробен устройствен план – План за застрояване и Парцеларен план /ПУП – ПЗ и ПП/ 

за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните  

територии с обхват ПИ с идентификатор №59094.121.297, ПИ с идентификатор 

№59094.121.298, ПИ с идентификатор №59094.121.296, ПИ с идентификатор 

№59094.120.300, ПИ с идентификатор №59094.121.299 и част от ПИ с идентификатор 

№59094.202.3 по КККР на с.Първомайци. 

На основание чл. 21, ал.1, т.11 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.129, ал.1 и чл.110, ал.1, т. 3 и т. 5 от Закона за устройство 

на територията, Общински съвет Горна Оряховица  
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Р е ш и: 

 

1. Одобрява Проект за частично изменение на Подробен устройствен план – 

План за застрояване и Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, 

извън границите на урбанизираните  територии с обхват ПИ с идентификатор 

№59094.121.297, ПИ с идентификатор №59094.121.298, ПИ с идентификатор 

№59094.121.296, ПИ с идентификатор №59094.120.300, ПИ с идентификатор 

№59094.121.299 и част от ПИ с идентификатор №59094.202.3 по КККР на 

с.Първомайци.  

„                                 „                                  „ 

 

   

Р Е Ш Е Н И Е    № 137 

По т.21 от дневния ред - Отдаване под наем на имот, частна общинска 

собственост, а именно – поземлен имот с идентификатор 12735.23.18 – нива, местност 

„Бий бужак”, в землището на с. Върбица, община Горна Оряховица, IV категория с 

площ от 32505,00 кв.м. или 32,505 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 12735.23.18 – нива, местност „Бий бужак”, в землището на с. Върбица, 

община Горна Оряховица, IV категория с площ от 32505,00 кв.м. или 32,505 дка, за 

срок от 10 /десет/ стопански години, съгласно АОС № 5688/14.01.2019г. С годишна 

наемна цена в размер на 36,00 лв./дка., тоест 1 170,18 лв. /Словом: хиляда сто и 

седемдесет лева и осемнадесет стотинки/ или първоначална тръжна годишна наемна 

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

1404,22 лв. /Словом: хиляда четиристотин и четири лева и двадесет и две стотинки/ за 

общо 32,505 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. 

„                                 „                                  „ 
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  Р Е Ш Е Н И Е    № 138 

По т.22 от дневния ред - Отдаване под наем на имот, частна общинска 

собственост, а именно – поземлен имот с идентификатор 12735.18.21 – нива, местност 

„Кьор орман”, в землището на с. Върбица, община Горна Оряховица, IV категория с 

площ от 41061,00 кв.м. или 41,061 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 12735.18.21 – нива, местност „Кьор орман”, в землището на с. Върбица, 

община Горна Оряховица, IV категория с площ от 41061,00 кв.м. или 41,061 дка, за 

срок от 10 /десет/ стопански години. С годишна наемна цена в размер на 36,00 лв./дка., 

тоест 1478,20 лв. /Словом: хиляда четиристотин седемдесет и осем лева и двадесет 

стотинки/ или първоначална тръжна годишна наемна цена със завишение от 20% на 

основание чл. 29, ал. 9, т. 6 от НРПУРОИ в размер на 1 773,84 лв. /Словом: хиляда 

седемстотин седемдесет и три лева и осемдесет и четири стотинки/ за общо 41,061 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.  

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 139 

 

По т.23 от дневния ред - Отдаване под наем на имоти, частна общинска 

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

      -поземлен имот с идентификатор 12735.73.7 – нива, в местност „При 

чешмата” в землището на с. Върбица, община Горна Оряховица, IV категория с площ 

от 8514,00 кв.м. или 8,514 дка, частна общинска собственост, съгласно АОС № 

5711/14.01.2019г. и АОС № 6254/10.03.2020г. за поправка на АОС № 5711/14.01.2019г., 

за срок от 10 /десет/ стопански години. 

       -поземлен имот с идентификатор 12735.73.1 – нива, в местност „При 

чешмата” в землището на с. Върбица, община Горна Оряховица, VI категория с площ 

от 20422,00 кв.м. или 20,422 дка, съгласно АОС № 5695/14.01.2019г. 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 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 следните поземлени имоти находящи се в землището на с. 

Върбица, а именно:  

              -поземлен имот с идентификатор 12735.73.7 – нива, в местност „При 

чешмата” в землището на с. Върбица, община Горна Оряховица, IV категория с площ 

от 8514,00 кв.м. или 8,514 дка, частна общинска собственост, съгласно АОС № 

5711/14.01.2019г. и АОС № 6254/10.03.2020г. за поправка на АОС № 5711/14.01.2019г., 

за срок от 10 /десет/ стопански години. 

       -поземлен имот с идентификатор 12735.73.1 – нива, в местност „При 

чешмата” в землището на с. Върбица, община Горна Оряховица, VI категория с площ 

от 20422,00 кв.м. или 20,422 дка, съгласно АОС № 5695/14.01.2019г. за срок от 10 

/десет/ стопански години. 

С годишна наемна цена по категории, както следва: 

    - за IV категория в размер на 36,00 лв./дка или за 8,514 дка първоначална 

тръжна годишна наемна цена в размер на 306,50 лв. /Словом: триста и шест лева и 

петдесет 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 20,422дка 

първоначална тръжна годишна наемна цена в размер на 514,63 лв. /Словом: петстотин и 

четиринадесет лева и шестдесет и три стотинки/. 

     Обща първоначална тръжна наемна цена в размер на 821,13 лв. /Словом: 

осемстотин двадесет и един лева и тринадесет стотинки/ за общо 28,936 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.  

„                                 „                                  „ 
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  Р Е Ш Е Н И Е    № 140 

По т.24 от дневния ред - Отдаване под наем на 2 бр. имоти, частна общинска 

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

      -поземлен имот с идентификатор 12735.59.2 – нива, в местност „Смрадликата 

юг” в землището на с. Върбица, община Горна Оряховица, IV категория с площ от 

9999,00 кв.м. или 9,999 дка, за срок от 10 /десет/ стопански години. 

       -поземлен имот с идентификатор 12735.59.4 – нива, в местност 

„Смрадликата юг” в землището на с. Върбица, община Горна Оряховица, IV категория 

с площ от 49995,00 кв.м. или 49,995 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 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 следните поземлени имоти находящи се в с. Върбица, а именно:  

        - поземлен имот с идентификатор 12735.59.2 – нива, в местност 

„Смрадликата юг” в землището на с. Върбица, община Горна Оряховица, IV категория 

с площ от 9999,00 кв.м. или 9,999 дка, за срок от 10 /десет/ стопански години, съгласно 

АОС № 5712/14.01.2019г. 

       - поземлен имот с идентификатор 12735.59.4 – нива, в местност 

„Смрадликата юг” в землището на с. Върбица, община Горна Оряховица, IV категория 

с площ от 49995,00 кв.м. или 49,995 дка, за срок от 10 /десет/ стопански години, 

съгласно АОС № 5691/14.01.2019г. 

С годишна наемна цена за IV категория в размер на 36,00 лв./дка. със завишение 

от 20 % на основание чл.29, ал.9, т.6 от НРПУРОИ в размер на 43,20 лв./дка или за 

59,994 дка първоначална тръжна годишна наемна цена в размер на 2 591,74 лв./Словом: 

две хиляди петстотин деветдесет и един лева и седемдесет и четири стотинки/. 

Обща първоначална тръжна наемна цена в размер на 2 591,74 лв./Словом: две 

хиляди петстотин деветдесет и един лева и седемдесет и четири стотинки / за общо 

59,994 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. 

„                                 „                                  „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 141 

По т.25 от дневния ред - Отдаване под наем на имот, частна общинска 

собственост, а именно – поземлен имот с идентификатор 12735.71.15 – нива, местност 

„Д. Оряховска чешма”, в землището на с. Върбица, община Горна Оряховица, VI 

категория с площ от 21570,00 кв.м. или 21,570 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 12735.71.15 – нива, местност „Д. Оряховска чешма”, в землището на с. 

Върбица, община Горна Оряховица, VI категория с площ от 21570,00 кв.м. или 21,570 

дка, за срок от 10 /десет/ стопански години, съгласно АОС № 5720/14.01.2019г. С 

годишна наемна цена в размер на 21,00 лв./дка., тоест 452,97 лв. /Словом: четиристотин 

петдесет и два лева и деветдесет 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 543,56 лв. /Словом: петстотин четиридесет и три лева и петдесет и шест 

стотинки/ за общо 21,570 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.  

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 142 

По т.26 от дневния ред - Отдаване под наем на 3 броя имоти - ниви, Местност 

„Смрадликата север” с обща площ 20,458дка., частна общинска собственост, в 

землището на с. Върбица, 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  
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Р е ш и: 

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

отдаване под наем на 3 броя имоти, частна общинска собственост, в землището на с. 

Върбица, за срок от 10 /десет/ стопански години, а именно: 

 

Имот с 
идентификатор 

Местност Начин на 
трайно 

ползване 

Категория Декари АОС № 

12735.61.29 Смрадликата 
север 

Нива IV 4,540 5719 

12735.60.15 Смрадликата 

север 

Нива III 6,999 5704 

12735.62.36 Смрадликата 
север 

Изоставена 
орна земя 

IV 8,919 5624 

Общо    20,458 дка  

 

С годишна наемна цена в размер на 36,00 лв./дка., или за общо 20,458 дка, цена 

в размер на 736,49 лв. /Словом: седемстотин тридесет и шест лева и четиридесет и 

девет стотинки/ или първоначална тръжна годишна наемна цена със завишение от 20% 

на основание чл. 29, ал. 9, т. 6 от НРПУРОИ в размер на 883,79 лв. /Словом: 

осемстотин осемдесет и три лева и седемдесет и девет стотинки/. 

 

 2.Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да организира и проведе 

публичен търг с тайно наддаване  за отдаване под наем по реда на Закона за 

общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско  имущество. 

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 143 

По т.27 от дневния ред - Отдаване под наем на 6 броя имоти - ниви, местност 

„Бий бужак”, с обща площ 25,422дка., частна общинска собственост, в землището на с. 

Върбица, 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 6 броя имоти, частна общинска собственост, в землището на с. 

Върбица, за срок от 10 /десет/ стопански години, а именно: 
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Имот с 

идентификатор 

Местност Начин на 

трайно 

ползване 

Категория Декари АОС № 

12735.100.22 Бий бужак Нива III 5,000 5701 

12735.100.28 Бий бужак Нива III 3,000 5700 

12735.100.30 Бий бужак Нива III 6,579 5699 

12735.100.26 Бий бужак Нива III 3,000 5697 

12735.100.24 Бий бужак Нива III 4,999 5696 

12735.100.29 Бий бужак Нива III 2,844 5694 

Общо    25,422 дка  

 

С годишна наемна цена в размер на 36,00 лв./дка., или за общо 25,422 дка, цена 

в размер на 915,19 лв. /Словом: деветстотин и петнадесет лева и деветнадесет стотинки/ 

или първоначална тръжна годишна наемна цена със завишение от 20% на основание чл. 

29, ал. 9, т. 6 от НРПУРОИ в размер на 1098,23 лв. /Словом: хиляда деветдесет и осем 

лева и двадесет и три стотинки/. 

 

 2.Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да организира и проведе 

публичен търг с тайно наддаване  за отдаване под наем по реда на Закона за 

общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско  имущество. 

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 144 

По т.28 от дневния ред - Отдаване под наем на 12 броя имоти – земеделски земи, 

частна общинска собственост, с обща площ 98,335дка.,  в землището на с. Янтра, 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 12 броя имоти, частна общинска собственост, в землището на с. 

Янтра, за срок от 10 /десет/ стопански години, а именно: 

 

Имот с 

идентификатор 

Местност Начин на 

трайно 

ползване 

Категория Декари АОС № 
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87453.260.8 Ва корсу Нива IV 1,504 5506 

87453.250.37 -------------- Деградирала 

орна земя 

IV 15,335 5504 

87453.250.24 Хаджиево 

келеме 

Нива IV 2,997 5503 

87453.260.23 --------------- Деградирала 

орна земя 

IV 8,635 5490 

87453.200.9 --------------- Деградирала 

орна земя 

IV 9,958 5485 

87453.210.33 --------------- Деградирала 

орна земя 

IV 17,118 5484 

87453.220.21 ---------------- Деградирала 

орна земя 

IV 11,608 5483 

87453.230.21 --------------- Деградирала 

орна земя 

IV 2,751 5482 

87453.280.28 -------------- Деградирала 

орна земя 

IV 2,056 5480 

87453.280.15 Под селото Нива IV 1,500 5479 

87453.280.30 Под село Изоставена 

орна земя 

I 20,518 5161 

87453.210.20 Самата круша Нива IV 4,355 5458 

Общо    98,335 дка  

 

С годишна наемна цена по категории, както следва: 

    - за I категория в размер на 44,00 лв./дка със завишение от 20 % на основание чл. 29, 

ал. 9, т. 6 от НРПУРОИ в размер на 52,80 лв./дка или за 20,518 дка първоначална 

тръжна годишна наемна цена в размер на 1 083,35 лв. /Словом: хиляда осемдесет и три 

лева и тридесет и пет стотинки/. 

    - за IV категория в размер на 36,00 лв./дка със завишение от 20 % на основание чл. 

29, ал. 9, т. 6 от НРПУРОИ в размер на 43,20 лв./дка или за 77,817 дка първоначална 

тръжна годишна наемна цена в размер на 3 361,69 лв. /Словом: три хиляди триста 

шестдесет и един лева и шестдесет и девет стотинки/. 

    Обща първоначална тръжна наемна цена в размер на 4 445,04 лв. /Словом: четири 

хиляди четиристотин четиридесет и пет лева и четири стотинки/ за общо 98,335 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. 

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 145 

По т.29 от дневния ред - Отдаване под наем на 4 броя имоти – земеделски земи, с 

обща площ 57,990дка., частна общинска собственост, в землището на с. Янтра, 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 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 4 броя имоти, частна общинска собственост, в землището на с. 

Янтра, за срок от 10 /десет/ стопански години, а именно: 

  

Имот с 

идентификатор 

Местност Начин на 

трайно 

ползване 

Категория Декари АОС № 

87453.90.58 Хаджи чал Изоставена 

орна земя 

V 12,753 5507 

87453.90.344 Въртопа Нива III 11,240 5502 

87453.90.17 Бюлюнтията Изоставена 

орна земя 

IV 31,212 5501 

87453.90.65 Фиданлъка Изоставена 

орна земя 

III 2,785 5497 

Общо    57,990 дка  

 

С годишна наемна цена в размер на 36,00 лв./дка., или за общо 57,990 дка, цена 

в размер на 2 087,64 лв. /Словом: две хиляди осемдесет и седем лева и шестдесет 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 2505,17 лв. /Словом: две 

хиляди петстотин и пет лева и седемнадесет стотинки/. 

 

 2.Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да организира и проведе 

публичен търг с тайно наддаване  за отдаване под наем по реда на Закона за 

общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско  имущество. 

 
„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 146 

По т.30 от дневния ред - Отдаване под наем на 4 броя имоти - ниви, с обща площ 

21,132дка., частна общинска собственост, в землището на с. Янтра, 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, 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 4 броя имоти, частна общинска собственост, в землището на с. 

Янтра, за срок от 10 /десет/ стопански години, а именно: 

 

Имот с 

идентификатор 

Местност Начин на 

трайно 

ползване 

Категория Декари АОС № 

87453.440.28 Мешенлика Нива III 11,349 5514 

87453.440.34 --------------- Изоставена 

орна земя 

III 2,154 5498 

87453.400.13 --------------- Нива V 2,300 5496 

87453.420.7 Над ямата Нива III 5,329 5495 

Общо    21,132 дка  

 

С годишна наемна цена в размер на 36,00 лв./дка., или за общо 21,132 дка, цена 

в размер на 760,75 лв. /Словом: седемстотин и шестдесет лева и седемдесет и пет 

стотинки/ или първоначална тръжна годишна наемна цена със завишение от 20% на 

основание чл. 29, ал. 9, т. 6 от НРПУРОИ в размер на 912,90 лв. /Словом: деветстотин и 

дванадесет лева и деветдесет стотинки/. 

 

 2.Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица да организира и проведе 

публичен търг с тайно наддаване  за отдаване под наем по реда на Закона за 

общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско  имущество. 

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 147 

По т.31 от дневния ред - Отдаване под наем на имоти, частна общинска 

собственост, в землището на с. Янтра, а именно: 

      -поземлен имот с идентификатор 87453.20.1 – нива, в местност „Деления 

върбак” в землището на с. Янтра, община Горна Оряховица, II категория с площ от 

4874,00 кв.м. или 4,874 дка, за срок от 10 /десет/ стопански години, съгласно АОС № 

5489/04.12.2018г. 

       -поземлен имот с идентификатор 87453.10.7 – нива, в местност „При 

чешмата” в землището на с. Янтра, община Горна Оряховица, II категория с площ от 
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5852,00 кв.м. или 5,852 дка, за срок от 10 /десет/ стопански години, съгласно АОС № 

5473/04.12.2018г. 

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, б. Б 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 следните поземлени имоти находящи се в с. Янтра, а именно:  

      -поземлен имот с идентификатор 87453.20.1 – нива, в местност „Деления върбак” в 

землището на с. Янтра, община Горна Оряховица, II категория с площ от 4874,00 кв.м. 

или 4,874 дка, за срок от 10 /десет/ стопански години, съгласно АОС № 

5489/04.12.2018г. 

       -поземлен имот с идентификатор 87453.10.7 – нива, в местност „При чешмата” в 

землището на с. Янтра, община Горна Оряховица, II категория с площ от 5852,00 кв.м. 

или 5,852 дка, за срок от 10 /десет/ стопански години, съгласно АОС № 

5473/04.12.2018г. 

 

С годишна наемна цена за II категория в размер на 41,00 лв./дка. със завишение 

от 20 % на основание чл.29, ал.9, т.6 от НРПУРОИ в размер на 49,20 лв./дка или за 

10,726 дка първоначална тръжна годишна наемна цена в размер на 527,72 лв./Словом: 

петстотин двадесет и седем лева и седемдесет и две стотинки/. 

Обща първоначална тръжна наемна цена в размер на 527,72 лв./Словом: 

петстотин двадесет и седем лева и седемдесет и две стотинки/ за общо 10,726 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. 

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 148 

По т.32 от дневния ред - Отдаване под наем на 8 броя имоти земеделски земи - 

ниви – частна общинска собственост в землището на с. Янтра, община Горна 

Оряховица с обща площ от 50,375 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  и т. 6 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.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. Янтра, община Горна Оряховица с 

обща площ от 50,375 дка, както следва: 

 

Общин

а 

Землище Имот № Местност Кате

гори

я 

   НТП Площ/дка    АОС № 

Горна 

Оряховица 

Янтра 87453. 

600.359 

Фиданлъка III Нива 18,121 

 

АОС 

№5454 

Горна 

Оряховица 

Янтра 87453. 

270.8 

Широкия 

гьол 

IV Нива 6,499 

 

АОС 

№5469 

Горна 

Оряховица 

Янтра 87453. 

100.1 

Кара орман IV Нива 6,499 

 

АОС 

№5487 

Горна 

Оряховица 

Янтра 87453. 

120.2 

Бюлюнтията IV Нива 8,078 АОС 

№5488 

Горна 

Оряховица 

Янтра 87453. 

310.4 

Ва корсу III Нива 3,658 АОС 

№5494 

Горна 

Оряховица 

Янтра 87453. 

540.19 

Лозята V Нива 1,500 АОС 

№5499 

Горна 

Оряховица 

Янтра 87453. 

570.5 

Зад линията IV Нива 2,479 АОС 

№5500 

Горна 

Оряховица 

Янтра 87453. 

60.22 

Вейселия 

върбак 

I Нива 3,541 АОС 

№ 5505 

     Обща 

площ 

50,375 дка  

 

    С годишна наемна цена по категории, както следва: 

    - за I категория в размер на 44,00 лв./дка или за 3,541 дка първоначална тръжна 

годишна наемна цена в размер на 155,80 лв. /Словом: сто петдесет и пет лева и 

осемдесет стотинки/. 

    - за III,IV,V категория в размер на 36,00 лв./дка със завишение от 20 % на 

основание чл. 29, ал. 9, т. 6 от НРПУРОИ в размер на 43,20 лв./дка или за 46,834 дка 

първоначална тръжна годишна наемна цена в размер на 2023,23 лв. /Словом: две 

хиляди двадесет и три лева и двадесет и три стотинки/. 

    Обща първоначална тръжна наемна цена в размер на 2179,03 лв. /Словом: две хиляди 

сто седемдесет и девет лева и три стотинки/ за 50,375 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. 

 

„                                 „                                  „ 
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Р Е Ш Е Н И Е    № 149 

По т.33 от дневния ред - Отдаване под наем на 75 броя земеделски земи - ниви – 

частна общинска собственост в землището на гр. Горна Оряховица, община Горна 

Оряховица с обща площ от 177,873 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  и т. 6 от Наредбата за 

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

съвет Горна Оряховица  

 

Р е ш и: 

 

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

за   отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земеделски земи, 

частна общинска собственост в землището на гр. Горна Оряховица с обща площ от 

177,873 дка за следните имоти: 
 

Община Землище Имот № Местност Катег
ория 

   НТП Площ/дка    АОС № 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.15

.754 

Белянка V Нива 0,232 АОС 

№6132 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359. 

34.1 

Бишлеково 

бърдо 

II Нива 5,199 АОС 

№6142 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.12

.760 

Бишлеково 

бърдо 

II Нива 0,726 АОС 

№6157 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.12

.761 

Бишлеково 

бърдо 

III Нива 2,084 АОС 

№6158 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.12

.762 

Бишлеково 

бърдо 

III Нива 2,242 АОС 

№6159 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.12

.763 

Бишлеково 

бърдо 

III Нива 1,438 АОС 

№6171 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.12

.764 

Бишлеково 

бърдо 

III Нива 1,434 АОС 

№6172 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.12

.766 

Бишлеково 

бърдо 

II Нива 8,109 АОС 

№6173 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.12

.767 

Бишлеково 

бърдо 

II Нива 4,957 АОС 

№6174 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.12

.768 

Бишлеково 

бърдо 

II Нива 3,234 АОС 

№6175 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.12

.774 

Бишлеково 

бърдо 

II Нива 6,508 АОС 

№6176 

Горна 
Оряховица 

Горна 
Оряховица 

16359.12
.775 

Бишлеково 
бърдо 

II Нива 6,668 АОС 
№6177 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.12

.785 

Бишлеково 

бърдо 

II Нива 0,902 АОС 

№6178 



Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 7 от 31 март 2020 г. от редовно 

заседание на Общински съвет, мандат 2019-2023 г. 
 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.12

.787 

Бишлеково 

бърдо 

II Нива 2,307 АОС 

№6179 

Горна 
Оряховица 

Горна 
Оряховица 

16359.12
.788 

Бишлеково 
бърдо 

II Нива 1,050 
 

АОС 
№6180 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.12

.789 

Бишлеково 

бърдо 

II Нива 2,914 АОС 

№6181 

Горна 
Оряховица 

Горна 
Оряховица 

16359.12
.772 

Бишлеково 
бърдо 

II Нива 1,417 
 

АОС 
№6185 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.12

.796 

Бишлеково 

бърдо 

II Нива 1,478 

 

АОС 

№6186 

Горна 
Оряховица 

Горна 
Оряховица 

16359.12
.797 

Бишлеково 
бърдо 

II Нива 9,948 
 

АОС 
№6187 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.12

.799 

Бишлеково 

бърдо 

II Нива 1,867 

 

АОС 

№6188 

Горна 
Оряховица 

Горна 
Оряховица 

16359.12
.800 

Бишлеково 
бърдо 

II Нива 2,348 
 

АОС 
№6189 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.12

.801 

Бишлеково 

бърдо 

III Нива 4,333 

 

АОС 

№6190 

Горна 
Оряховица 

Горна 
Оряховица 

16359.12
.790 

Бишлеково 
бърдо 

II Нива 3,244 
 

АОС 
№6191 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.12

.791 

Бишлеково 

бърдо 

II Нива 1,096 

 

АОС 

№6192 

Горна 
Оряховица 

Горна 
Оряховица 

16359.12
.792 

Бишлеково 
бърдо 

II Нива 0,873 
 

АОС 
№6193 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.12

.793 

Бишлеково 

бърдо 

II Нива 3,294 

 

АОС 

№6194 

Горна 
Оряховица 

Горна 
Оряховица 

16359.12
.773 

Бишлеково 
бърдо 

II Нива 0,493 
 

АОС 
№6195 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.12

.771 

Бишлеково 

бърдо 

II Нива 1,040 

 

АОС 

№6196 

Горна 
Оряховица 

Горна 
Оряховица 

16359.12
.769 

Бишлеково 
бърдо 

II Нива 2,723 
 

АОС 
№6197 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.12

.992 

Оряховски дол II Нива 3,520 

 

АОС 

№6199 

Горна 
Оряховица 

Горна 
Оряховица 

16359.12
.953 

Бишлеково 
бърдо 

II Нива 2,145 
 

АОС 
№6200 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.12

.955 

Бишлеково 

бърдо 

II Нива 1,943 

 

АОС 

№6201 

Горна 
Оряховица 

Горна 
Оряховица 

16359.12
.956 

Бишлеково 
бърдо 

II Нива 2,523 
 

АОС 
№6202 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.12

.957 

Бишлеково 

бърдо 

II Нива 2,397 

 

АОС 

№6203 

Горна 
Оряховица 

Горна 
Оряховица 

16359.12
.958 

Бишлеково 
бърдо 

II Нива 5,024 
 

АОС 
№6204 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.12

.965 

Бишлеково 

бърдо 

II Нива 4,597 

 

АОС 

№6205 

Горна 
Оряховица 

Горна 
Оряховица 

16359.12
.969 

Бишлеково 
бърдо 

II Нива 2,063 
 

АОС 
№6206 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.12

.970 

Бишлеково 

бърдо 

II Нива 2,266 АОС 

№6207 

Горна 
Оряховица 

Горна 
Оряховица 

16359.12
.973 

Бишлеково 
бърдо 

II Нива 1,537 АОС 
№6208 

Горна Горна 16359.12 Бишлеково II Нива 0,987 АОС 
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Оряховица Оряховица .974 бърдо №6209 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.12

.976 

Оряховски дол II Нива 3,177 АОС 

№6210 

Горна 
Оряховица 

Горна 
Оряховица 

16359.12
.993 

Оряховски дол II Нива 1,208 АОС 
№6211 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.12

.995 

Бостанска 

чешма 

III Нива 1,703 АОС 

№6212 

Горна 
Оряховица 

Горна 
Оряховица 

16359.46
.237 

 IV Нива 1,731 АОС 
№6213 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.12

.991 

Оряховски дол II Нива 2,227 АОС 

№6215 

Горна 
Оряховица 

Горна 
Оряховица 

16359.13
.829 

Дъската V Нива 2,467 АОС 
№6216 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.13

.833 

Чокоев дол V Нива 2,754 АОС 

№6217 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.13

.834 

Над Болницата V Нива 2,419 АОС 

№6218 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.13

.835 

Над Болницата V Нива 0,346 АОС 

№6219 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.13

.421 

Над Болницата V Нива 0,661 АОС 

№6220 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.12

.977 

Оряховски дол II Нива 4,398 АОС 

№6221 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.12

.978 

Оряховски дол II Нива 0,387 АОС 

№6222 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.12

.979 

Оряховски дол III Нива 3,044 АОС 

№6223 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.12

.980 

Оряховски дол III Нива 3,680 АОС 

№6224 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.12

.983 

Оряховски дол III Нива 1,039 АОС 

№6225 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.12

.984 

Оряховски дол III Нива 1,950 АОС 

№6226 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.12

.989 

Оряховски дол II Нива 4,972 АОС 

№6227 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.12

.733 

Бишлеково 

бърдо 

III Нива 2,652 АОС 

№6228 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.12

.734 

Бишлеково 

бърдо 

III Нива 5,407 АОС 

№6229 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.12

.756 

Бишлеково 

бърдо 

II Нива 0,408 АОС 

№6230 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.13

.422 

Над Болницата V Нива 1,121 АОС 

№6231 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.13

.423 

Над Болницата V Нива 0,278 АОС 

№6232 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.13

.424 

Над Болницата V Нива 0,788 АОС 

№6233 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.13

.427 

Чучура V Нива 0,832 АОС 

№6234 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.13

.827 

Дъската V Нива 1,364 АОС 

№6235 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.12

.757 

Бишлеково 

бърдо 

II Нива 0,374 АОС 

№6237 
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Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.12

.758 

Бишлеково 

бърдо 

II Нива 0,329 АОС 

№6238 

Горна 
Оряховица 

Горна 
Оряховица 

16359.15
.752 

Белянка V Нива 2,086 АОС 
№6239 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.15

.340 

Троско IV Нива 0,200 АОС 

№6240 

Горна 
Оряховица 

Горна 
Оряховица 

16359.13
.842 

Над Болницата V Нива 1,808 АОС 
№6241 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.13

.838 

Над Болницата V Нива 0,859 АОС 

№6242 

Горна 
Оряховица 

Горна 
Оряховица 

16359.13
.839 

Над Болницата V Нива 1,730 АОС 
№6243 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.13

.840 

Над Болницата V Нива 1,205 АОС 

№6244 

Горна 
Оряховица 

Горна 
Оряховица 

16359.13
.841 

Над Болницата V Нива 1,650 АОС 
№6245 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.13

.828 

Дъската V Нива 3,461 АОС 

№6246 

     Обща площ 177,875 дка  

 

    С годишна наемна цена по категории, както следва: 

    - за II категория в размер на 41,00 лв./дка със завишение от 20 % на основание чл. 

29, ал. 9, т. 6 от НРПУРОИ в размер на 49,20 лв./дка или за 118,877 дка първоначална 

тръжна годишна наемна цена в размер на 5848,75 лв. /Словом: пет хиляди осемстотин 

четиридесет и осем лева и седемдесет и пет стотинки/. 

    - за III,IV,V категория в размер на 36,00 лв./дка със завишение от 20 % на 

основание чл. 29, ал. 9, т. 6 от НРПУРОИ в размер на 43,20 лв./дка или за 58,998 дка 

първоначална тръжна годишна наемна цена в размер на 2548,71 лв. /Словом: две 

хиляди петстотин четиридесет и осем лева и седемдесет и една стотинки/. 

    Обща първоначална тръжна наемна цена в размер на 8397,46 лв. /Словом: осем 

хиляди триста деветдесет и седем лева и четиридесет и шест стотинки/ за 177,875 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. 

  

„                                 „                                  „ 

   

Р Е Ш Е Н И Е    № 150 

По т.34 от дневния ред - Отдаване под наем на 40 броя земеделски земи - ниви – 

частна общинска собственост в землището на гр. Горна Оряховица, община Горна 

Оряховица с обща площ от 145,303 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  и т. 6 от Наредбата за 
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реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински 

съвет Горна Оряховица  

Р е ш и: 

 

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

за   отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земеделски земи, 

частна общинска собственост в землището на гр. Горна Оряховица с обща площ от 

145,303 дка за следните имоти: 

 
Община Землище Имот № Местност Катег

ория 

   НТП Площ/дка    АОС № 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.11

.99 

Ашова IV Нива 16,064 АОС 

№6133 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.11

.97 

Ашова IV Нива 2,539 АОС 

№6134 

Горна 
Оряховица 

Горна 
Оряховица 

16359.11
.96 

Ашова IV Нива 5,753 АОС 
№6135 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.11

.95 

Ашова IV Нива 0,874 АОС 

№6136 

Горна 
Оряховица 

Горна 
Оряховица 

16359.11
.94 

Ашова IV Нива 0,466 АОС 
№6137 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.11

.93 

Ашова IV Нива 6,910 АОС 

№6138 

Горна 
Оряховица 

Горна 
Оряховица 

16359.11
.696 

Ашова IV Нива 0,887 АОС 
№6139 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.11

.55 

 IV Нива 0,961 АОС 

№6140 

Горна 
Оряховица 

Горна 
Оряховица 

16359.11
.297 

Ашова IV Нива 5,828 АОС 
№6141 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.10

.77 

Стамовото IV Нива 1,142 АОС 

№6143 

Горна 
Оряховица 

Горна 
Оряховица 

16359.10
.78 

Стамовото IV Нива 0,964 АОС 
№6144 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.10

.76 

Стамовото IV Нива 1,000 АОС 

№6145 

Горна 
Оряховица 

Горна 
Оряховица 

16359.10
.74 

Стамовото IV Нива 7,761 АОС 
№6146 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.10

.73 

Стамовото IV Нива 3,504 АОС 

№6147 

Горна 
Оряховица 

Горна 
Оряховица 

16359.10
.45 

 IV Нива 0,368 
 

АОС 
№6148 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.10

.44 

 IV Нива 1,864 АОС 

№6149 

Горна 
Оряховица 

Горна 
Оряховица 

16359.10
.293 

Стамовото IV Нива 5,156 
 

АОС 
№6150 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.11

.196 

Ашова IV Нива 2,109 

 

АОС 

№6151 

Горна 
Оряховица 

Горна 
Оряховица 

16359.11
.105 

Ашова IV Нива 1,152 
 

АОС 
№6152 
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Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.11

.104 

Ашова IV Нива 1,094 

 

АОС 

№6153 

Горна 
Оряховица 

Горна 
Оряховица 

16359.11
.103 

Ашова IV Нива 2,261 
 

АОС 
№6154 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.11

.102 

Ашова IV Нива 2,056 

 

АОС 

№6155 

Горна 
Оряховица 

Горна 
Оряховица 

16359.11
.101 

Ашова IV Нива 1,847 
 

АОС 
№6156 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.10

.83 

Стамовото IV Нива 0,814 

 

АОС 

№6160 

Горна 
Оряховица 

Горна 
Оряховица 

16359.31
.8 

Ашова IV Нива 2,800 
 

АОС 
№6161 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.32 

.2 

Ашова IV Нива 15,048 

 

АОС 

№6162 

Горна 
Оряховица 

Горна 
Оряховица 

16359.33
.49 

Ашова II Нива 2,424 
 

АОС 
№6163 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.11

.107 

Ашова IV Нива 7,283 

 

АОС 

№6164 

Горна 
Оряховица 

Горна 
Оряховица 

16359.10
.88 

Стамовото IV Нива 5,408 
 

АОС 
№6165 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.10

.87 

Стамовото IV Нива 0,921 

 

АОС 

№6166 

Горна 
Оряховица 

Горна 
Оряховица 

16359.10
.86 

Стамовото IV Нива 1,555 
 

АОС 
№6167 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.10

.186 

Стамовото IV Нива 0,388 

 

АОС 

№6168 

Горна 
Оряховица 

Горна 
Оряховица 

16359.10
.187 

Стамовото IV Нива 0,826 
 

АОС 
№6169 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.10

.189 

Стамовото IV Нива 1,317 

 

АОС 

№6170 

Горна 
Оряховица 

Горна 
Оряховица 

16359.10
.532 

Стамовото IV Нива 4,364 
 

АОС 
№6182 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.10

.539 

Стамовото III Нива 2,377 

 

АОС 

№6183 

Горна 
Оряховица 

Горна 
Оряховица 

16359.10
.89 

Стамовото III Нива 1,500 
 

АОС 
№6184 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.30

.30 

Ашова IV Нива 2,170 АОС 

№6198 

Горна 
Оряховица 

Горна 
Оряховица 

16359.30
.64 

 IV Нива 9,550 АОС 
№6214 

Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряховица 

16359.33

.6 

Ашова II Нива 13,998 АОС 

№6236 

     Обща площ 145,303 дка  

 
    С годишна наемна цена по категории, както следва: 

    - за II категория в размер на 41,00 лв./дка със завишение от 20 % на основание чл. 

29, ал. 9, т. 6 от НРПУРОИ в размер на 49,20 лв./дка или за 16,422 дка първоначална 

тръжна годишна наемна цена в размер на 807,96 лв. /Словом: осемстотин и седем лева 

и деветдесет и шест стотинки/. 

    - за III,IV,V категория в размер на 36,00 лв./дка със завишение от 20 % на 

основание чл. 29, ал. 9, т. 6 от НРПУРОИ в размер на 43,20 лв./дка или за 128,881 дка 
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първоначална тръжна годишна наемна цена в размер на 5567,66 лв. /Словом: пет 

хиляди петстотин шестдесет и седем лева и шестдесет и шест стотинки/. 

    Обща първоначална тръжна наемна цена в размер на 6375,62 лв. /Словом: шест 

хиляди триста седемдесет и пет лева и шестдесет и две стотинки/ за 145,303 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. 

 

„                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 151 

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 април 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 април общинските съветници 

- Борислав Генчев Генчев, Григор Илиев Минков, Пламен Иванов Стоянов, Веско 

Цанков Ирибаджаков, като резервен член Виктор Недев Азманов. 

 

„                                 „                                  „ 

 

 

 

 

                                                   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                    /ДИМИТЪР НИКОЛОВ/ 
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