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 О Б Щ И Н А  Г О Р Н А  О Р Я Х О В И Ц А  

 

 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от инж. Добромир Стойков Добрев – 

Кмет на Община Горна Оряховица 

 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение  в Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество. 

 

 

           УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е приета от 

Общински съвет Горна Оряховица с Решение № 360 от Протокол №23 от 15.02.2005 г. След това са правени 

изменения и допълнения в Наредбата със следните Решение на Общински съвет Горна Оряховица Решение 

№ 479 от Протокол №29 от 30.06.2005 г., Решение № 535 от Протокол №32 от 29.09.2005 г., Решение № 677 

от Протокол № 41 от 27.04.2006 г., Решение № 920 от Протокол № 54 от 25.01.2007 г., Решение № 1015 от 

Протокол № 61 от 21.06.2007 г., Решение № 163 от Протокол №18 от 22.07.2008 г., Решение № 433 от 

Протокол №40 от 24.09.2009 г., Решение № 684 от Протокол № 60 от 28.10.2010 г., Решение № 912 от 

Протокол №73 от 13.09.2011 г., Решение № 81 от Протокол №7 от 23.02.2012 г., Решение № 577 от Протокол 

№35 от 27.09.2013г. и Решение № 1056 от Протокол №61 от 26.02.2015г. 

 

С настоящата промяна се цели да се синхронизира подзаконовия нормативен акт - Наредбата за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество със законодателството на Република 

България и по точно със Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното 

самоуправление, Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, Закона за собствеността и Закона 

за общинската собственост. С настоящата актуализация се извършват следните промени: 

1. С бр. 56 от 24.07.2015г. на ДВ е извършена промяна в чл. 16 от Закона за прякото участие на 

гражданите в държавната власт и местното самоуправление, съгласно която при провеждането на 

национални референдуми Общините предоставят безвъзмездно на инициативния комитет и на застъпниците 

на алтернативната позиция подходящи помещения за провеждане на обсъждания и други прояви по въпроса 

или въпросите на референдума. До датата на промяната в ЗПУГДВМС не е съществувала възможност да се 

предоставят такива помещения. Именно тази промяна в закона налага и настоящото допълнениe на чл. 19 от 

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

 

2. В чл. 21 на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

приет на основание чл. 13 от Закона за общинската собственост, съгласно който „Общината владее и 

управлява безстопанствените имоти на своята територия по ред, установен с наредбата по чл. 8, ал. 2”, с цел 
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доизясняване на реда за завладяване на безстопанствените имоти, както и поради промяна в наименованието 

на Наредбата за условията за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на 

общински жилища, се предприемат настоящите промени. 

 

3. С настоящата промяна в Наредбата се цели да се актуализират цените за отдаване под наем на 

земеделските земи и трайните насаждения чрез публичен търг, както и на безимотните и малоимотните. 

Последно годишните наемни цени за отдаване на земеделските земи са актуализирани с Решение № 433 от 

Протокол № 40/24.09.2009г. Тоест през последните седем години не е правена актуализация на годишните 

наемни цени на земеделските земи, а същевременно всяка стопанка година е налице увеличение на средното 

рентно плащане за Община Горна Оряховица, определено от Областна Дирекция Земеделие – В. Търново. 

Съгласно данните на Областна Дирекция Земеделие Велико Търново размера на средното рентно плащане за 

земеделските земи за Община Горна Оряховица за стопанската 2013 / 2014 година е в размер на 25,39 лв., а за 

стопанската 2014 / 2015 година – 33,26 лева. Видно е от тази информация, че само за последните две години 

приходите от рентни плащания за земеделските стопани са се увеличили чисто  с 31 %. Именно поради тази 

причина Община Горна Оряховица предприема мерки за актуализиране на годишните наемни цени на 

земеделските земи, като ги увеличава чисто с 50% спрямо сега действащите цени. Добавена е нова точка, 

касаеща изоставените и необработваемите ниви, за които се предвижда цената да бъде намалена с 20 % от 

основните цени. Основанието за тази промяна е желанието на Община Горна Оряховица да стимулира 

бъдещите наематели да разработят и необработваемите към момента земеделски земи и съответно 

негенериращи за общината приходи, същевременно с намалението на наема в сравнение с другите земи, тези 

наематели ще могат да компенсират разходите за привеждането на земята в състояние годно за използване. 

С Решение 684 от Протокол 60/28.10.2010г. са променени цените за поставяне на автоматати за топли 

и безалкохолни напитки. От тогава до сега не е извършвана промяна в цените. Същевременно размера на 

минималната работна заплата за Република България, одобрен с Постановление на МС бележи тенденция на 

трайно увеличение, както следва: за периода 01.01.2011-31.08.2011г. – 240 лв., за периода 01.09.2011г. – 

30.04.2012г. – 270 лв., за периода 01.05-2012г. – 31.12.2012г. – 290 лв., за периода 01.01.2013г. – 31.12.2013г. 

– 310 лв., за периода 01.01.2014г. – 31.12.2014г. – 340 лв., периода 01.01.2015г. – 30.06.2015г. – 360 лв., и за 

периода 01.07.2015 - 31.12.2015г. – 380 лв. и от 01.01.2016г. до настоящия момент – 420 лв. Видно от 

настоящата информация МРЗ се е увеличила за периода от 2011г. до момента с 75 %. Именно поради  тази 

причина Община Горна Оряховица предприема действия за отдаване на месечните наемни цени при 

отдаването на помещения, общинска собственост, като са взети под внимание зоните на града, в които 

попадат и съответно опцията при отдаването на помещенията да генерират по-малко приходи, отколкото 

тези, намиращи се на атрактвини места в централната част на града. 

4. С бр. 24 от 20.02.2015г. на ДВ е извършена промяна в чл. 37и от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи, с която изцяло е сменен реда за отдаване под наем или аренда на пасища и 

мери, както и начина, по който се определят наемните годишни цени на пасищата и мерите. Това налага и 

промяна в. чл. 31А от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

тъй като подзаконовият нормативен акт трябва да отговаря на основните закони в Република България. В 

предвид факта, че промяната е нова и, че тепърва ще се гради практика за отдаването на тези имоти и 

съответно тепърва ще се установяват пропуските в закона, се предполага, че тези нови промени най-вероятно 

ще бъде отново промени. Поради тази причина с настоящата промяна не се конкретизират обстоятелствата за 

отдаването на пасищата и мерите, а директно се прави препратка към Закона за собствеността и ползването 

на земеделските земи и правилника за прилагането му. 

5. Поради промяна в структурата и наименование на дирекциите в Община Горна Оряховица се налага 

извършване на промяна в чл. 42 и чл. 46 от Наредбата, където към настоящия момент фигурират имена на 

отдели от старата структура. 

6. Съгласно чл. 67, ал. 1 от Закона за собствеността, правото да се построи сграда върху чужда земя се 

погасява в полза на собственика на земята по давност, ако не се упражни в продължение на 5 години. До 

момента това е регламентирано в чл. 59, ал. 9 от за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество. За да може общината да констатира тези обстоятелства е необходимо да се назначи 
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комисия със заповед на кмета, която да установи, че не е реализирано строителството, за което е отстъпено 

право на строеж върху общински имот. Именно поради тази причина се добавя ал. 10 в чл. 59 от Наредбата, 

за да може да се конкретизира реда по който се извършва връщането на владението. 

7. С цел конкретизиране на обстоятелствата, при които се издават заповедите от кмета за отсъпване 

право на строеж за пристояване и/или настрояване се правят и промените в чл.60 от Наредбата. 

  

  

   Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет Горна Оряховица да вземе следното  

 

 

                                                      РЕШЕНИЕ: 

 

 

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 13 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 16 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и 

местното самоуправление, чл. 13 от Закона за Общинската собственост, чл. 37и от Закона за 

собствеността и ползването на земеделски земи и чл. 67, ал. 1 от Закона за собствеността. 

 

§1. В чл. 19 се създава нова алинея 5: 

„(5) За провеждане на информационно – разяснителна кампания за национален референдум със 

заповед на Кмета на Общината се предоставят безвъзмездно на инициативния комитет и на 

застъпниците на алтернативната позиция подходящи помещения за провеждане на обсъждания и др. 

прояви по въпроса или въпросите на референдума. ” 

 

 

§2. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Създава се нова алинея 1 със следния текст: 

„(1) Община Горна Оряховица завладява безстопанствени имоти на територията си, чийто 

собственик не може да бъде установен” 

2. Досегашната алинея 1 става алинея 2. 

3. Досегашната алинея 2 става алинея 3 и в нея се правят следните изменения: 

а/ след думите „Заповедта съдържа” думата „мероприятията” се заменя с думата „мерките”. 

б/ след думите „които трябва да се” думата „проведат” се заменя с думата „предприемат”. 

4. Досегашната алинея 3 става алинея 4, като думите „Наредбата за картотекиране на нуждаещи 

се граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища” се заменят с думите 

„Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и 

продажба на общински жилища”. 

 

 

 

§3. В чл. 29, ал. 9, се правят следните изменения и допълнения; 

1. Заличават се точка I, II и III и вместо тях се вписва следния текст:  

 

„1. За безимотни и малоимотни граждани за всички населени места в Община Горна Оряховица 

с изключение на населените места, изброени в т. 3. 

 

 

Ниви  и трайни насаждения 
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  І категория  –  22,00 лв./дка 

  ІІ категория  –  20,50 лв./дка 

        ІІІ, ІV и V категория –  18,00 лв./дка 

  VІ категория  –  10,50 лв./дка 

            VІІ категория  –    9,00 лв./дка 

            VІІІ категория –    7,00 лв./дка 

  ІХ и X категория –    4,50 лв./дка 

 

2. За отдаване под наем или аренда чрез публичен търг за всички  

населени места в Община Горна Оряховица с изключение на населените места изброени в т. 3. 

Ниви и трайни насаждения 

 

  І категория  -   44,00 лв./дка 

 ІІ категория     –  41,00 лв./дка 

  ІІІ, ІV и V категория –  36,00 лв./дка 

  VІ категория  –   21,00 лв./дка 

  VІІ категория  –   18,00 лв./дка 

  VІІІ категория  –   14,00 лв./дка 

 ІХ и X категория  –     9,00 лв./дка 

   

 

3. За селата Горски горен Тръмбеш, Горски долен Тръмбеш, Стрелец и Паисий: 

 

А/ За безимотни и малоимотни граждани   

Ниви 

 

  I категория  -    20,00 лв./дка 

  II категория  -    18,50 лв./дка 

  ІІІ, ІV и V категория  –  16,00 лв./дка 

VІ категория  -     9,50 лв./дка 

VІІ категория  -     8,00 лв./дка 

VІІІ категория -     6,00 лв./дка 

ІХ и Х категория  -     4,00 лв./дка 

 

Б/ За отдаване под наем или аренда  чрез публичен търг. 

 

Ниви и трайни насаждения 

 

  І категория  –    40,00 лв./дка 

 ІІ категория  –    37,00 лв./дка 

  ІІІ, ІV и V категория –    33,00 лв./дка 

  VІ категория  –    19,00 лв./дка 

  VІІ категория  –    16,00 лв./дка 

  VІІІ категория –    12,50 лв./дка 

ІХ и Х категория –      8,00 лв./дка” 
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2. Точка „IV” става точка “точка 4” и думите „1/2 от наема, определен за малоимотни и безимотни 

граждани за съответната категория”  се заменят с думите „представлява наема за малоимотни и 

безимотни граждани за съответната категория и населено място”. 

 

 

5. Създава се нова точка 5: 

“5. Годишният наем за 1 дка изоставена земя /необработваема земя/  представлява годишния наем за 

отдаване под наем или аренда чрез публичен търг на ниви и трайни насаждения, намален с 20 % за 

съответната категория и населено място.” 

 

6. Досегашната точка „V” става „точка 6” и в нея след думите „с обща площ над” думите „20 

декара” се заменят с думите „10 декара”. 

 

 

§ 4.  В чл. 31А се заличават алинея 1, 2 , 3, 4 и 5 и вместо тях се вписват следните думи „Пасищата 

и мерите се отдават под наем или аренда по реда на Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи и Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи” 

 

 

§ 5.  В чл. 42, ал. 3 след думите „Молбите се картотекират в” се заличават думите „отдел “Местни 

приходи и управление на собствеността” и вместо тях се вписват думите „Дирекция 

„Териториално и селищно устройство и общинска собственост”. 

 

 

§ 6.  В чл. 46, ал. 2 след думите „Молбите се картотекират в” се заличават думите „отдел “Местни 

приходи и управление на собствеността” и вместо тях се вписват думите „Дирекция 

„Териториално и селищно устройство и общинска собственост”. 

 

 

§ 7.  В чл. 59 се създава нова ал. 10: 

„(10) При изтичане на давностния срок по чл. 67, ал. 1 от Закона за собствеността и при 

нереализиране на отстъпеното право на строеж, кметът на общината определя със заповед комисия, 

която да установи, че обектът, предмет на отстъпеното право на строеж, не е реализиран, 

констатиран с протокол на общинската администрация.” 

 

 

§8. В чл. 60 се правят следните изменения и допълнения: 

1/ В ал. 1 след думите „Право на надстрояване и/или на пристрояване на сграда - частна 

общинска собственост, ” се заличават думите „или на сграда, построена върху имот - частна общинска 

собственост, ”. 

2/ В ал. 2, се правят следните изменения и допълнения: 

а/ след думите „се учредява от кмета на общината без търг или конкурс на собственика на 

сградата, както и” се добавят думите „/или”; 

б/ след думите „или на техните сдружения” се поставя „ , ” ; 

в/ след думите „придружено от документ за собственост” думите „и съгласуван в 

архитектурно отношение идеен проект за бъдещо строителство” се заменят с думите „и становище от 

главен архитект на общината, въз основа на идеен проект в част архитектура и конструктивно 

становище за допустимостта на надстрояването и/или пристрояване”. 
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§ 9. В чл. 84, се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 след думите „за помещения общинска собственост,” се заличават думите „със следните 

показатели : местонахождение – ІІ зона в населено място от ІІ-ри функционален тип (гр. 

Г.Оряховица); конструкция на сградата – панелна; разположение във височина – І –ви етаж; 

изложение – преобладаващ изток или югозапад; и благоустройствено съоръжаване – с водопровод, 

канализация и електрификация”. 

 

 

2. В  ал. 1 се заличават точките 1,2,3,4,5,6,7,8,9 и вместо тях се вписва следния текст: 

 
 Вид обект Гр. Горна Оряховица Кметства 

IV–VIII  

функц. тип 

лв./кв.м 

I зона 

лв./кв.м 

II зона 

лв./кв.м 

III зона 

лв./кв.м 

IV зона 

лв./кв.м 

1 За помещения, предоставени под наем на  

юридически лица с нестопанска цел 

1,20 1,00 0,90 0,90 0,90 

2 За помещения, предоставени под наем на 

общинските ръководства на  

политическите партии и синдикални  

организации 

1,00 0,80 0,50 0,50 0,50 

3 За помещения за осъществяване на  

търговска и административна дейност 

4,50 4,00 3,50 3,00 3,00 

4 За помещения за осъществяване на  

производствена и/или складова дейност 

4,50 4,00 2,20 2,00 2,00 

5 За лекарски и стоматологични кабинети  4,50 4,00 3,50 2,50 1,50 

6 За офиси на банки 6,00 5,00 4,00 3,50 3,50 

7 Други 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

8 За помещения за ученическо и  

столово хранене 

0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

 

3. Текстът на ал. 2  се заменя с думите „Определените базисни наемни цени не включват 

консумативните разходи и такса смет, които са за сметка на наемателя.„ 

4. Алинея 3 се отменя. 

5. Досегашната алинея 4 става алинея 3. 

 

§10. В чл. 85, се правят следните изменения и допълнения: 

1. В т.1 думите „30,00 лева без ДДС” се заменят с думите „50,00 лева без ДДС” 

2. В т.2 думите „15,00 лева без ДДС” се заменят с думите „25,00 лева без ДДС” 

3. Създава се нова алинея 2 със следния текст: 

„(2) Определените базисни наемни цени не включват консумативните разходи, които са за сметка 

на наемателя.” 

 

§11. В чл.86 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 4 след думите „базисни цени на общински” думата „земи” се заменя с думите „поземлени 

имоти” 

2. Създава се нова алинея 5 със следния текст: 

„(5) Месечните наемни цени на общински поземлени имоти извън строителните граници на 

населените места, се определят с пазарни оценки, изготвени от лицензирани оценители”. 
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Приложение: 

 1. Извадка от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

с направените допълнения /чл. 19, чл. 21, чл. 29, чл. 31А, чл. 42, чл. 46, чл. 59, чл. 60, чл. 84, чл. 85 и чл. 86/ 

 
 

 

                                                                                           

инж.Добромир Добрев 

Кмет на Община Горна Оряховица 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


