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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. и Решение № 577 от Протокол №35 от 27.09.2013г. 

Настоящата промяна се налага поради непълнота в процедурата за отдаване под наем 

на земеделски земи – частна общинска собственост. Към настоящия момент съгласно 

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

съществува възможност земеделските земи да се отдават под аренда, но същевременно 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи допуска земи от общинския 

поземлен фонд да се отдават под аренда. 

Съгласно чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

отдаването на земи от общинския поземлен фонд, с изключение на пасища и ливади по ал.6, 

т. 4, под наем или аренда се извършва чрез търг или конкурс при условия и по ред, 
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определени от Общински съвет. Въз основа на резултати от проведения търг или конкурс се 

сключва договор за наем или аренда. 

В чл. 4, ал. 1 от Закона за арендата е определен минимален срок на договора за аренда 

за четири стопански години.  

   Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет Горна Оряховица да вземе следното  

 

 

                                                      РЕШЕНИЕ: 

 

 

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

местната администрация и чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи Общински съвет приема следните промени в Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

§1. В чл. 28, ал. 2 след думата „наем” се прави следното допълнение: „или аренда”. 

 

§2. В чл. 28, ал. 4 след думата „наем” се прави следното допълнение: „или аренда”. 

  

§3. В чл. 29, ал. 9 след думата „наем” се прави следното допълнение: ”или аренда”. 

  

§4. В чл. 29, ал. 9, II след думата „наем” се прави следното допълнение: „или аренда”. 

  

§5. В чл. 29, ал. 9, III, т. 2 след думата „под” се прави следното допълнение: „наем или 

аренда”. 

  

§6. В чл. 29, ал. 9, V след думата „наем” се прави следното допълнение: „или аренда” 

  

§7. В чл. 31, се добавя ал. 6 със следния текст: 

(6) Договорът за аренда се сключва от Кмета на Общината след Решение на 

Общински съвет за срок до 25 стопански години. 

 

§8. В чл. 31, се добавя ал. 7 със следния текст: 

(7) Наемната цена за договорите, сключени съгласно ал. 6, се актуализира ежегодно 

по базисни цени, приети с Решение на Общинския съвет. Определеният наем се 

заплаща от наемателя в четиринадесет дневен срок от сключване на договора. За 

платената сума се издава квитанция. 

 

§9. В чл. 31, се добавя ал. 8 със следния текст: 

 

(8) Ползвателят е длъжен да ползва земята под аренда по предназначение. Не се 

допуска преотдаване на наетата земеделска земя 
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§10. В чл. 67, т. 1, т. 1.4. В началото на изречението преди думата „земи” се добавя 

следния текст: „Отдаване под наем или аренда на”. 

 

§11. В чл. 77, ал. 1. след думата „наем” се прави следното допълнение: „аренда”. 

 

§12. В чл. 77, ал. 1, т. 2. след думата „наем” се прави следното допълнение: „аренда”. 

 

§13. В чл. 77, ал. 3 след думата „наем” се прави следното допълнение: „аренда”. 

 

§14. В чл. 77, ал. 5 след думата „наем” се прави следното допълнение: „аренда”. 

 

Приложение: 

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

общинско имущество с направените допълнения /чл. 28, чл. 29, чл. 31, чл. 67, чл. 77/ 

 
 

 

 

                                                                                           

инж.Добромир Добрев 

Кмет на Община Горна Оряховица 

 

 

 
 

 


