
 

 

 

 

 
 

 
 

----------------------------------- 

 

Чл. 28 (1)  Земите от общинския поземлен фонд и горите и земите от 

общинския горски фонд, не могат да се придобиват по давност. 

(2) Земи от общинския поземлен фонд могат да се отдават под 

наем или аренда на български физически и юридически лица. 

(3) Земите от ал.1 се отдават под наем на безимотни и 

малоимотни лица с постоянно местоживеене в населеното място, в чието 

землище се намират земите. 

(4) Когато след задоволяване нуждите на лицата по предходната алинея 

останат свободни земи, те се отдават под наем или аренда чрез 

провеждане на публичен търг по реда на  Глава пета от наредбата. 

 Чл. 29 (1)  Кметовете и кметските наместници на населените места 

изготвят списък на земите по чл.28, ал.1, които подлежат на отдаване под 

наем на малоимотни и безимотни граждани за следващата стопанска година 

и го представят на кмета на Общината до края на месец януари. 

 

 (2) Одобреният от кмета на Общината списък се съобщава на 

населението от Кмета на Общината и от кметовете и кметските наместници 

на населените места, чрез обявление, поставено на видно място в сградите 

на общинската администрация и кметствата и кметските наместничества, в 

чиито землища са земеделските земи. В обявлението се посочва мястото и 

датата, от която могат да се подават заявления от малоимотни и безимотни 

граждани за предоставяне на земеделски земи под наем. Заявленията с 

придружаващите документи се подават до кмета или кметския наместник 

на населеното място, в чието землище се намират земите, които се искат 

под наем. 

 (3) Безимотните и малоимотни граждани, които искат да получат 

земя под наем, подават в четиринадесет дневен срок от обявяването, 

заявление до кмета на Кметството с данни: трите имена, ЕГН, лична карта 



- №, дата и място на издаване, адресна регистрация на заявителя. В 

заявлението се посочва и местонахождението на земята, която се иска под 

наем. 

(4) Безимотните и малоимотните граждани, кандидатстващи за 

наемане на земеделска земя от общинския поземлен фонд трябва да 

отговарят на следните условия: 

1. те и членовете на домакинството им да не са прехвърляли 

земя, с която са били оземлени съгласно наредбата за оземляване на 

безимотни и малоимотни граждани и/или им е възстановена по ЗСПЗЗ 

- собствена или 

наследена, в 3-годишен срок до момента на подаване на заявлението по 

чл.29, ал.2, като ограничението не се прилага при прехвърляне на 

съсобствени имоти 

с   размери   под   определените   с   §   1   от   допълнителните   разпоредби   

на Правилника   за   прилагане   на   Закона   за   собствеността   и   

ползването на 

земеделските земи (ППЗСПЗЗ) за малоимотни граждани; 

2. притежаваната   или   подлежащата   на  възстановяване  земя  да  

не надвишава   размера,   определен   в  §   1   от допълнителните  

разпоредби на 

ППЗСПЗЗ за малоимотни граждани; 

3. Да   не   са   оземлени   в  друга   община   на   страната   над   

размера, определен в § 1 от допълнителните разпоредби на ППЗСПЗЗ. 

4. Годишният наем за 1 дка наводнени терени – ½ от наема, 

определен за малоимотни и безимотни граждани за съответната категория. 

(5) Към заявлението безимотните граждани прилагат 

декларация, че: 

1. не притежават земеделска земя на територията на землището и 

в страната; 

2. не са прехвърляли земя, с която са били оземлени съгласно 

наредбата за оземляване на безимотни и малоимотни граждани и/или им е 

възстановена по  ЗСПЗЗ  -  собствена   или   наследена,   в  3-годишен   

срок до  момента   на 

подаване на заявлението по чл.29, ал.2 

3. не им се възстановява право на собственост върху земя по 

ЗСПЗЗ - 

пряко или по наследство на територията на землището и в страната; 

4. за неверни данни носят отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 (6) Към заявлението малоимотните граждани прилагат: 

1. Решение по чл. 18ж, ал. 1 и ал. 2 или по чл. 27 от ППЗСПЗЗ на 

Общинска служба по земеделие гр. Горна Оряховица за възстановено право 

на собственост; 



2. Не са прехвърляли земя, с която са били оземлени съгласно 

наредбата за оземляване на безимотни и малоимотни граждани и/или им е 

възстановена по  ЗСПЗЗ  -  собствена   или   наследена,   в  3-годишен  

срок до   момента  на подаване на заявлението по чл.29, ал.2 

3. Декларация, че не притежават друга земеделска земя на 

територията на страната; 

4. Декларация, че за неверни данни носят отговорност по чл. 

313 от 

Наказателния кодекс. 

(7) Към заявлението се прилага нотариално заверено 

пълномощно, когато се подава от пълномощник. 

(8)  Постъпилите в срока заявления се предават на кмета на 

общината и се разглеждат от комисия, назначена от Кмета на Общината. 

   (9) (доп. с Решение № 677 от Протокол № 41/27.04.2006г.) Годишни 

наемни цени за отдаване под наем или аренда на общинска земеделска 

земя по категории: 

 

  І. За безимотни и малоимотни граждани  

 

Ниви 

  І категория   –  14,00 лв./дка 

  ІІ категория  –  13,00 лв./дка 

      ІІІ, ІV и V категория  –  12,00 лв./дка 

  VІ категория  –    7,00 лв./дка 

           VІІ категория  –    5,60 лв./дка 

           VІІІ категория  –    4,00 лв./дка 

  ІХ категория  –    3,00 лв./дка 

 

Трайни насаждения 

 

  ІІІ категория  – 16,00 лв./дка 

  ІV категория  – 14,00 лв./дка 

  V категория  – 12,00 лв./дка 

  VІ категория  – 10,00 лв./дка 

  VІІ категория  –  8,00 лв./дка 

        VІІІ категория –   6,00 лв./дка 

  ІХ категория –   4,00 лв./дка 

 

 

ІІ. За отдаване под наем или аренда  чрез публичен търг 

 



Ниви 

 

   І категория    –    29,00 лв./дка 

  ІІ категория   –    27,00 лв./дка 

  ІІІ, ІV и V категория –    24,00 лв./дка 

  VІ категория –    14,00 лв./дка 

  VІІ категория –    12,00 лв./дка 

  VІІІ категория –     9,00 лв./дка 

 ІХ категория  –       6,00 лв./дка 

   

ІІІ. За селата Горски горен Тръмбеш, Горски долен Тръмбеш, 

Стрелец и Паисий: 

 

1. За безимотни и малоимотни граждани 

 

Ниви 

 

  ІІІ категория     -   11.00 лв/дка 

ІV категория      – 10,00 лв/дка 

V  категория     –    8,00 лв/дка 

VІ категория        -     7.00 лв/дка 

VІІкатегория       -     6.00 лв/дка 

VІІІ, ІХ и Х категория            -    3.00 лв/дка 

 

2. За отдаване под наем или аренда чрез публичен търг 

 

Ниви 

  ІІІ категория     -    15.00 лв/дка 

ІV категория    –   13,00 лв/дка 

V категория   –   11,00 лв/дка 

VІ категория     -   10.00 лв/дка 

VІІ категория     -      9.00 лв/дка 

VІІІ, ІХ и Х категория           -     6.00 лв/дка 

 

ІV. Годишният наем за 1 дка наводнени терени – ½ от наема, 

определен за малоимотни и безимотни граждани за съответната категория. 

 V. При отдаване под наем или аренда на земи от общинския 

поземлен фонд чрез провеждане на публичен търг по реда на глава пета, 

началната тръжна цена на имот или няколко съседни имота в един масив, 

с обща площ над 20 декара, се завишава с 20 процента.” 



 

------------------------------------- 

 

Чл. 31 (1) Договорът за наем се сключва от Кмета на Общината за 

срок до 3 стопански години. Договорите за наем се сключват до края на 

месец април и влизат в сила от първи октомври на текущата година. 

 (2) Наемната цена 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. 

  (3) Ползвателят е длъжен да ползва земята по предназначение, 

като не насажда върху нея трайни насаждения и многогодишни култури. Не 

се допуска преотдаване на наетата земеделска земя. 

 (4) При лошо стопанисване на отдадената под наем земеделска 

земя и при нарушаване на ал. 3, наемодателят е в правото си едностранно 

да прекрати предсрочно действието на договора след едномесечно 

предизвестие, като платеният наем не се връща, а наемателят дължи и 

неустойка в размер на годишната наемна цена за декар за наетата от него 

земя 

    (5) (Нова – доп.Решение №920 от Протокол № 54/25.01.2007.) 

Договорите за наем за новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ в 

землището на гр.Горна Оряховица, стопанисвани от общината, се 

сключват целогодишно за срок от една година.   

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

Решение на Общински съвет за срок до 25 стопански години.  

 (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. 

  (8) Ползвателят е длъжен да ползва земята под аренда по 

предназначение. Не се допуска преотдаване на наетата земеделска земя. 

 

------------------------------- 

Чл. 67 По реда на тази глава се извършва  

1. Отдаване под наем чрез публичен търг или публично оповестен 

конкурс на: 

1.1.    имоти – частна общинска собственост, предназначени за 

стопански нужди; 

1.2. вещи – частна общинска собственост: машини, съоръжения, 

оборудване, транспортни средства и вещи за стопански и 

административни нужди; 

1.3.   Отдаване под наем или аренда на земи от общинския поземлен 

фонд и земи в строителните граници. 



 1.4. Отдаване под наем по пазарни цени на общински жилища; 

2. Продажба чрез публичен търг или публично оповестен конкурс 

на: 

2.1. нежилищни имоти – частна общинска собственост; 

2.2. вещи – частна общинска собственост. 

 2.3. Продажба на общински жилища, ателиета и гаражи по пазарни 

цени. 

3. Учредяване на право на строеж; 

4. Учредяване право на пристрояване;  

5. Учредяване право на надстрояване  

6. Учредяване право на ползване. 

 

--------------------------- 

 

Чл. 77 (изм.  с Решение №912 от Протокол №73/13.09.2011г.)  (1) Въз 

основа на резултатите от публичния търг за отдаване под наем, аренда или 

учредяване на право на ползване, кметът на общината издава заповед за 

определяне на лицето, спечелило търга, цената и условията на плащането, 

както и вида, размера и условията на други престации, ако са предвидени 

такива. 

 1.Заповедта се издава  в 7-дневен срок от датата на получаване на 

протокола  по  чл.75 ал.10  и се връчва на лицето.  

  2.Спечелилия търга за отдаване под наем, аренда или учредяване на 

право на ползване е длъжен в 14-дневен срок от влизане в сила на 

заповедта да извърши дължимото плащане, както и другите престации по 

сделката, определени в заповедта, както и да сключи договор с кмета на 

общината. 

  3.Неспазването на срока се счита за мълчалив отказ. 

  (2) В случаите на отказ по ал. 1 се кани заелият второ място 

участник. Неявяването му в 14-дневен срок от получаване на поканата се 

счита за отказ. 

  (3) В случаите на отказ по ал. 1 и 2, депозитите на 

неподписалите договор за наем, аренда или за учредяване право на 

ползване остават в полза на общината. 

  (4) Депозитните вноски на участниците в търга, с изключение 

на първите двама, се връщат в петдневен срок от датата на провеждането 

му. 

  (5) Депозитната вноска на втория се връща след деня на 

сключване на договор за наем, аренда или за учредяване право на ползване 

от спечелилия търга. 

  (6) При отдаване под наем се внася депозит в размер на 

един месечен наем по сметка на Община Горна Оряховица като 

гаранция за изпълнение на клаузите по договора. 



 


