
 

 

Извадка от действащата наредба и проект за измененията 

 

 
 

 
 

----------------------------------- 
Чл. 19 (1) Със заповед на кмета на общината се предоставят помещения, частна 

общинска собственост, на общинските ръководства на политическите партии, 

отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите партии. 

(2) Исканията за предоставяне на помещения по ал. 1 се отправят до кмета на 

общината в писмен вид и се придружават от копия от съдебното решение за 

регистрация на партията, документ, доказващ кой представлява партията на общинско 

ниво и данни за финансовото състояние на организацията, установяващи 

възможностите за плащане на наема. 

(3) При наличие на подходящи свободни помещения, кметът на общината издава 

заповед за настаняване въз основа на която се сключва договор за наем за срок до 

провеждане на следващите парламентарни избори или до провеждане на следващите 

местни избори /ако са само представени в Общинския съвет/ и с месечна наемна 

цена, определена по методиката на Глава пета. 

(4) При наличие на свободни общински помещения, същите могат да бъдат 

предоставени под наем на общинските ръководства на политически партии, 

неучаствали на последните парламентарни избори или неспечелили над 1% от 

действителните гласове, но представени в местния общински съвет, при наемна цена 

два пъти по-висока от тази, определена за същото помещение, но предоставено по реда 

на ал. 3. 

 

(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. 

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

Чл.21 (1) Община Горна Оряховица завладява безстопанствени имоти на 

територията си, чийто собственик не може да бъде установен. 

(2) Безстопанствен имот се установява от комисия, определена със  

заповед на кмета на общината. Комисията съставя констативен протокол за наличието 

на имота и за неговото състояние. 



             (3) Кметът на общината издава заповед за завземане на имота. Заповедта 

съдържа мерките, които трябва да се предприемат за привеждането му в състояние да 

бъде използван по предназначение. 

             (4) Завладеният безстопанствен имот се управлява съобразно реда за 

управление на съответния вид имот, указан в тази наредба или в Наредбата за 

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

продажба на общински жилища. 

       

 

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: 

 

  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 

 

  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 

   

 

 

4. Годишният наем за 1 дка наводнени терени представлява наема за 

малоимотни и безимотни граждани за съответната категория и населено място. 

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. 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 10 декара, се 

завишава с 20 процента. 

 

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

 

Чл. 31А 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. 

 

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

 

Чл. 42 (1) Право на настаняване в общинско ателие има гражданин с постоянно 

местоживеене на територията на общината, който отговаря на следните условия: 



1.  Да е хабилитиран научен работник или да упражнява творческа професия в 

областта на изкуството или културата; 

2.  Да не притежава собствено ателие; 

3.  Да не е придобивал ателие от общината или държавата след 13 март 1990г.; 

4.  Да не е прехвърлял жилище, вилен имот или ателие на трети лица след 13 

март 1990 година. 

(2) Желаещите да наемат ателие подават молба до кмета на общината, 

придружена от всички необходими документи, удостоверяващи правата им по ал.1. 

(3) Молбите се картотекират в Дирекция „Териториално и селищно 

устройство и общинска собственост. 

 

 

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

 

 

Чл. 46 (1) Желаещите да наемат гараж подават молба до кмета на общината, 

придружена от всички необходими документи, удостоверяващи правата им по чл. 45. 

(2) Молбите се картотекират в Дирекция „Териториално и селищно 

устройство и общинска собственост. 

 

 

---------- 

 

 

Чл. 59  (1) Право на строеж върху имот - частна общинска собственост, се учредява 

след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или 

публично оповестен конкурс и съобразно предвижданията на влязъл в сила подробен 

устройствен план. 

   (2) (изм. с Решение №912 от Протокол №73/13.09.2011г.)  С решението 

по ал.1 общинският съвет може да разреши в условията на търга или конкурса да се 

предвиди заплащането на цената  на правото на строеж или на част от нея  да се 

извърши с предоставяне в собственост на общината на обекти в новопостроената сграда 

или на обекти в друга сграда, които са собственост на лицето, в полза на което е 

учредено правото на строеж, или то да изгради за своя сметка друг обект за нуждите на 

общината. В тези случаи условията на търга или конкурса се одобряват от  общинския 

съвет. Стойността на обектите, предоставяни в собственост на общината, не  може да 

бъде по-малка от цената на правото на строеж или на част от него. 

  (3) Когато правото на строеж е учредено за определен срок, след 

изтичането на срока, за който то е учредено, общината придобива безвъзмездно 

собствеността на построения обект. 

  (4) Правото на строеж се учредява без търг или конкурс след решение на 

общинския съвет, което съдържа стойността на отстъпеното право на строеж, която не 

може да бъде по-малка от определената от лицензиран оценител, прието с мнозинство 

повече от половината от общия брой на съветниците на: 

 1.  /отменя се/ граждани с жилищни нужди, установени по реда на наредбата 

по                    чл. 45а, ал. 1 - за строеж на жилищна сграда; 

 2.  юридически лица на бюджетна издръжка; 

 3.  религиозни институции, регистрирани съгласно Закона за вероизповеданията, 

или на техни местни поделения за обредни, молитвени или богослужебни домове за 

публични религиозни обреди и служби, за храмове и манастири; 



 4.  други лица, когато това е предвидено в закон. 

  (5) Допълнително право на строеж се учредява на лице, придобило право 

на строеж върху имот, частна общинска собственост, когато за реализиране на 

инвестиционните му намерения е необходимо разширяване на застроената площ, 

съгласно виза на главния архитект на общината. Допълнителното право на строеж не 

може да надхвърля с повече от 1/3 квадратурата на вече придобитото право. 

Стойността на допълнителното право на строеж се изчислява на базата на 

първоначално придобитото, съобразена с променените пазарни условия. 

  (6) Безвъзмездно право на строеж може да се учредява след решение на 

общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците. 

  (7) Безвъзмездно право на строеж може да се учредява след решение на 

общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на 

съветниците на: 

 1.  юридически лица на бюджетна издръжка; 

 2.  религиозни институции, регистрирани съгласно Закона за вероизповеданията, 

или на техни местни поделения за обредни, молитвени или богослужебни домове за 

публични религиозни обреди и служби, за храмове и манастири; 

 3.  други лица, когато това е предвидено в закон. 

  (8) Въз основа на резултатите от търга или конкурса, съответно - на 

решението на общинския съвет, кметът на общината издава заповед и сключва договор. 

  (9) При нереализиране на отстъпеното право на строеж в пет годишен 

срок от сключването на договора то се погасява в полза на собственика на земята. 

(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. 

 

 

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

 

Чл. 60 (1) Право на надстрояване и/или на пристрояване на сграда - частна общинска 

собственост, се учредява след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез 

търг или конкурс и съобразно предвижданията на влязъл в сила подробен устройствен 

план. 

 (2) Право на надстрояване и/или на пристрояване на сграда, построена върху 

имот - частна общинска собственост, се учредява от кмета на общината без търг или 

конкурс на собственика на сградата, както и/или на собственици на жилища в сгради - 

етажна собственост, или на техни сдружения, въз основа на искане на собствениците, 

придружено от документ за собственост 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. 

 

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

 

 

 

 

Чл. 84 (Доп.с Решение № 535 от Протокол №32/29.09.2005г.) (1) Общински съвет Горна 

Оряховица определя месечни наемни базисни цени за помещения общинска собственост, 

както следва: 



 

 
 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 

 
(2) Определените базисни наемни цени не включват консумативните разходи и такса смет, 

които са за сметка на наемателя.„ 

 

(3) Основната наемна цена за помещения, определени за наемане от лица с увреждания се 

намалява с 50 %. 

 

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

Чл. 85  (1) Наемна базисна  цена на квадратен метър на месец за поставяне на 

автомати за топли напитки, безалкохолни напитки,  закуски и сандвичи се определя 

както следва: 

1. Горна Оряховица – 50.00 лева  без ДДС. 

2. Кметства – 25.00 лева  без ДДС 

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

сметка на наемателя. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 
Чл. 86 (1) Наемни базисни цени на кв.м. на месец за терени за изградени временни 

постройки: 

 



ВИД  гр. Горна Оряховица 
Кметства 

ОБЕКТ І зона ІІ зона ІІІ зона ІV зона ІV-VІІІфункц.т.  

1. Терени заети с 

преместваеми 

павилиони и 

навеси 

- До 20 кв.м 

- 20-50 кв.м 

- 50-100 кв.м 

 

2. За инвалиди 

 

 

 

 

5,00 лв. 

3,80 лв. 

2,50 лв. 

 

2,00 лв. 

 

 

 

 

4,50 лв. 

3,40 лв. 

2,30 лв. 

 

2,00 лв. 

 

 

 

 

4,00 лв. 

3,00 лв. 

2,00 лв. 

 

2,00 лв. 

 

 

 

 

3,50 лв. 

2,60 лв. 

1,80 лв. 

 

1,50 лв. 

 

 

 

 

3,00 лв. 

2,30 лв. 

1,50 лв. 

 

1,00 лв. 

 

  (2) За поставените навеси наемателите дължат ½ от наемната цена за 

периода от 01.ноември до 31.март. 

  (3) Месечни наемни базисни цени за отдаване под наем на язовири: 3,00 

лв./дка. 

  (4) Месечни наемни базисни цени на общински поземлени имоти, 

включени в строителните граници на населените места за 1 кв.м. се определят както 

следва: 

1. Горна Оряховица      - 0.20 лв. 

2. Кметства       - 0.10 лв. 

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

на населените места, се определят с пазарни оценки, изготвени от лицензирани 

оценители. 

 


