
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от Протокол № 6/28.01.2016 г. 

от заседание на  

Общински съвет – Горна Оряховица 
 

Р Е Ш Е Н И Е    № 67 

      

     По т.14 от дневния ред - Определяне на пасища, мери, публична 

общинска собственост на територията на Община Горна Оряховица за 

индивидуално и общо ползване. 

     На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 1 от Закона за 

общинската собственост във връзка с чл. 37и, ал. 3 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделски земи, Общински съвет - Горна 

Оряховица 

Реши: 

       1.Дава съгласие да се предоставят за индивидуално ползване пасища, 

мери, публична общинска собственост, описани в Списък на общински 

пасища, мери за индивидуално ползване по землища на територията на 

Община Горна Оряховица, представляващ неразделна част от настоящото 

Решение. 

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

общинската собственост във връзка с чл. 37и, ал. 1, ал. 3, ал. 12 от Закона 

за собствеността и ползването на земеделските земи. Общински съвет дава 

съгласие пасища, мери, публична общинска собственост, определени за 

индивидуално ползване да бъдат отдадени под наем на цена, определена по 

пазарен механизъм, а именно от лицензиран оценител за срок от 5 /пет/ 

стопански години, считано от стопанската 2016/2017 година описани в 

Списък на общински пасища, мери за индивидуално ползване по землища 

на територията на Община Горна Оряховица, представляващ неразделна 

част от настоящото Решение. Сключването на договори за наем на 

обявените по този ред имоти от Общински поземлен фонд, 

представляващи пасища, мери, не гарантира подпомагане на земеделските 

производители по схемите и мерките на Общата селскостопанска 

политика. 



        3.Годишната наемна цена, определена от лицензиран оценител е както 

следва: 

- за землището на с. Драганово, община Горна Оряховица е в размер на 

11,02 лв. /Словом: единадесет лева и две стотинки/ без ДДС. 

- за землището на с. Писарево, община Горна Оряховица е в размер на 

9,35 лв. /Словом: девет лева и тридесет и пет стотинки/ без ДДС. 

- за землището на гр. Горна Оряховица е в размер на 12,79 лв. /Словом: 

дванадесет лева и седемдесет и девет стотинки/ без ДДС. 

- за землището на гр. Долна Оряховица, община Горна Оряховица е в 

размер на 12,60 лв. /Словом: дванадесет лева и шестдесет стотинки/ без 

ДДС. 

- за землището на с. Първомайци, община Горна Оряховица е в размер 

на 9,43 лв. /Словом: девет лева и четиридесет и три стотинки/ без ДДС. 

- за землището на с. Правда, община Горна Оряховица е в размер на 

6,37 лв. /Словом: шест лева и тридесет и седем стотинки/ без ДДС. 

- за землището на с. Върбица, община Горна Оряховица е в размер на 

9,77 лв. /Словом: девет лева и седемдесет и седем стотинки/ без ДДС. 

 

      4.На основание чл. 21 ал. 1 т.8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 1 от Закона за 

общинската собственост във връзка с чл. 37и, ал. 3 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет дава 

съгласие да се предоставят за общо ползване пасища, мери, публична 

общинска собственост, описани в Списък на общински пасища, мери за 

общо ползване по землища на територията на Община Горна Оряховица, 

представляващ неразделна част от настоящото Решение. 

 

 

 


