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СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

 

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

В 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

ЗА 

МАНДАТ 2019-2023 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Стратегията е съобразена с възможностите, които предоставя българското 

законодателство за развитието на местното самоуправление и управлението и разпореждането със 

собственост. Дейностите по планирането на собствеността са само част от съвкупността от 

дейности и процеси, формиращи ядрото на общинското финансово и инвестиционно планиране и 

програмно бюджетиране. 

С чл. 17, ал. 4 и чл. 140 от Конституцията на Република България е утвърдено правото на 

общината да притежава своя собственост, с което се осигурява ефективна икономическа 

самостоятелност. 

Общинската собственост е базата, върху която всяка община изгражда своята дейност, 

своята политика и изпълнява своите основни функции - предлагането на качествени публични 

услуги на населението и решаването на всички въпроси в интерес на местната общност. 

Нормативната среда по отношение на общинската собственост в последните няколко 

години беше подобрена и синхронизирана с европейското законодателство. В съответствие със 

Закона за общинската собственост, Общинският съвет е приел Наредба за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество. 

Общината, като обособена стопанска единица, е изправена пред конкурентния натиск на 

пазара, чиито условия налагат мобилизиране на всички ресурси за осигуряване и предоставяне на 

качествени публични услуги и просперитет на населението. 

След като стартираха процесите на децентрализация и след подписаното Споразумение за 

децентрализация между Правителството на Република България и НСОРБ, което очерта 

основните проблеми и необходимите области на промени, бяха променени основните закони, 

уреждащи финансовите отношения между държавата и общините, както и такива регламентиращи 

дейността на общината, а именно: 

 

- Закон за местното самоуправление и местната администрация; 

- Закон за собствеността; 

- Закон за собствеността и ползването на земеделски земи; 

- Закон за опазване на земеделските земи; 

- Закон за арендата в земеделието; 
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- Закон за горите; 

- Закон за водите; 

- Закон за физическото възпитание и спорта; 

- Закон за устройство на територията; 

- Закон за кадастъра и имотния регистър; 

- Търговски закон; 

- Закон за юридическите лица с нестопанска цел; 

- Закона за приватизация и следприватизационен контрол; 

- Закон за концесиите; 

- Закон за задълженията и договорите; 

- Закон за публичните финанси; 

- Закон за местните данъци и такси; 

- Закон за народните читалища; 

 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ 

1. Принцип на субсидиарността - който управлява, ползва и стопанисва, той поддържа, 

ремонтира и опазва собствеността. 

2. Общинската собственост трябва да се управлява и стопанисва единствено в интерес на 

териториалната общност. 

3. Управлението и стопанисването на собствеността да следва принципа за 

предоставяне и гарантиране на равни условия за икономическа дейност на всички юридически 

лица, т.е. всички видове собственост да се третират по еднакъв начин. 

4.  Изключение от този принцип е правната възможност за принудително отчуждаване 

за нужди на териториалната общност, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, като 

засегнатите собственици трябва да бъдат обезщетени равностойно. 

ЦЕЛ 

Настоящата Стратегия за управлението на общинската собственост има за цел да създаде 

условия за управление на собствеността, да подобри управлението и разпореждането с общинска 

собственост, да подпомогне действията на Общинския съвет и Общинската администрация при 

упражняване на функциите им, да повиши приходите и доходите от собственост. 

I. Актуален статус по предназначение и по форма на управление на общинската 

собственост 

1. Класификация на собствеността. 

Законовото разделение на общинската собственост на публична и частна е 

регламентирано в чл. 3 от Закона за общинската собственост. 

Публичната общинска собственост, по смисъла на ЗОС, включва имотите и вещите, 

определени със закон; имотите, предназначени за изпълнение функциите на органите на местното 

самоуправление и местната администрация и всички имоти, предназначени за трайно 

задоволяване на обществени потребности от местно значение, определени от Общинския съвет. 

Частна общинска собственост са всички други общински имоти и вещи, за които 

общината удостоверява възникването, изменението и погасяването на правото си на собственост с 
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акт за общинска собственост. 

След влизането в сила на Закон за общинската собственост, към 31.12.2019г. са издадени 

общо: 

 6108 бр. акта за общинска собственост, от тях: 

-  2708 бр. акта за публична общинска собственост. 

-  3400 бр. акта за частна общинска собственост. 

От актовите книги за общинска собственост са отписани общо 538 бр. обекта от продажба 

и ликвидиране на съсобственост. 

Съгласно чл. 12 от ЗОС една част от имотите се предоставят безвъзмездно за управление 

на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, останалата част се управлява пряко 

от кмета на общината, от кмета на населеното място или от кметския наместник по 

местонахождението им. 

В търговските дружества със 100% общинско участие: 

- в МБАЛ”Свети Иван Рилски” ЕООД - 61% от дворното място и сградата на ул.”Отец 

Паисий” № 72; 

- в “ДКЦ-1” ЕООД - 39% от дворното място и сградата на ул.”Отец Паисий” № 72 и 

здравните домове в гр. Долна Оряховица, с. Крушето; 

- в “Общински пазари” ЕООД - дворно място, административна сграда и масивни 

павилиони на ул.”Янко Боянов” № 6, метални павилиони на ул.’’Македония”, покрит пазар, 

празно дворно място на ул.”Александър Стамболийски” и масивни павилиони на гарата; 

 

В търговските дружества с 20% общинско участие: 

-  „В и К” ЕООД - гр. В. Търново, ул. „П.К.Яворов” 

 

            Предоставени за управление на общински предприятия: 

        - ОП "Обреди"' - 1/3 идеални части от административна сграда на пл."Георги Измирлиев" № 

4, зала за възпоменания и гробище; 

         - ОП "ППИО" - дворно място, административна сграда, гаражи и складове на ул. 

„Владая" № 19, административна сграда, склад и оранжерии на ул."Хаджи Димитър", дворно 

място, оранжерии и работилница в Източна промишлена зона; 

       - ОП "МДСИП" - младежки дом в гр. Горна Оряховица и гр. Долна Оряховица. стадион, 

спортни зали, стол на спортиста, съблекални и др. 

 

        Общинската собственост може да бъде класифицирана по следните признаци:  

         - стопански признак 

         - социален признак 

         - инфраструктурен признак 

         - институционален признак. 

 
Класификация на собствеността: 

 1. Общинска собственост по стопански признак 

 1.1. Публична общинска собственост 

       - Водни обекти - язовира -13 броя в землищата на гр. Долна Оряховица, с. Драганово,  

с. Стрелец, с. Върбица, с. Горски Горен Тръмбеш и с. Крушето. 

        - Пасища, мери на територията на общината с площ от 12176дка 

1.2. Частна общинска собственост 

        - Общината няма възстановени гори по смисъла на Закона за горите 

        - Земеделски земи общински поземлен фонд — ниви, трайни насаждения, лозя с площ от 

10 803 дка; 
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      - С протоколно решение № 9/19.12.2008г. на Областна дирекция „Земеделие" гр. В.  

Търново са предадени на Община Горна Оряховица земи по чл.19 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделски земи - 1674 бр. имоти с площ   11 858 дка. Във връзка с писмо на 

Областна дирекция "Земеделие" с вх. № 5800-9/19.03.2013г. е изваден имот в с. Поликраище с 

площ 1,426 дка от горе посочения списък, поради неправилното му причисляване в същия списък. 

        - Гори иглолистни и широколистни с площ от 6739 дка 

        - Дворни места - застроени - 133 броя  

                      - незастроени - 108 броя. 

        - Търговски обекти и магазини - 24 броя. 

 

2. Общинска собственост по социален признак 

2.1. Публична общинска собственост 

На  юридически  лица  на бюджетна издръжка с  решения на Общински съвет  са 

предоставени за управление и стопанисване сградите на училищата и детските градини,  

публична   общинска   собственост,    както    следва:    

    - гр. Горна Оряховица – училища и детски градини - СУ "Георги    Измирлиев", СУ "Вичо 

Грънчаров", ОУ "Отец Паисий", ОУ "Иван Вазов", ОУ Св.св."Кирил и Методий" и ЦГ 

"Здравец", ЦГ "Щастливо  детство",  ЦГ "Ален  мак", ЦГ "Бодра  смяна",  ЦГ "Елена  

Грънчарова", ЦГ "1-и юни", ЦГ "Божур", ДГ "Детски    свят" 

   - гр. Долна Оряховица - ОУ "Св.св.Кирил и Методий" и ЦГ "Детска радост" 

   - с.Върбица - ОУ "Васил Левски" и ЦГ " Слънчице" 

   - с.Драганово - ОУ "Климент  Охридски"  

   - с.Писарево - ОУ "Отец Паисий",  

   - с.Поликраище ОУ Св.св. "Кирил и Методий" и ЦГ "Д.Генков" 

   - с.Първомайци ОУ "Елин   Пелин" и ЦГ "Здравец" 

 

  На народните читалища, които са юридически лица с нестопанска цел, са предоставени 

безвъзмездно  с договори  за стопанисване и  управление читалищни  сгради,  както  следва:  

     - гр. Горна    Оряховица - НЧ "Братя Грънчарови", НЧ "Напредък-1869",  НЧ "Пробуда-1904" -               

     - с. Върбица НЧ "Градина - Върбица"   

     - с. Горски горен Тръмбеш - НЧ "Просвет-1906" 

     - с. Горски долен Тръмбеш - НЧ "Наука и труд"  

    - гр. Долна Оряховица - НЧ "Христо Козлев" 

    - с. Драганово -  НЧ "Съединение-1888"  

    - с. Крушето - НЧ "Напредък-Крушето"  

    - с. Писарево - НЧ "Съгласие-1905"  

    - с. Поликраище - НЧ "Развитие"  

    - с. Правда - НЧ "Звезда-1905"  

    - с. Първомайци - НЧ "Иван Вазов"  

    - с. Стрелец НЧ  - "Заря-97
" 
 

    - с. Янтра - НЧ "Пробуда-Росица"  

 

Музей:   

- гр. Горна  Оряховица -  Исторически   музей  

-с.Драгановокъща-музей„АсенРазцветников" 

- гр. Долна Оряховица - къща-музей „Христо Козлев" 

 

Гробищни паркове - 25 терена. 

Зелени площи:17 терена, включени парковете: „Градска градина", „Детски кът”, „Христо 

Ботев", „Никола Петров" и „Никола Панайотов” в гр.Горна Оряховица. 

Спортни терени - 7 броя, освен предоставените за управление на ОП ”МДСИП” 

 

2.2. Частна общинска собственост 

      - Общински жилища - 146 броя, 
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      - Гаражи - 9 броя. 

      - Обществени тоалетни - 2 броя. 

 

3.Общинска собственост по инфраструктурен признак 

3.1 Публична общинска собственост 

    -Улици, площади, общински пътища и мостове 

 

3.2.Частна общинска собственост 

    - Помпени станции - 3 броя. 

 

4. Общинска собственост по институционален признак 

4.1 . Публична общинска собственост 

     - Сграда община Горна Оряховица 

     - Сгради кметства: 13 броя. 

 

4.2. Частна общинска собственост 

Обществени сгради: 43 броя. вкл. Изложбена зала, комбинирани сгради в кметствата, автогара 

с.Драганово, баня гр.Долна Оряховица, пенсионерски клубове и клуб на инвалида и др. 

 

2. Основни способи за придобиването на общинска собственост 

Способите за придобиване на общинска собственост са регламентирани в Закона за 

общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинска имущество. Общината може да придобива право на собственост и други ограничени 

вещни права върху имоти и вещи по силата на закон - възстановяване на земеделски земи и гори; 

земеделски земи - остатъчен фонд, които след 10-годишен срок съгласно ЗСПЗЗ стават общинска 

собственост и др. или въз основа на решение на Общинския съвет - покупко-продажба на имоти 

или части от тях; замяна на имот - частна общинска собственост, на право на строеж върху имот 

- частна общинска собственост, или на учредено в полза на общината право на строеж, с имот или 

с право на строеж върху имот - собственост на други лица, може да се извършва: за изпълнение на 

задължения, произтичащи от международен договор, между общината и друга община или между 

общината и държавата, в други случаи - при условия и по ред, определени в закон; чрез делба; 

чрез предоставяне на общината с акт на компетентен държавен орган. 

                3. Стратегия по управлението и разпореждането с общинска собственост 

Процесите на децентрализацията и в частност процесите на финансовата децентрализация 

налагат устойчиво управление на общинската собственост. 

Ефективността при управлението на собствеността е свързана с постигането на по-високи 

приходи при минимални разходи за общината /икономически ефект/ и максимално 

удовлетворяване на обществените потребности /социален ефект/. 

Устойчивото управление свързваме с поддържането на такова балансирано равновесие в 

управленския процес, при което влиянието в изменението на факторите от външната среда е 

незначително, дори при изключителни промени на същите. 

 

Механизмите за управление на общинската собственост са следните: 
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При управлението на общинската собственост следва да бъдат спазвани следните основни 

принципи: 

• Законосъобразност - общинският съвет, кметът на общината, кметовете на кметства и 

служителите от общинската администрация при вземане на решения и извършване на 

съответни действия следва да се придържат към нормите, установени от Закона и 

подзаконовите нормативни актове. 

• Целесъобразност - при упражняване на правомощията си, Общински съвет Горна 

Оряховица, кметът на общината, кметовете на кметства и служителите от общинската 

администрация следва да вземат решения, насочени към повишаване на ефективността и 

ефикасността при придобиването, управлението и разпореждането с общинските имоти, при 

спазване на закона и установените в тази Стратегия и другите стратегически и планови 

документи на община Горна Оряховица цели, принципи и приоритети. 

• Приоритетност на обществения интерес - при упражняване на правомощията си по 

придобиване, управление и разпореждане с общински имоти, Общински съвет Горна 

Оряховица и общинската администрация следва приоритетно да следят за защитата на 

обществения интерес. Имотите общинска собственост трябва да се управляват в интерес на 

населението на общината, с грижата на добър стопанин, съобразно предназначението и 

нуждите, за които са предоставени. 

• Икономическа ефективност - в случаите, когато разходите по собствеността,  изразяващи 
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се в необходимите средства за поддръжка, застраховка, данъци и др., започнат да надвишават 

нарастването на нейната ликвидна и косвена стойност във времето, необходимо е да се 

преосмисли потребността от самоцелното ѝ притежание. 

• Състезателност - управлението и разпореждането с общински имоти на община Горна 

Оряховица да се извършва след провеждането на публичен търг или публично оповестен 

конкурс, като изключенията от това правило са указани в специалните закони или определени 

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

приета от Общински съвет Горна Оряховица. 

• Публичност - при придобиване, управление и разпореждане с общински имоти, органите 

на община Горна Оряховица осигуряват информираност, достоверност и пълнота на 

информацията в рамките на закона. 

• Плановост - управлението на общинските имоти в община Горна Оряховица да се 

извършва въз основа на мандатната Стратегия за управление на общинската собственост и 

годишните програми за управление и разпореждане с имотите общинска собственост, 

приемани от Общински съвет Горна Оряховица по предложение на кмета на общината. 

• Отчетност - отговорните служители в община Горна Оряховица да са в състояние 

непрекъснато да предоставят на заинтересованите лица данни за състоянието на общинската 

собственост чрез поддържането на актуални публични регистри. 

Тези имоти, към които съществува траен интерес за наемането им под наем, трябва да 

продължат да се отдават под наем с цел придобиването на малки, но редовни приходи в 

общинския бюджет ежегодно, което ще доведе до финансова стабилност на общината. 

Всички разноски, свързани с ползването, поддържането и текущите ремонти, трябва да са 

за сметка на наемателите на недвижимите имоти - частна общинска собственост. В Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, а в последствие и в 

договорите за наем трябва да бъдат заложени такива условия за отдаване на обектите под наем, с 

които се насърчават лицата, желаещи да ги ползват. 

Следователно, отдаването под наем на такива обекти е от изключително значение, както за 

получаване приходи в полза на общината, така и за поддържането на тези обекти в годно за 

експлоатация състояние. Този механизъм за управление на общинската недвижима собственост се 

счита за рационално да се разширява и усъвършенства, именно поради особената роля, която 

играе за общината. 

 

     Към момента под наем са отдадени: 

     - 60 бр. помещения, като от тях 7 помещения са отдадени на политически партии.  

     - 28 броя терени за поставяне на преместваеми съоръжения - павилиони  

     - 144 броя общински жилища 

     - 7 бр. язовира 

     - земеделска земя – 2979,725 дка 

     - пасища – 5238,281 дка 

 

    II. План за действия за подобряване управлението на общинската собственост 

Във връзка с изпълнението на основните задачи по организация, управление и 

стопанисване на общинската собственост предлагаме конкретни мерки, разделени в няколко 

основни групи: 
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1. По придобиване на собственост 

Основните задачи, с постоянен характер, свързани с придобиването на собственост са: 

1.1. Издирване и актуване на имотите по § 42 от ПЗР на ЗОС; 

1.2. Прехвърляне в собственост на общината по реда на чл. 54 от ЗДС на имоти, които вече 

не са нужни на държавата; 

1.3. Актуване на земеделските земи. 

1.4. Ликвидиране съсобствеността на общината с физически, юридически лица, 

кооперации и др. 

 

2. По отдаване под наем на общинска собственост - при отдаването под наем е важно 

повечето от терените и обектите да бъдат наети под наем от физически и юридически лица, като 

по този начин ще се стопанисват общинските имоти, ще се поддържат в добро експлоатационно 

състояние и ще влизат редовни приходи в общинския бюджет. 

В това отношение проблеми има в отдаването под наем на обекти по селата, към които не 

се проявява голям интерес и голяма част от които са в лошо експлоатационно състояние. 

За изпълнението на тази конкретна мярка има няколко възможности: 

2.1. Отделяне на капиталови разходи от общинския бюджет за възстановяване на 

сградите - ремонти на покриви, остъкляване на прозорци, поставяне на метални решетки. След 

рехабилитирането на обектите в прилично експлоатационно и техническо състояние да се търси 

начин за отдаването им под наем, което би съхранило тези обекти. 

Важна роля в този процес е съдействието на кметове и кметски наместници, които да 

проучват интереса на хората по селата към общинските имоти, а също така да разполагат с пълна 

информация за техническите характеристики на имотите, наемната цена и условията за наемане 

на общинска собственост. Дългосрочното отдаване под наем на такива неизползвани общински 

обекти ще доведе до възвръщане на вложените капиталови разходи и съхраняването им. 

2.2. В случай, че липсва проявен интерес към сгради, собственост на Община Горна 

Оряховица и не е целесъобразно възстановяването им в по-добро техническо състояние (т.е. 

стойността на ремонтните работи ще е повече от бъдещи приходи от наеми) трябва да се тръгне 

към продажба на тези недвижими имоти. За тази цел е нужно да се определят обектите, частна 

общинска собственост, които не се използват, не се отдават под наем и са в лошо техническо 

състояние и не е целесъобразно да се ремонтират. При заявен интерес от закупуване, да се 

представи на Общински съвет за взимане на решение за продажба на тези имоти. 

 

З. По стопанисването на общинската собственост 

 

3.1. Второстепенните разпоредители на които е предоставено правото на стопанисване, 

ежегодно да представят на Кмета на общината информация за състоянието на собствеността и 

конкретни предложения за реконструкция, основни и текущи ремонти на сградния фонд. 

 

4. По продажбата на частна общинска собственост 

 

Продажбата на общински имоти се извършва по реда на чл. 35 ал. от ЗОС и чл. 50 от 

Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество или по реда 

на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. 

 

4.1. В тази връзка се приемат: 

           - Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост  
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             - Годишен план за работа, който съдържа приоритетите в дейността по приватизация 

на Община Горна Оряховица, по която да работи общинската администрация. 

 
           III. Заключение 

Настоящата Стратегия е отворен документ и може да бъде актуализирана както с изрично 

решение на Общински съвет Горна Оряховица, така и текущо, с приемането на годишните 

програми, които се приемат въз основа на Стратегията, но също така я допълват и 

конкретизират съобразно намеренията на местната власт за съответната бюджетна година. 

 
 

 

 

 


