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СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА 

НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ 

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за 

придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за 

управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в 

Община Бяла, Област Русе 

/Приета с Решение №125 по Протокол  № 10/26.09.2008 г., изм. и доп. с Решение №174 по 

протокол №12/21.11.2008 год., изм. и доп. с Решение №182 по протокол №14/23.12.2008 год., 

изм. и доп. с Решение №117 по протокол №9/31.07.2009 год., изм. с Решение №152  по 

протокол №12/26.10.2009 год., изм. с Решение № 25  по протокол № 2/15.02.2011 год., 

изм. с Решение № 70 по протокол №4/27.02.2012 год., изм. и доп. с Решение № 69 по 

протокол № 5/31.05.2013 г., изм. и доп. с Решение №79 по протокол №6/28.06.2013 год.  

изм. с Решение № 92 по протокол №6/27.06.2014 год., изм. с Решение № 131 по протокол 

№8/29.08.2014 год., изм. с Решение № 32 по протокол №5/29.12.2015 год., изм. и доп. с 

Решение № 123 по протокол №12/27.05.2016 год.,  изм. с Решение № 9/22.02.2018 г. на 

Административен съд-Русе по Адм. дело № 491/2017г. в сила от 14.03.2018 г., изм. с Решение 

№ 9/23.04.2018 г. на Административен съд-Русе по Адм. дело № 492/2017 г. в сила от 

12.05.2018 г., изм. с Решение №35 /05.11.2018 г. на Административен съд-Русе по Адм. дело            

№ 354/2018 г. в сила от 24.11.2018 г. на Общински съвет – Бяла/  

 

1. Причини, налагащи приемането на изменението и допълнението на 

подзаконовия нормативен акт:  
Основна причина, налагаща промените в цитираната наредба са извършените анализи 

от Общинската администрация през 2020 година на достигнатите цени на наемите на 

земеделските земи след проведени търгове въз основа на сключените договори за наем през 

предходната година. Съгласно § 2е, ал. 1 от ЗСПЗЗ размерът на средното годишно рентно 

плащане за съответното землище от общината за предходната година се определя в левове за 

декар от комисия, назначена със заповед на директора на областната дирекция "Земеделие", 

въз основа на данни, предоставени от съответната общинската служба по земеделие, за 

средната стойност на рентните вноски, изчислена на база повече от половината договори, 

вписани в службата по вписванията и регистрирани в общинската служба по земеделие. Със 

Заповед № 46-161/21.03.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите относно 

процедура по отдаване под наем или аренда на земеделски земи от държавния поземлен фонд 

/ДПФ/ за землището на Община Бяла са определени начални тръжни цени за отдаване под 

наем на земеделски земи за стопанската 2019-2020 г. в размер на 66,00 лв. на декар без да се 

взема предвид категорията на земята.  

В чл. 71, ал. 2 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на 

ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти 

и вещи – общинска собственост в Община Бяла, Област Русе, са определени базисните наемни 

цени за отдаване на земеделска земя-общинска собственост на декар за година в зависимост от 

предназначението и категорията на земята. Последно годишните наемни цени за отдаване на 

земеделските земи са актуализирани с приемането на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредбата, приета с Решение №32 по Протокол №5 от 29.12.2015 г. на Общински съвет- Бяла, 

като тогава цената за отдаване на земеделски земи е променена на 50,00 лв.  

Във връзка с прецизирането и актуализирането на началните наемни цени за 

земеделски земи от ОПФ, определени на декар за година, се налагат изменения в Наредба за 

реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за 



 

управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община 

Бяла, Област Русе, като цената за отдаване на земеделски земи бъде променена от 50,00 лв. на 

60,00 лв. 

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване на 

право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и 

за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Бяла, Област Русе е 

разработен на основание чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост, а предлаганите 

изменения и допълнения в нея са съобразени с действащото законодателство и с наредбите на 

Общински съвет –Бяла. 

Предвид на гореизложеното, считам, че приемането на Наредбата е наложително. 

2.Цели, които се поставят. 

Целта на предлаганите промени в Наредба за реда за придобиване на право на 

собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за 

разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Бяла, Област Русе, е 

актуализиране на базисните наемни цени за отдаване на земеделска земя- общинска 

собственост на декар за година и съобразяването им с настоящото състояние на пазара на 

цените за предоставяне на този вид имоти. Едновременно с това проектът има за цел да 

създаде условия за финансови постъпления с цел запазване на баланса между приходната и 

разходната част на общинския бюджет и рационално оперативно управление на събраните 

приходи, за законосъобразно финансиране на бюджетните дейности при недостиг на средства. 

3.Финансови и други средства необходими за прилагането на наредбата  

Финансови средства за прилагането на предлаганите изменения на Наредба за реда за 

придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за 

управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община 

Бяла, Област Русе не са необходими. 

4.Очаквани резултати от прилагането на наредбата са: 

Евентуалното приемане на предложеното изменение, касаещо увеличение на базисните 

наемни цени за земеделска земя на декар за година, ще доведе до увеличаване на приходите на 

Община Бяла, реализирани при отдаването под наем на земеделска земя-общинска 

собственост, които ще се внасят в бюджета на община Бяла.  

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз- неприложимо. 

6. Правни основания: чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.8, чл.11, ал.3, 

чл.15, ал.1 от ЗНА, при спазване на изискванията на чл. 26 и 28 от ЗНА, чл. 76, ал. 3, чл. 77 и 

79 от АПК.  

7. Фактически основания: Причината за внасяне на предлагания проект за изменение 

и допълнение на Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени 

вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – 

общинска собственост в Община Бяла, Област Русе е прецизиране и актуализиране на 

нормативната уредба, регламентираща началните наемни цени за земеделски земи от ОПФ, 

определени на декар за година, както и увеличаване на постъпленията от собствени приходи, 

като по този начин се даде възможност Община Бяла да работи активно за удовлетворяване 

очакванията на гражданите и бизнеса. 

 

 

Предлагаме проект на „Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за 

придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за 

управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в 

Община Бяла, Област Русе”, като съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове 

заинтересованите лица в 30- дневен срок от публикуването му на интернет страницата на 

Община Бяла, могат да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата 

на е-mаil адрес: byala.rs@byala.bg или в деловодството на Община Бяла, пл. „Екзарх Йосиф I” 

№1. 
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ПРОЕКТ! 

Н  А  Р  Е  Д  Б  А 

за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване на право на собственост и 

на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане 

с имоти и вещи – общинска собственост в Община Бяла, Област Русе 

/Приета с Решение №125 по Протокол  № 10/26.09.2008 г., изм. и доп. с Решение №174 по 

протокол №12/21.11.2008 год., изм. и доп. с Решение №182 по протокол №14/23.12.2008 год., 

изм. и доп. с Решение №117 по протокол №9/31.07.2009 год., изм. с Решение №152  по 

протокол №12/26.10.2009 год., изм. с Решение № 25  по протокол № 2/15.02.2011 год., 

изм. с Решение № 70 по протокол №4/27.02.2012 год., изм. и доп. с Решение № 69 по 

протокол № 5/31.05.2013 г., изм. и доп. с Решение №79 по протокол №6/28.06.2013 год.  

изм. с Решение № 92 по протокол №6/27.06.2014 год., изм. с Решение № 131 по протокол 

№8/29.08.2014 год., изм. с Решение № 32 по протокол №5/29.12.2015 год., изм. и доп. с 

Решение № 123 по протокол №12/27.05.2016 год.,  изм. с Решение № 9/22.02.2018 г. на 

Административен съд-Русе по Адм. дело № 491/2017г. в сила от 14.03.2018 г., изм. с Решение 

№ 9/23.04.2018 г. на Административен съд-Русе по Адм. дело № 492/2017 г. в сила от 

12.05.2018 г., изм. с Решение №35 /05.11.2018 г. на Административен съд-Русе по Адм. дело            

№ 354/2018 г. в сила от 24.11.2018 г. на Общински съвет – Бяла/  

 

 

§1. Чл. 71, ал. 2 се изменя така: 

„(2) Базисната наемна/арендна цена за земеделска земя за една година на декар се 

определя в зависимост от предназначението на земята, както следва: 

 

 

Категория 

Земеделски земи за отглеждане на 

едногодишни полски култури и 

многогодишни фуражни култури – 

житни, бобови и техните смеси  

лв./дка 

 

Ливади 

лв./дка 

 

Трайни 

насаждения 

лв./дка 

І категория 60.00 25.00 70.00 

ІІ категория 60.00 20.00 70.00 

ІІІ категория 60.00 15.00 70.00 

ІV категория 60.00 10.00 70.00 

V категория 60.00 8.00 70.00 

VІ категория 60.00 7.00 70.00 

VІІ категория 60.00 6.00 70.00 

VІІІ категория 60.00 5.00 70.00 

ІХ категория 60.00 4.00 70.00 

Х категория 60.00 3.00 70.00 

 

§2. Създава се нов Параграф 17 в Глава Осма „VIII. Преходни и заключителни 

разпоредби”, както следва: 

„§17. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване на 

право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и 

за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Бяла, Област Русе, приета 

с Решение №…….. по протокол №….... от ……… 2020 г. на Общински съвет- Бяла, влиза в 

сила от 01.04.2020 г.”.  

 

ВНОСИТЕЛ, 

ДИМИТЪР СЛАВОВ 
Кмет на Община Бяла 

област Русе 


