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 Г Л А В А   І 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
 

Чл. 1. (1) Тази наредба определя реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, собственост на Община Хаджидимово в съответствие със Закона за общинската собственост 
(ЗОС), действащите закони и нормативни актове и конкретните правомощия на Общинския съвет, 
Кмета на Общината, кметовете на кметства и кметските наместници. 

(2) Имотите и вещите - общинската собственост се управляват в интерес на населението на 
Общината, съобразно разпоредбите на закона, с грижата на добър стопанин и в изпълнение на 
мандатната стратегия и общинския план за развитие, под общото ръководство и контрол на общинския 
съвет, съобразно предназначението им и за нуждите, за които са предоставени. 
         (3) В стратегията по ал.2 се определя делът от имотите - частна общинска собственост, които се 
отдават под наем само на малки и средни предприятия при 
условията на чл.25 от Закона за малките и средни предприятия; 
 Чл. 2. (1) /Изменение от 03.05.2017 г./ За изпълнение на целите, принципите и приоритетите на 
мандатната Стратегия, общинският съвет ежегодно, преди приемането на годишния бюджет на 
общината, по предложение на кмета на общината приема Програма, която съдържа: 
1. прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и 
разпореждането с имоти - общинска собственост; 
2. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за 
продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на 
ограничени вещни права, за публично-частно партньорство или за предоставяне на концесия; 
3. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на 
граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите, които общината 
желае да получи в замяна; 
4. описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост, и способите за 
тяхното придобиване; 
5. обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти; 
6. обектите по т.5 от първостепенно значение; 
7. други данни, определени от общинския съвет. 
  /2/ Най-малко един път в годината, кметът на общината съставя и предоставя на общинския съвет 
отчет за изпълнението на Програмата по предходната алинея, за състоянието на общинската собственост 
и за резултатите от нейното управление по видове и категории обекти.  
 (3) Кметът на общината предоставя проектите за стратегия и програма    за публично обсъждане 
от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко .... дни предварително в 
местните средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от 
общинския съвет. За постъпилите предложения се съставя протокол, който се прилага като неразделна 
част на  проектите за стратегия и програма    при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от 
общинския съвет. 
 (4) Приетите проекти и промените в тях се обявяват по същия ред, в 14 дневен срок от 
приемането . 

Чл.3. Настоящата Наредба не се прилага за :  
1. разпореждане с общински имоти, извършвано по реда на Закона за приватизацията и 
следприватизационния контрол; 
2. правата върху общинската част от капитала на едноличните търговски дружества. 

     3.предоставяне на концесии върху обекти – публична общинска собственост; 
     4. отдаване под наем и продажба на общинските жилища. 

Чл. 4. (1) Общинската собственост е публична и частна по своя характер. 
(2) Имотите и вещите - публична общинска собственост, които са престанали да имат 

предназначението за осъществяване функциите на органите на местното самоуправление и местната 
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администрация и за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение се 
обявяват от ОбС за частна общинска собственост. 

(3) Имоти и вещи - частна общинска собственост, които са придобили качеството на имоти и 
вещи - публична общинска собственост, както и имоти, придобили от общината в резултат на 
отчуждително производство, се обявяват за имоти - публична общинска собственост с решение на ОбС . 

(4) Предложенията по предходната алинея се правят в писмена форма от лицата, които имат 
право да внасят проекти за решения в общинския съвет, като предложението трябва да съдържа: вида и 
местонахождението на имота, акт за общинска собственост, конкретните мотиви, скица от действащия 
ПУП,  становища на съответното звено по управление на общинските имоти и Общинския експертен 
съвет по устройство на територията относно устройствената целесъобразност и на кметовете и кметски 
наместници по населени места, които се прилагат към предложението до Общинския съвет. 

(5) /Изменение от 10.10.2008 г./ Решенията по ал.2  се вземат с мнозинство от две трети от общия 
брой общински съветници, а по ал.3  с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските 
съветници, съгласно чл.6 от ЗОС.  

(6) Общи или подробни устройствени планове или техни изменения, могат да предвиждат 
промяна в характера на собствеността на недвижими имоти от публична в частна, когато това се изисква 
от предвиденото мероприятие, след решение на Общинския съвет. 

(7) Промяна в предназначението на общинските имоти, което не води до промяна в характера на 
собствеността от публична в частна, се извършва с решение на общински съвет, взето с обикновено 
мнозинство. 

 (8) /Нова от 10.10.2008 г./ Имотите и вещите - публична общинска собственост, земите от 
общинския поземлен фонд и горите и земите от общинския горски фонд, не могат да се придобиват по 
давност. 

 (9) /Нова от 10.10.2008 г./ Имотите и вещите - публична общинска собственост, не могат да се 
отчуждават и да се прехвърлят в собственост на трети лица. Имоти - публична общинска собственост, 
могат да се обременяват с ограничени вещни права само в случаите, определени със закон. 

 (10) /Нова от 10.10.2008 г./ Имотите и вещите - частна общинска собственост, могат да бъдат 
обект на разпореждане. За тях се прилагат общите разпоредби за собствеността, освен ако в закон не е 
предвидено друго. 

Чл. 5. (1) Застроените имоти-публична общинска собственост, задължително се застраховат. 
(2) /Нова от 10.10.2008 г./ Общинският съвет определя имотите - общинска собственост, извън 

тези по ал. 1, които подлежат на задължително застраховане. 
(3) Застрахователните вноски се предвиждат по бюджета на общината или на съответните 

организации и юридически лица на общинска бюджетна издръжка. 
(4) Застрахователните вноски за предоставените на концесия обекти са за сметка на 

концесионера. 
(5) Общинският съвет, по предложение на кмета на общината, определя имотите-частна 

общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане. 
(6) Кметът на общината определя вещите-общинска собственост, които подлежат на 

задължително застраховане.  
 Чл. 5а /Нов от 10.10.2008 г./ /1/ В общината се създават и поддържат следните публични регистри: 
 а/ главен регистър  за публичната общинска собственост, в който са включени всички съставени 
актове за публична общинска собственост; 
 б/ главен регистър за частната общинска собственост, в който са включени всички съставени актове 
за частна общинска  собственост; 
 в/ регистър за разпоредителните сделки с имоти, общинска собственост, в който се вписват :данни за: 
решението на общинския съвет за разпореждане с общински имоти; данните по АОС, видовете на 
разпоредителните сделки; пазарната оценка , данъчната оценка, оценката, определена от общинския съвет и 
крайната цена на сделката; начинът на разпореждане, насрещната страна на сделката и други данни, 
определени в конкретното решение на общинския съвет за дадена разпоредителна сделка. 
 /2/ създаването, поддържането в актуалност и предоставянето на услуги от регистрите , както и 
включването им в компютърни автоматизирани системи, се извършва под общото ръководство и контрола 
на кмета на общината, в съответствие с наредбите на МРРБ и на МП. 
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ГЛАВА ІІ 
 

 
ПРИДОБИВАНЕ НА ИМОТИ И ДВИЖИМИ ВЕЩИ 

 

Чл. 6. /Изменение от 10.10.2008 г./ (1) Общината придобива възмездно или безвъзмездно право на 
собственост и други ограничени вещни права: 

1. по силата на закон; 
2. чрез безвъзмездно преотстъпване от държавата; 
3. чрез закупуване на недвижими имоти и движими вещи със средства от общинския бюджет; 
4. чрез замяна на имоти и вещи - общинска собственост, с имоти и вещи на държавата,както и на 

други физически и юридически лица; 
5. чрез извършване на доброволна или съдебна делба; 
6. чрез дарение или завещание в полза на общината; 
7. чрез изграждане на обекти върху общинска земя или върху терени, където в полза на общината е 

учредено право на строеж, на надстрояване или на пристрояване; 
 

8. чрез принудително отчуждаване на недвижими имоти - частна собственост за 
общинска нужда; 

9. чрез учредяване в полза на общината на ограничени вещни права по силата на правна 
сделка, разрешена от закона; 
 

10. чрез наследяване по силата на чл.11 от Закона за наследството /ЗН/; 
11. с позоваване на придобивна давност в полза на общината; 
чрез придобиване на имоти и вещи, изградени с доброволен труд и парични средства на 

населението на общината .   
12. Имуществото , останало след ликвидация на търговско дружество, на което общината е била 

едноличен собственик на капитала, преминава в собственост на общината.    
  (2) С решение на Общинския съвет се придобива собственост в следните случаи чрез: 
1. покупко-продажба на имоти или части от тях; 
2. замяна на недвижим имот - частна общинска собственост на правото на строеж върху имот-

частна общинска собственост и на правото на строеж в полза на общината,с имот или право на строеж - 
собственост на държавата, на физически или юридически лица; 

3. делба; 
4. предоставяне в полза на Общината на право на собственост или ограничени вещни права върху 

имоти или движими вещи с акт на компетентен държавен орган; 
(3) В случаите на ал.2 Общинският съвет приема решение, с което предоставя на кмета на 

Общината правомощия да придобива недвижима собственост. 
(4) С актове на кмета на Общината се придобива недвижима собственост в следните случаи: 
1. Дарение от физически или юридически лица. 
2. По давност. 
3. По завещание. 
4. Чрез завладяване на безстопанствените имоти на територията на общината. 
(5) Даренията и завещанията се приемат от кмета на общината при условията на чл. 61 ал. 2 от 

Закона за наследството. 
 1. /Нова от 10.10.2008 г./ Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице съставя 

и води публичен регистър за всички дарения. Регистърът съдържа номер по ред, 
номер на договор, стойност на дарението, условие/ срок и номер на писмото, с което дарителят е 
информиран за изпълнението на волята му съгласно договора. След писмено   съгласие   на   дарителя   в   
регистъра   може   да   се    впише   неговото/а име/фирма. 

 2.  /Нова от 10.10.2008 г./ Дарения не се приемат от лице, които участва в обявени от общинската 
администрация търгове или конкурси или са в процедура по предоставяне на услуги или права от страна на 
общината в негова полза. 

    3. /Нова от 10.10.2008 г./ Когато    дарението    е    безвъзмездно    предоставяне    на    услуги,чрез 
изпълнение на строителни и монтажни работи, поддръжка, ремонт или разрушаване на сгради, почистване, 
озеленяване и други благоустройствени дейности,  кметът на общината    приема   дарението  с   писмен   
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договор   и   констативен   протокол за извършената услуга.   Стойността  на дарението се удостоверява с 
финансово счетоводни отчетни документи, включително за стойността на вложените материали  и труд, 
които се прилагат към договора за дарение. 

Чл. 7. (1) Сгради, постройки, съоръжения или части от тях може да се придобиват от Общината 
чрез извършване на ново строителство, надстрояване и пристрояване на съществуващи сгради, в 
съответствие със строителната програма и в рамките на предвидените средства в общинския бюджет, 
както и със средства от други източници. 

(2) Изпълнителят на проектирането и строителството се определя съгласно изискванията на 
Закона за обществените поръчки. 

Чл. 8. Договорите за доставка на дълготрайни материални активи (машини, съоръжения, 
технологично оборудване, транспортни средства и други), се сключват от кмета на Общината, в рамките 
на предвидените по бюджета средства, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки. 

Чл. 9. (1) Движимите вещи, необходими за административни и стопански нужди на ОбС и 
общинската администрация се придобиват от кмета или определени от него длъжностни лица, съгласно 
изискванията на Закона за обществените поръчки. 

(2) Движимите вещи, необходими за административни и стопански нужди на звената, работещи 
на самостоятелна бюджетна сметка, се придобиват от ръководителя на звеното или определени от него 
длъжностни лица, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки. 

Чл. 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 назначава комисия, която да 
установи, че няма започнало фактическо строителство в парцела, въз основа на одобрени архитектурни 
проекти, издадени разрешения за строеж и протокол за строителна линия и ниво. 
 

 
ГЛАВА ІІІ 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 
 

Чл. 11. (1) Управлението на общинската собственост се извършва законосъобразно в интерес на 
гражданите на Общината. 

 
         (2) Управлението се изразява в използване, поддържане, ремонт и опазване на общинската 

собственост. 
 

 
Раздел І 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ  НА  ИМОТИ  -  ПУБЛИЧНА  ОБЩИНСКА  СОБСТВЕНОСТ 
 

Чл. 12. (1) Кметът на Общината управлява пряко имотите, предназначени за осъществяване 
функциите на общинската администрация и Общинския съвет, както и имотите, които не са 
предоставени за управление по реда на чл.12 от ЗОС. 
         (2) Кметовете на кметства и кметските наместници управляват пряко имотите, предназначени за 
осъществяване функциите на кметствата и кметските наместничества. 
 (3) /Нова от 10.10.2008 г./ Кметът на общината,  кметовете на кметства и кметските наместници 
упражняват контрол по управлението на имотите по чл.З, ал.2, т.2 и т.З от ЗОС по местонахождението им. 
           (4) /Нова от 10.10.2008 г./ Общинският съвет определя имотите на територията на общината, 
извън имотите по чл. 12, ал. 2, които се предоставят за управление на съответните кметове на кметства и 
Кметски наместници. При продажба или отдаване под наем на имотите, предоставени за управление на 
кметовете на  кметства и кметски наместници, не по-малко от 30 на сто от средствата, придобити от 
продажбата или от отдаването под наем, се превеждат по сметка на района или на кметството по 
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местонахождението на съответния имот и се използват за изпълнение на дейности от местно значение, 
определени от общинския съвет. 

(5) Имотите, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности   от   общинско   
значение,   включително  и   имотите   за  здравни, културни,  образователни и социални нужди се 
предоставят безвъзмездно за ползване на съответните организации или юридически лица на бюджетна 
издръжка след решение на Общинския съвет. 

(6) Решението на Общинския съвет по горната алинея се взема въз основа на искане от 
ръководителя на съответната организация или юридическо лице на бюджетна издръжка, към което се 
прилагат становища на отдел “Общинска собственост” и на кмета на кметство според 
местонахождението на имота. 

(7) Ръководителите на учрежденията, организациите или  юридическите лица, които са на 
бюджетна издръжка, различна  от общинския бюджет, осъществяват управлението на предоставените 
им за безвъзмездно ползване имоти  от свое име, за своя сметка и на своя отговорност в рамките на 
действащата нормативна уредба. 

(8) Ръководителите на учрежденията, организациите или  юридическите лица, които са на 
общинска бюджетна издръжка осъществяват управлението на предоставените им за безвъзмездно 
ползване имоти  и отговарят за тяхното поддържане, ремонтиране и застраховане, като необходимите 
средства се предвиждат ежегодно по бюджетите им. 

(9) /Нова от 10.10.2008 г./ Поддържането и ремонтите на имотите и вещите - публична общинска 
собственост, се извършва от лицата, които ги управляват в рамките на предвидените за това 
бюджетни разходи, които се определят с ежегодния бюджет на общината. 

Чл. 13. (1) /Изменение от 03.05.2017 г./ По изключение и с решение на ОбС имоти публична 
общинска собственост или части от тях, могат да се отдават под наем, при условие, че се използват 
съобразно предназначението им и не се препятства осъществяването на дейностите, за които са 
предоставени. 

(2) Отдаването под наем на имотите по предходната алинея се осъществява след провеждане на 
търг или конкурс. Началната цена се определя съобразно наемни цени, определени от Общинския съвет. 

(3) Въз основа на резултатите от търга или конкурса по ал. 2 Кметът на общината издава заповед 
и сключва договор за наем. 
 Чл.13А  /Нов от 10.10.2008 г./ (1) Имоти или части от тях - общинска собственост, предоставени 
за управление на училища, детски градини и обслужващи звена, могат да се отдават по наем чрез  
публично оповестен  търг / конкурс. 
 (2) Кметът на общината  издава заповед , с която утвърждава условията и критериите на 
публично оповестения  търг / конкурс , след предварително съгласуване с училищното ръководство и 
училищното настоятелство. 
 (3) Въз основа на резултатите от търга или конкурса по ал.2, кметът на 
общината издава заповед и сключва договор за наем. 

(4) Кмета на общината може да делегира право на директора на училището / детската градина да 
отдава под наем обектите при спазване на установената процедура със ЗОС и настоящата наредба ,  като 
се отчита периодично пред кмета на общината/ общинския съвет .  

(5) Наемната цена по отдадените под наем обекти по ал.4 влиза в приход на училището / детската 
градина. 
 
 

Раздел ІІ 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ  НА  ИМОТИ  -  ЧАСТНА  ОБЩИНСКА  СОБСТВЕНОСТ 
 

Чл. 14. (1) Кметът на Общината организира, ръководи и контролира управлението на имоти - 
частна общинска собственост и на безстопанствените имоти. 

(2) Ръководителите на организациите и юридическите лица на пълна или частична бюджетна 
издръжка, както и на общинските предприятия, управляват недвижимите имоти - частна общинска 
собственост, предназначени за здравни, културни, образователни, просветни и социални нужди от 
местно значение, предоставени им за безвъзмездно ползване от Общинския съвет.  
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Чл. 15. Настаняването в свободни помещения частна общинска собственост за осъществяване на 
административни дейности от страна на общинската администрация или други звена на общинска 
бюджетна издръжка се извършва със заповед на кмета на Общината. 

Чл. 16. (1) Недвижимите имоти - частна общинска собственост, предназначени за 
административни, производствени и стопански нужди се отдават под наем след провеждане на търг или 
конкурс. Началната цена се определя съобразно наемни цени, определени от Общинския съвет. 

(2) При провеждане на търга или конкурса по предходната алинея могат да бъдат включени 
допълнителни тръжни или конкурсни условия: за осъществяване на точно определени стопански и 
административни дейности в отдаваните под наем помещения, за непроменяне характера на тази 
дейност за определен срок, както и други тръжни или конкурсни условия. 

(3) Въз основа на резултатите от търга или конкурса, кметът на Общината сключва договор за 
наем, чийто срок не може да бъде по-дълъг от десет години. Наемното отношение се прекратява по реда 
на чл.15 от ЗОС и  съгласно разпоредбите на ЗЗД.  
 Чл. 17. (1) Отдаването под наем на помещения - частна общинска собственост за нуждите на 
общинските ръководства на политически партии, отговарящи на условията, предвидени в Закона за 
политическите партии, се извършва без търг или конкурс със заповед на кмета на Общината след 
решение на Общинския съвет.  

 (2) Отдаването под наем на помещения-частна общинска собственост за нуждите на общинските 
ръководства на синдикалните организации, признати за представителни с решение на Министерския 
съвет се извършва със заповед на кмета на общината, след решение на общинския съвет, без търг или 
конкурс. 

(3) Кметът на Общината издава заповед за настаняване на организациите по ал.1 за срокове до 
края на мандата на Народното събрание. В заповедта се определя и месечната наемна цена.  
            (4) Искането за предоставяне на помещение се извършва чрез молба до Кмета на Общината, в 
която се посочват: 

1. наименованието на партията /синдикалната организация/; 
2. приблизителния членски състав на местната организация на партията /синдикалната 

организация/, за нуждите на която се иска помещението;  
3. декларация, че местната структура на партията или синдикалната организация не притежава 

друго помещение за задоволяване на същите нужди.  
  (5) Не се предоставят помещения на организациите по ал.1, 2 и 8, които не са уредили 

задълженията си към Общината. 
(6) Предоставените помещения на политическите партии могат да се пренаемат, но само за 

дейност, обслужваща дейността на политическата партия. Те не могат да бъдат използвани за 
осъществяване на стопанска дейност. 

(7) Без търг или конкурс, след решение на общинския съвет имоти-частна общинска собственост, 
могат да се отдават под наем на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в 
обществена полза. 

(8) Без търг или конкурс, след решение на общинския съвет поземлени имоти-частна общинска 
собственост, могат да се отдават под наем на търговски дружества, като терени за временно ползване, за 
спомагателни и допълнителни площадки, комуникации и други, свързани с изграждането, ремонта и 
поддържането на обекти от техническата инфраструктура, за срока на ремонтно-строителните дейности.  

(9) Отдаването под наем на помещения-частна общинска собственост на политическите партии 
или коалиции, които не са получили над 1% от действителните гласове на последните парламентарни 
избори се извършва по реда на ал.1, като броят им се ограничи до един клуб. 

Чл.18 (1)Кметът на общината сключва договор за наем при условия, определени с решението на 
Общинския съвет. 

(2) Срокът за наемните отношения по чл.17, ал.2 и ал.8 не може да бъде по-дълъг от 3 години. 
(3)Общинският съвет приема тарифа, с която определя наемната цена на 1 кв.м. за имоти, 

отдавани на организации по чл.17 от тази наредба. 
Чл.19 Първоначалната наемна цена при провеждане на търг или конкурс за отдаване под наем на 

общински имоти не може да бъде по-ниска от определената базисна наемна цена, приета от Общинския 
съвет. 
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Чл. 20. (1) Наемните правоотношения по чл. 17, ал. 1, 2, 6, 7 и 8 се прекратяват със заповед на 
кмета на общината, в която се посочва основанието за прекратяване, събраните доказателства и срокът 
на опразване, който не може да бъде по-дълъг от един месец. 

(2) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва пред Административния съд по реда на АПК. Жалбата 
не спира изпълнението на заповедта, освен ако съда не разпореди друго. 

Чл. 21. (1) При възникване на належаща общинска нужда, след решение на общинския съвет, 
наемателите на помещения по чл. 17, ал. 1, 2, 6, 7 и 8 са длъжни да ги освободят в срок от три месеца от 
връчване на съобщението за освобождаване. 

(2) Ако имотът, не бъде освободен доброволно, той се освобождава по административен ред въз 
основа на заповед на кмета на общината, която се привежда в изпълнение със съдействието на органите 
на полицията. 

(3) Заповедта по ал. 2 може да се обжалва пред Административния съд по реда на АПК. Жалбата 
не спира изпълнението на заповедта, освен ако съда не разпореди друго. 

Чл. 22. /Отменен от 03.05.2017 г./ 
Чл. 23. Контролът по изпълнение на договорите за наем се осъществява от кмета на общината, 

който за целта създава специализирано звено в общинската администрация, което да осъществява 
следните дейности във връзка с управлението на имотите: 

1. регистрира и отчита сключените наемни договори; 
2. контролира изпълнението на наемните договори;  
3. установява случаите на незаконно завземане на общински имоти;  
4. установява случаите на неправомерно ползване на общински имоти;  
5. предлага на компетентния орган освобождаването на общински имоти, които се ползват без 

правно основание или когато са установени нарушенията по т. 3 и т. 4; 
6. информира кмета за освободените имоти. 

Чл. 24. (1) Общината владее и управлява безстопанствените имоти на своята територия. 
 (2) Безстопанствен имот се установява с комисия, определена със заповед на кмета на общината. 

Комисията съставя констативен протокол за наличието на имота и неговото състояние, както и 
собственика му ако е известен. 

 (3) Кметът на общината издава заповед за завземане на имота след решение на Общинския съвет, 
което съдържа мероприятията, които трябва да се проведат за привеждането му в състояние да бъде 
използван по предназначение, както и средствата за изпълнението му. 

 (4) След десетгодишен срок на владение се издава акт за общинска собственост за добросъвестно 
владения имот по давност. 

 (5) Завладеният безстопанствен имот се управлява съобразно реда за управление на съответния 
вид имот, частна общинска собственост, указан в тази наредба или в наредбата по чл. 45а от Закона за 
общинската собственост, като може да бъде отдаден под наем за срок не по - дълъг от една година. 
Задължително условие в договора е поддържането и ремонта на имота от страна на наемателя. 

 (6) Дейността по издирването и завземането на безстопанствените имоти се осъществява от 
отдел “Общинска собственост”. 

Чл. 25. Пренаемането, под каквато и де е форма, на недвижими имоти от този раздел не се 
допуска.  

Чл. 26. (1) Движимите вещи, присъщи на помещението или трайно прикрепени към него могат да 
се предоставят по решение на Кмета на Общината за възмездно или безвъзмездно ползване.Решението 
задължително се вписва в заповедта за отдаване под наем. 

       (2) Неразделна част от всеки договор за наем е опис на всички  движими и трайно   прикрепени  
вещи  с  тяхната    приблизителна   пазарна    стойност  към момента на предаване на помещението. 
Описът се изготвя съвместно от технически  лица на Общината и на наемателя и се подписва 
задължително от договарящите се страни. 
            (3) Възмездно ползване, освен като допълнително договорена наемна цена, може да се осъществи 
и като: 

1. поддържане и ремонт на вещите, водещ до повишаване на тяхната стойност; 
2. заплащане на абонаментно поддържане на вещите; 
3. предоставяне за ползване от Общината на други вещи на приблизително същата стойност; 
4. други начини в интерес на Общината, договорени между кмета и наемателя. 
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 (4) Липсващите, унищожени или неправомерно повредените вещи, независимо   от   причината,   
при   прекратяване  на   договора  се   заплащат  от наемателя по сметка на Общината като нови по 
действащи пазарни цени за същите или сродни вещи в момента на прекратяване на договора.  

Чл. 27.(1) Основните и текущи ремонти на имотите – общинска собственост, както и цялостната 
им поддръжка се извършва от наемателите и ползвателите им и за тяхна сметка. Наемателите и 
ползвателите участвуват със свои средства и за своя сметка в основните и текущи ремонти на общите 
части на имотите – общинска собственост, предоставени им под наем или за ползване, както и в 
цялостната поддръжка на общите части и на прилежащата площ. Участието по предходното изречение е 
съответно на дела на предоставените за ползване или под наем помещения в общите части на сградата. 

(2) Основните и текущи ремонти на имотите – общинска собственост могат да се прихващат с 
наемната цена само след одобрена от Общинския съвет план-сметка. 

 
 

Раздел ІІІ 
 

 
УПРАВЛЕНИЕ НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ  –  ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

 
Чл. 28. (1) Движимите вещи – общинска собственост се управляват в интерес на населението на 

общината и с грижата на добър стопанин. 
    (2) Кметът на общината организира управлението на движимите вещи, обслужващи дейността 

на Общинския съвет и общинската администрация. 
(3) Кметовете на населени места организират управлението на движимите вещи, обслужващи 

дейността на администрацията в кметствата. 
Чл. 29. Движимите вещи – публична общинска собственост се предоставят безвъзмездно за 

управление на юридически лица на общинска бюджетна издръжка и звена на общинска бюджетна 
издръжка със Заповед на Кмета на общината след решение на Общинския съвет.  

Чл.30 (1)Вещите-частна общинска собственост,с балансова стойност над 5000лева   се 
предоставят безвъзмездно за управление на юридически лица на общинска бюджетна издръжка и звена 
на общинска бюджетна издръжка със Заповед на Кмета на общината и договор след решение на 
Общинския съвет.  

  (2) Вещите-частна общинска собственост, извън тези по ал.1 се предоставят безвъзмездно за 
управление на юридически лица на общинска бюджетна издръжка и звена на общинска бюджетна 
издръжка със Заповед на Кмета на общината и договор. 

Чл. 31. (1)Вещите-частна общинска собственост могат да бъдат предоставени под наем на лица 
извън посочените в чл.29 и чл.30 от Кмета на общината след провеждане на търг или конкурс  по реда 
на глава V.  

(2) Лицата, на които са предоставени за управление, ползване или под наем движими вещи – 
общинска собственост не могат да ги преотстъпват за ползване, да ги преотдават под наем или под друга 
форма на трети лица нито да ги ползват съвместно с трети лица. 
 

 
ГЛАВА ІV 

 
 

РАЗПОРЕЖДАНЕ  С  ОБЩИНСКИ  ИМОТИ  И  ДВИЖИМИ  ВЕЩИ 
Чл. 32. (1) Всички разпореждания с недвижими имоти се извършват след решение на Общинския 

съвет, освен ако законът предвижда друго. Разпореждането с недвижими имоти - частна общинска 
собственост се осъществява чрез: 

1. Продажба на имоти или на идеални част от тях; 
2. Замяна на имоти или на идеални части от тях и на вещни права върху тях; 
3. Учредяване право на строеж, надстрояване и пристрояване - възмездно или безвъзмездно; 
4. Учредяване на вещно право на ползване - възмездно или безвъзмездно; 
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5. Апортиране на собственост и вещни права в капитала на търговски дружества; 
6. Делба; 
7. Дарение на юридически лица на бюджетна издръжка; 
8. Сделки по чл. 15 ал. 3 и чл. 17 ал. 3 от ЗУТ; 
9. Чрез други способи, определени в закон. 
  
(2) /Нова от 10.10.2008 г./ Замяна по ал.1  се допуска само при : 

  1. прекратяване на съсобственост върху имоти между общината и трети лица; 
  2. когато с влязъл в сила подробен устройствен план се предвижда отчуждаване на имоти за 
нуждите на общината; 
  3. между общината и друга община или между общината и държавата; 
  4. в други случаи, определени в закон . 

(3) Разпореждането с движими вещи - частна общинска собственост се осъществява чрез: 
1. Продажба; 
2. Замяна; 
3. Предоставяне право за ползване; 
4. Дарение; 
5. Бракуване. 
(4) Когато разпореждането е възмездно първоначалната тръжна или конкурсна цена се определят 

от лицензирани оценители, а търгът или конкурсът се извършват по реда на гл.V от тази наредба. 
(5) В капитала на търговски дружества могат да се апортират само нежилищни имоти-частна 

общинска собственост или вещни права върху тях, след решение на общинския съвет. Оценката на 
имотите или вещните права се извършва по реда на чл.72 ал.2 от Търговския закон. 

(6) Продажбата на вещи, които не са необходими за дейността на общината, се осъществява чрез 
публичен търг с явно наддаване. 

(7) Замяна на вещи се извършва с договор, сключен от кмета на общината по реда и условията на 
Закона за задълженията и договорите. 

  (8) Безвъзмездно право на ползване върху вещи се предоставя от кмета на общината със 
заповед и договор. 

Чл. 33. (1) Договорите, с които се извършва разпореждане с недвижими имоти - частна общинска 
собственост, се сключват в писмена форма от кмета на Общината и се вписват от съдията по 
вписванията в съответната Служба по вписвания при Агенцията по вписвания, а при замени с държавни 
имоти - по местонахождението на държавния имот. Разходите по вписването са за сметка на 
приобретателя. 

(2) Договорите по предходната алинея се сключват след заповед на кмета на Общината и внасяне 
на дължимите суми, данъци и такси от приобретателя. 

(3) Заповедта на кмета съдържа описание на предмета на разпореждането, данни за 
приобретателя, дължимите суми, данъци и такси, нормативно определени съгласно действащото към 
момента на разпореждането законодателство и сроковете за плащане от приобретателя. 

- Чл. 34. / Изменен от ………..2017г./ (1) При разпореждане с  недвижим имот - частна 
общинска собственост, приобретателите заплащат на общината такса по чл.111 от Закона за 
местните данъци и такси, в размер на три процента от цената или данъчната оценка: 

- на имота, предмет на продажбата; 
- на ограниченото вещно право, което се учредява; 
- на имота с по- голямата стойност, при замяна; 
- на реалния дял, който се получава, при делба; 
- на имота, в случаите на безвъзмездни сделки. 

(2) Не се дължат такси по ал.1 , когато страни по сделката са организации на общинска 
бюджетна издръжка. 

Чл. 35. (1) Продажбата на нежилищни имоти - частна общинска собственост, се извършва с 
решение на ОбС след проведен търг или конкурс по реда на гл.V от тази наредба. 

(2) Въз основа на резултатите от проведения търг или конкурс, кметът на общината издава 
заповед и сключва договор. Разпоредителните действия се  извършват само с имоти, актовете за който 
са вписани по съответния ред в  Агенцията по вписване. 
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(3) С договора по ал. 1 могат да бъдат  уговорени начини и срокове на плащане,  ако тези условия 
не са предварително и изрично заложени в условията на търга или конкурса чрез решението на 
Общинския съвет по ал. 1 или заповедта на Кмета по ал.2. 
 (4) В договора по ал. 2 могат да бъдат заложени само такива условия, срокове и начини на 
плащане, които са в интерес на Общината и се приемат от купувача.  

(5) Поставянето на условия, срокове и начини на плащане, различни от поставените преди 
провеждането на търга или конкурса и неприемливи за купувача, не могат да бъдат основание на Кмета 
на Общината за отказ от сключване на договор за продажба 

(6) Право на собственост върху имоти - частна общинска собственост, може да се прехвърля 
безвъзмездно по решение на ОбС на юридически лица на бюджетна издръжка. 

Чл. 36. (1) /Изменение от 03.05.2017 г./  Продажбата на недвижими имоти-частна общинска 
собственост, се извършва от кмета на общината, без търг или конкурс на физически или юридически 
лица, собственици на законно построена сграда върху общинска земя - урегулиран поземлен имот или 
поземлен имот. 

(2) Лицата по ал. 1 могат да подават молба за придобиване правото на собственост върху 
общинската земя до кмета на общината.  

(3) Правата по ал. 1 имат лицата, придобили право на строеж върху общинска земя за 
построяване на жилищна, вилна или друг вид сграда. 

(4) Собствениците на жилища и други обекти в етажна собственост, придобили идеални части на 
правото на строеж върху общинска земя, могат да придобият идеална част от правото на собственост 
върху земята, върху която е застроена сградата, съответстваща на притежаваната идеална част от 
правото на строеж при условие, че за общинската земя е отреден урегулиран поземлен имот или 
поземлен имот в урбанизираната територия на общината, като подадат молба до кмета на общината. 

(5) Молбите на лицата по предходните алинеи за закупуване се придружават от следните 
документи: 

1.Договор за учредено право на строеж или удостоверение за признато право на строеж в 
случаите по §.6. от преходните правила на Закона за собствеността; документ за собственост; 

2.Скица на имота от действащия регулационен план с попълнен кадастър; 
3.Документ за законно учредено право на строеж на роднини по права линия, ако е на лице 

такова; 
4.Удостоверение за наследници; 
5.Документ за собственост или констативен акт от общинската администрация, че сградата е 

завършена в груб вид; 
6.Разрешение за строеж или акт за узаконяване на строежа; 
7.Копие от одобрения архитектурен проект на сградата. 
8. удостоверение за въвеждане в експлоатация на сградата – за всички останали случаи. 
 (6) Цената, по която се продава собствеността по предходните алинеи, се определя: 
1. като данъчната оценка на имота се увеличава с 20/двадесет/ на сто. 
  2. за всички останали случаи по пазарна цена, определена от независим лицензиран оценител. 
(7) Когато с влязъл в сила подробен устройствен план към момента на подаване на молбата, се 

предвижда ново застрояване върху имота или надстрояване, или пристрояване на съществуващата 
сграда, в цената на земята се включва и пазарната стойност на правото на строеж върху разликата между 
реализираното застрояване и предвиденото от подробния устройствен план. Главният архитект на 
общината осигурява служебна скица от подробния устройствен план и изготвя становище за 
реализираното и предвидено застрояване. 

(8) В случаите, когато липсва застроителен план, в цената на земята се включва и пазарната 
стойност на правото на строеж върху разликата между реализираното застрояване и максималното 
възможно застрояване съгласно застроителните правила и норми за устройство на територията. 
Главният архитект на общината изготвя становище за реализираното и максимално допустимо 
застрояване. 

(9) Продажбата се извършва от кмета на общината, който издава заповед и сключва договор. 
Чл. 37. (1) Предварителният и окончателният договор по чл. 15, ал. 5 и чл. 17 ал. 5 от ЗУТ, се 

сключват по пазарни цени от кмета на общината. 
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(2) Предварителният договор по ал. 1 се сключва след решение на общинския съвет въз основа на 
скица-предложение по чл. 135 от ЗУТ. 

(3) Предварителният договор по ал. 1 съдържа цената на частта на имота-общинска собственост 
за създаване на урегулиран поземлен имот и се сключва на основа проект за изменение на действащия 
подробен устройствен план. В предварителният договор се вписват условията по ал. 4, ал. 5 и ал. 6. 

(4) В случай, че изменението на подробния устройствен план не влезе в сила шест месеца след 
сключване на предварителния договор, се извършва нова оценка на частта на имота-общинска 
собственост за създаване на урегулирания поземлен имот, въз основа на която се сключва окончателния 
договор. 

(5) В случай, че експертният съвет по чл. 5, ал. 4 от ЗУТ установи, че проектът по ал.3 не може да 
бъде приет без изменения, прави служебно предложение до кмета на общината за изменение на 
предварителния договор. 

(6) Окончателният договор се сключва в срок от един месец след влизане в сила на изменението 
на подробния устройствен план. След изтичане на този срок, общината може да иска сключване на 
окончателен договор по съдебен ред, както и обезщетение в размер на законната лихва върху 
дължимите суми за периода на забава. 

(7) Окончателният договор се вписва от съдията по вписванията по местонахождението на имота. 
Чл. 38. (1) Дарение на недвижим имот-частна общинска собственост, може да се извърши след 

решение на общинския съвет, прието с мнозинство три четвърти от общия брой на съветниците.  
(2) Въз основа на решението на общинския съвет по ал. 1 кметът на общината издава заповед и 

сключва договор. 
Чл. 39. (1) Съсобствеността върху имоти между общината и физически или юридически лица се 

прекратява чрез: 
1. доброволна делба; 

2. продажба на частта на общината; 

3. изкупуване на частта на съсобственика/съсобствениците; 

      4. замяна на идеални части с друг равностоен имот. 
(2) Доброволната делба се осъществява чрез: 
1. даване или получаване в дял на реални части от имота; 
2. получаване собствеността на целия имот от един от съсобствениците с изплащане частите на 

останалите съсобственици в брой, когато имотът е реално неподеляем. 
(3) Съсобствеността върху имоти между общината и физически или юридически лица, се 

прекратява по предложение на съсобствениците до кмета на общината или по инициатива на кмета на 
общината, с решение на общинския съвет. 

Чл. 40. (1) След влизане в сила на решението на общинския съвет по предходния член кмета на 
общината издава заповед за прекратяване на съсобствеността. Със заповедта се определят дължимите 
сумиъ  по сделката и условията за плащането им и заповедта се връчва на другите съсобственици по 
реда на ГПК. 

(2) След плащане на цената и на дължимите данъци, такси и режийни разноски в посочения в 
заповедта по ал. 1 срок, кметът на общината сключва договор. 

(3) Когато плащането не се извърши в определения срок, съответният съсобственик губи правата 
си по решението на Общинския съвет и Кметът на общината  отменя заповедта по ал. 1 и преписката се 
прекратява. 

Чл. 41. (1) Право на строеж върху имот-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 устройствен план или виза, издадена от главния архитект на общината в предвидените от закона 
случаи и справка от главния архитект за възможното бруто площ. 

(2) В условията на търга или конкурса може да се предвиди заплащането на цената на правото на 
строеж или на част от нея да се извърши с равностоен имот в новопостроената сграда. 

(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. 
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(4) Въз основа на резултатите от търга или конкурса, кметът на общината издава заповед и 
сключва договор.  

Чл. 42. (1) Правото на строеж се учредява без търг или конкурс след решение на общинския 
съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците на: 

1. граждани с жилищни нужди, установени по реда на наредбата по чл. 45а от ЗОС - за строеж на 
жилищна сграда. 

2. религиозни институции, регистрирани съгласно Закона за вероизповеданията, или на техни 
местни поделения юридически лица за обредни, молитвени или богослужебни домове за 
публични религиозни обреди и служби, за храмове и манастири. 

3. обществени далекосъобщителни оператори по предложение на министъра на транспорта и 
съобщенията за изграждане и разширение на подземни и надземни обществени 
далекосъобщителни мрежи и съоръжения. 

4. други лица, когато това е предвидено в закон. 
(2) Въз основа на решението на Общинския съвет, кметът на общината издава заповед и сключва 

договор.  
Чл. 43. (1) 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 юридически лица 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. 
(2) Въз основа на решението на Общинския съвет, кметът на общината издава заповед и сключва 

договор.  
Чл. 44. (1) В случаите на чл. 37, ал. 4 и ал. 6 от ЗОС, чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 39, ал. 3 и ал. 5 от 

ЗОС, кметът на общината внася предложение в общинския съвет за предоставяне на съответните права. 
(2) Лицата желаещи да придобият правата по чл. 37, ал. 4 и ал. 6 от ЗОС, чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 

39, ал. 3 и ал. 5 от ЗОС подават молба до кмета на общината. 
(3) Предложението по ал.1 трябва да съдържа данни за: 
1. имотът, за който ще се предоставя съответното право с неговите характеристики, 

местонахождение, предназначение и фактическо ползване; 

2. нуждите, за които ще се използва имота; 

3. срока, за който се предоставя съответното право. 
(4) На основание решението на общинския съвет, кметът на общината издава заповед и сключва 

договор.  
Чл. 45. (1) Право на преминаване през урегулирани и неурегулирани поземлени имоти-публична 

или частна общинска собственост се учредява без търг или конкурс, след решение на общинския съвет, 
на обществени далекосъобщителни оператори за изграждането или разширението, или поддържането на 
съществуващи обществени мрежи и съоръжения. 

(2) След решението на общинския съвет кметът на общината издава заповед и сключва договор. 
Чл. 46. (1) Право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата 

инфраструктура през поземлени имоти-общинска собственост се учредява, когато друго техническо 
решение е явно икономически нецелесъобразно по одобрена схема, без търг или конкурс,след решение 
на общинския съвет. 

(2) След решението на общинския съвет кметът на общината издава заповед и сключва договор. 
Чл. 47. (1) Право на надстрояване и/или на пристрояване на сграда-частна общинска собственост, 

или на сграда, построена върху имот-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. 
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(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 на собственици на жилища в сгради-етажна собственост, или на техни сдружения.  

(3) Безвъзмездно право на надстрояване и/или пристрояване може да се учреди при условията на 
чл. 42 от настоящата наредба. 

(4) Въз основа на резултатите от търга или конкурса, съответно решението на общинския съвет, 
кметът на общината издава заповед и сключва договор.  

Чл. 48. (1) Право на ползване върху имоти-частна общинска собственост, се учредява след 
решение на общинския съвет от кмета на общината чрез търг или конкурс. 

(2) Срокът на правото на ползване се определя от общинския съвет и не може да бъде по-дълъг от 
10 години, освен когато в закон е предвидено друго. 

(3) В случаите, когато лицата, на които може да се учреди право на ползване, са определени със 
закон, то се учредява без търг или конкурс, след решение на общинския съвет. 

(4) Безвъзмездно право на ползване може да се учреди след решение на общинския съвет, прието 
с мнозинство две трети от общия брой на съветниците. 

(5) Когато лицата, на които може да се учреди безвъзмездно право на ползване, са определени в 
закон, то се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет, прието с мнозинство 
повече от половината от общия брой на съветниците. 

(6) Въз основа на резултатите от търга или конкурса, съответно решението на общинския съвет, 
кметът на общината издава заповед и сключва договор. 

Чл. 49. В съответствие с предвижданията на подробните устройствени планове, със заповед на 
кмета на общината, след решение на общинския съвет, на обществените оператори се предоставя 
възмездно право на ползване върху пътища, железопътни линии, мостове, тунели, улици, тротоари, 
сервитутни ивици и друга техническа инфраструктура-публична общинска собственост, за изграждане, 
разширение и използване на далекосъобщителни мрежи, като се осигурява техническа безопасност и се 
предприемат мерки за недопускане на щети.  

Чл. 50. /Изменение от 10.10.2008 г./ /1/ Замяната на имот-частна общинска собственост, и на 
правото на строеж в полза на общината с имот или право на строеж-собственост на държавата, на 
физически лица или на юридически лица, се извършва с решение на общинския съвет. 
 /2/ Замяна по ал.1  може да се извърши ако отговаря поне на едно от посочените изисквания на 
чл.40,ал.2 от ЗОС за допустимост на замяната : 
 а/ при прекратяване на съсобственост между общината и трети лица; 
 б/ когато с влязъл в сила ПУП се предвижда отчуждаване на имоти за нужди на общината; 
 в/ замяната е между общината и друга община, или между общината и държавата; 
 г/ в други случаи, определени от закон.  
 (3) Кметът на общината отправя  писмено предложение за замяна до заинтересованите лица по 
предходната алинея. В предложението се посочват предлаганите за замяна имоти или вещни права. При 
постигане на съгласие, кметът подготвя мотивиран доклад и го внася за разглеждане в общинския съвет. 

(4)  За всяко  направено предложение за замяна кметът изготвя обявление с необходимите данни за  
имота/ вещното право  , което се публикува на интернет – страницата на общината и се поставя  на 
определено за целта място в сградата на общината ,района или кметството, по местонахождението на 
общинския имот / вещно право.; 
       (5)/ В 45 –дневен   срок след публикуването на обявлението, кметът внася мотивиран доклад в 
общинския съвет за предложената замяна. Ако са се явили повече от един кандидати за замяната, 
общинският съвет може да вземе решение заменителят да се определи чрез търг или конкурс.  

Чл. 51. (1) Продажбата на движими вещи-частна общинска собственост с балансова стойност до 
500 /петстотин/ лв. всяка една от тях, които не са необходими за дейността на общинската 
администрация и звената на общинска бюджетна издръжка, се извършва със заповед на кмета на 
общината. 

(2) /Изменение от 10.10.2008 г./ По решение на Общинския съвет и след проведен търг или 
конкурс се извършва продажбата на движими вещи с балансова стойност над 500 /петстотин/ лв. всяка 
една от тях. 

(3) След заповедта на кмета, съответно решението на Общинския съвет се сключва договор по 
условията и реда на ЗЗД. 
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(4) Замяна на движими вещи - частна общинска собственост с договор, сключен с кмета на 
Общината по реда и условията на Закона за задълженията и договорите. 

(5) Възмездно право на ползване върху движими вещи-частна общинска собственост, които не са 
необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на общинска 
бюджетна издръжка се предоставя от кмета на Общината на други юридически лица на бюджетна 
издръжка със заповед и договор. 

(6) Безвъзмездно право на ползване върху движимите вещи-частна общинска собственост се 
предоставя от кмета на Общината на звена на бюджетна издръжка и на търговски дружества с общинско 
имущество. 

(7) Бракуването на движими вещи-частна общинска собственост се извършва със заповед на 
кмета на общината по предложение на комисия. 

(8) Дарение на движими вещи-частна общинска собственост се извършва от кмета на общината 
след решение на общинския съвет. 

Чл. 52. (1) Разпореждането с нежилищни имоти, частна общинска собственост, се извършва след 
изготвяне на пазарна оценка от независим лицензиран оценител. Изготвянето на пазарна оценка се 
възлага от кмета на общината, или определен от него заместник-кмет. Стойността на разходите, 
направени от общината за изготвяне на оценката, се възстановяват по сметка на общината от 
физическото или юридическото лице, с което се сключва разпоредителната сделка.  

(2) За предоставянето на правата по чл. 41, ал. 1, чл. 45, чл. 46 и чл. 49 от настоящата наредба се 
заплаща цена, определена с решение на общинския съвет. 
 

 

Г Л А В А    П Е Т А 

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ ИЛИ КОНКУРСИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И 
РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО 

 
Чл. 53. С тази глава се уреждат условията и редът за провеждане на търгове и конкурси, в 

предвидените в тази наредба и Закона за общинската собственост случаи. Търговете или конкурсите по 
реда на тази глава се организират от съответните звена по управление на общинската собственост. 

Чл. 54. По реда на тази глава се провеждат търгове или конкурси за: 
1. Отдаване под наем на части от недвижими имоти - публична общинска собственост;  
2. Отдаване под наем на недвижими имоти - частна общинска собственост ; 
3. Извършване на разпоредителни сделки с недвижими имоти и движими вещи - частна общинска 

собственост, когато се изисква провеждане на търг или конкурс по ЗОС; 
4. Аренда на земеделски земи - частна общинска собственост. 
5. /Нова от 10.10.2008 г./ учредяване на право на строеж в случаите по чл.37,ал.1  от Закона за 

общинската собственост; 
6. /Нова от 10.10.2008 г./  учредяване право на надстрояване или пристрояване върху недвижим имот 

- частна общинска собственост по реда на чл.38 от Закона за общинската собственост. 
Чл. 55. (1) Процедурата за провеждането на търга се открива със заповед на кмета на Общината. 
(2) Заповедта съдържа: 
1. Наименование и описание на предмета на търга; 
2. Вид на търга- с тайно или явно наддаване ;  
3. Начална цена; 
4. Размер на депозита; 
5. Деня, часа и мястото за провеждане на търга, както и деня, часа и мястото за провеждане на 

повторен търг 
6. Размера и начина на плащане на таксата за получаване на тръжната документация и мястото, 

откъдето тръжната документация може да се получи. Крайният срок за закупуване на тръжна 
документация и внасяне на депозитната вноска. 
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7. Утвърждаване на тръжната документация и проект на договора, като част от нея. 
8. Специфични изисквания към участниците, когато това се налага от вида на обекта. 
(3) Тръжната документация съдържа: 
1. Тръжните условия, описание на процедурата за провеждане на търга , в т.ч. и основанията, при 

които тръжната комисия може да не допусне или декласира участник в търга; 
2. Характеристика на обекта на търга (акт за общинска собственост, скица от кадастралния и 

застроителния план, скица на обекта и др.); 
3. Времето и начина на оглед на обекта; 
4. Списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите при участие в 

търга; 
5. Начинът на плащане на цената и изисквани обезпечения, ако се налагат, в зависимост от обекта 

на търга; 
6. Размер на депозитната вноска. Депозитната вноска се определя индивидуално за конкретните 

случаи. 
7. Проект за договор. 
(4) Търгът се провежда от комисия в състав от 5 /пет/ члена, от които трима общински съветници 

и двама служители от общинска администрация. Членовете – общински съветници се  избират с 
решение на Общинския съвет, а членовете – служители на Общинска администрация се определят със 
Заповед на Кмета на общината. Поне един от членовете на комисията трябва да бъде правоспособен 
юрист. 

(5) Комисията може да заседава при кворум не по-малко от трима члена, от които единият да е 
правоспособен юрист. 

(6) За заседанията на комисията се води протокол от служител на общинската администрация, 
определен от Кмета на общината. 

(7) /Изменение от 10.10.2008 г./За участие в заседания по провеждане на търгове и  конкурси 
членовете на комисията – общински съветници получават възнаграждение в размер на 50 лева. 

Чл. 56. (1) Въз основа на заповедта по ал. 1 на предходния член се публикува обява в един местен 
всекидневник, най-малко десет дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие, като и се 
обявява и на видно място в сградата на общинската администрация. 

(2) Когато е в интерес на общината, обявата се публикува и в централни ежедневници. 
Чл. 57. (1) Когато на търга се яви само един кандидат, но има закупени повече от един комплект 

тръжни документи, търгът се отлага до явяването на останалите кандидати, но не повече от два часа. 
Ако след този срок не се яви друг кандидат, явилият се кандидат се обявява за спечелил търга по 
предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена. 

(2) Когато на търга не се яви кандидат, търгът се обявява за непроведен и повторен търг се 
провежда в деня и часа, посочени в заповедта по чл. 55, ал. 2 от наредбата. 

(3) Когато на търга или конкурса, провеждан повторно се яви само един кандидат, той се обявява 
за спечелил търга по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна 
цена. 

(4) Когато търгът е насрочен отново поради неявяване на кандидат, кмета на Общината по 
предложение на съответната служба, организирала търга, с решение на ОбС може да намали началната 
тръжна цена не повече от 50 на сто общо, като се извършат съответните корекции в тръжната 
документация. 

(5) За депозит се приема парична вноска по посочена банкова сметка. 
Чл. 58. (1) В деня и часа, определени за провеждане на търга, председателят на комисията: 
1. Проверява присъствието на членовете на комисията; 
2. Обявява откриването на търга, неговия предмет, проверява документите на участниците, 

представя ги и констатира дали са изпълнени условията за провеждането на търга; 
3. Обявява допуснатите до участие кандидати и тези, които не се допускат поради неспазване на 

някое от условията за участие съгласно по тази глава и/или тръжната документация, като посочва 
конкретното основание. 

(2) В случай, че отсъстват повече от един член на комисията или правоспособен юрист, търгът се 
отлага за същия час и място на другия ден. 
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(3) При възникване на обстоятелства, които правят невъзможни откриването или продължаването 
на търга, се насрочва друг търг или конкурс по реда на чл.55 от настоящата наредба. 

(4) В случаите, когато се отлага вече започнат търг или съществува невъзможност за 
продължаването му, обявените до този момент за спечелили участници за отделни обекти от 
имуществото предмет на търга запазват правата си. 

(5) В случай, че в резултат на недопускане на участник по реда на ал. 1, т. 3 остане само един 
кандидат, търгът се провежда и участникът се обявява за спечелил по предложената от него цена, която 
не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена. 

Чл. 59. (1) При търг с явно наддаване, председателят обявява началната цена, от която започва 
наддаването и определя стъпката на наддаването, която не може да бъде по-малко от 1 на сто и повече 
от 10 на сто от началната цена. 

(2) Наддаването се извършва чрез обявяване от участниците на последователни суми над 
началната цена, разграничени от председателя със сигнал, като всяко увеличение трябва да бъде равно 
на стъпката по ал. 1. 

(3) Преди третото обявяване на последната оферта се прави предупреждение, че е последна и ако 
няма друго предложение, председателят обявява приключването на наддаването със звуков сигнал, 
обявява спечелилия участник и закрива търга. 

(4) В случай, че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявяват желание да 
купят и/или сключат договор по цената, на която са спечелили търга, внесените от тях депозити не се 
възстановяват. 

Чл. 60. (1) При провеждането на конкурс или търг с тайно наддаване, представянето на 
пликовете с предложенията се прави пред комисията по търга или конкурса в деня и часа, определени за 
начало на търга или конкурса или при условията, предвидени в заповедта за откриване на процедурата 
по провеждане на конкурса или търга с тайно наддаване. 

(2) Върху плика се отбелязват името на участника или името на упълномощеното лице и 
цялостното наименование на обекта на конкурса или търга с тайно наддаване. 

(3) В предложението, поставено в плика се вписват наименованието на обекта на конкурса или 
търга с тайно наддаване, предлаганата цена (цифром и словом), името на участника или името на 
упълномощеното лице. В плика се прилага и оригиналът или нотариално заверено копие на документа, 
удостоверяващ представителната власт или пълномощното на представителя, както и всички останали 
изисквани документи съгласно тръжната или конкурсна документация. 

(4) Всяко предложение, поставено в незапечатан плик или което не отговаря на изискванията по 
тази глава или тръжната или конкурсната документация, се обявява за нередовно и участникът не се 
допуска до участие.  

Чл. 61. (1) Председателят на комисията при отварянето на всеки плик проверява дали са спазени 
условията за участие в конкурса или търга с тайно наддаване, обявява допуснатите участници, 
съответно недопуснатите кандидати. 

(2) Предложенията се класират по методика, посочена в тръжната или конкурсна документация. 
(3) Комисията не класира участник, който е неизправен по правоотношения с общината или 

системно нарушава актове на Общинския съвет. 
Чл. 62. (1) Конкурс се организира в случаите, когато освен размера на цената, се поставят 

специфични изисквания към предмета на сделката и сключването и изпълнението й са подчинени на 
определени условия  

(2) Кметът на общината утвърждава конкурсните книжа и определя приоритетните условия на 
конкурса 

Чл. 63. При провеждането на конкурс се прилагат правилата за провеждане на търг, доколкото 
няма специфични, регламентирани в тази глава.  

Чл. 64. (1) След закриването на търга или конкурса, се попълват молби от неспечелилите 
участници за освобождаване на техните депозити, като се задържат депозитите на спечелилия търга или 
конкурса и втория класиран участник. 

(2) Депозитът на спечелилия участник се приспада от цената при сключване на договора. 
(3) Депозитът на класирания на второ място участник се освобождава при подписване на 

договор.  
Чл. 65. (1) Комисията, изготвя протокол в два екземпляра, един за спечелилия търга или 

конкурса и един за общината, който се подписва от членовете на комисията и спечелилия участник.  
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(2) Въз основа на протокола от проведения търг или конкурса, кметът на Общината издава 
заповед, с която определя спечелилия търга или конкурса, цената, сроковете и условията за плащане, 
както и вида, размера и условията за извършване на други престации, ако са предвидени такива.  

(3) Заповедта по ал. 2 се издава в тридневен срок от провеждането на търга или конкурса и се 
съобщава на участниците чрез обява на таблото за обявления в общината. 

(4) Заповедта по ал. 2 може да се обжалва от останалите участници в търга или конкурса по реда 
на АПК в 14-дневен срок. 

Чл. 66. (1) След като влезе в сила, заповедта по чл. 65, ал. 2 се връчва на лицето, спечелило търга 
или конкурса по реда на АПК. То е длъжно в едномесечен срок от датата на връчването да извърши 
всички свои задължения по сделката, определени в заповедта, включително и дължимото плащане, ако е 
необходимо такова.  

(2) Ако лицето, спечелило търга или конкурса, не извърши в едномесечен срок действията по 
предходната алинея, се счита, че то се отказва от сключване на сделката. В този случай внесеният 
депозит не се възстановява и кметът на Общината в срока по чл. 65, ал. 3 издава заповед по чл. 65, ал. 2 
за лицето, класирано на второ място в протокола по чл. 65, ал. 1. 

(3) Ако и това лице не изпълни действията по ал. 1, кметът на Общината организира нов търг или 
конкурс. 

Чл. 67. (1) Въз основа на документите, надлежно отразяващи изпълнението на дължимите 
престации от приобретателя и/или наемателя на обекта на търга или конкурса, кметът на Общината или 
упълномощен от него зам. кмет сключва договор с лицето, спечелило търга или конкурса. 

(2) Правото на собственост върху предмета на договора се прехвърля на приобретателя от датата 
на сключване на договора. 
 
 

ГЛАВА VІ 
 

 
УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН 

ФОНД 
Чл. 68. (1) Земеделските земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/ се установяват служебно от 

Общинска служба по земеделие и гори /ОСЗГ/.  
(2) Въз основа на решението от предходната алинея съответното звено по управление на 

общинската собственост установява възникването на правото на собственост върху земеделските земи с 
акт за общинска собственост и земите се включват в капитала на Община Хаджидимово.  

Чл. 69. Земите от ОПФ се управляват от кмета на общината или упълномощен от него зам. кмет. 
Чл. 70. Със земите от ОПФ се извършва обезщетяване на собственици, оземляване на 

малоимотни и безимотни граждани, отдаване под наем или аренда, замяна продажба и учредяване право 
на ползване.  

Чл. 71. Общинският съвет се произнася с решение за обезщетяване на собствениците със земя от 
ОПФ, след мотивирано предложение от ОСЗГ. 

Чл. 72. Оземляването на безимотни и малоимотни граждани със земи от ОПФ се извършва 
приоритетно от ОСЗГ, след приключване на обезщетяването на собствениците със земя при условия и 
ред, определени с наредба на Министерския съвет.  

(2) Земите от ОПФ, които ще се предоставят за оземляване се определят по землища, размер, 
местоположение и начин на оземляване с решение на Общинския съвет. 

Чл. 73. (1) Под наем се отдават земи от ОПФ, в т. ч частна общинска собственост /ЧОС/, 
остатъчен фонд /ОФ/ по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ и имоти стопанисвани от общината по реда на чл. 32, 
ал. 5 от ППЗСПЗЗ.  

(2) Земите по предходната алинея се отдават под наем приоритетно на безимотни и малоимотни 
лица с постоянно местоживеене в населеното място, в чието землище се намират земите. 

(3) Общински имоти, включени в строителните граници на населените места, ползвани за 
земеделски нужди, се отдават под наем по реда на тази наредба и по начални наемни цени, определени 
от ОбС. 
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Чл. 74. (1) Ежегодно, след издаване на заповед от Министерството на земеделието и горите за 
определяне основния размер на наема при отдаване на земи от държавния поземлен фонд, Общинският 
съвет определя размера на годишната наемна цена за декар площ на отдаваните под наем земи от ОПФ. 

(2) Годишната наемна цена за декар площ на отдаваните под наем земи от ОПФ не може да бъде 
по-малка от определения размер на наема за земи от държавния поземлен фонд. 

(3) На безимотните и малоимотни граждани се предоставя земя от ОФ и имоти стопанисвани от 
общината , при годишна наемна цена за декар площ, представляваща една втора от наемната цена, 
определена в ал. 2 за срок от една стопанска година. 

(4) Решението на Общинския съвет се обявява в местния печат и се поставя на подходящо място 
в сградата на общинската администрация и кметствата. 

Чл. 75. (1) Безимотните и малоимотните граждани, кандидатстващи за земя под наем, до 15 
август на текущата година подават заявление до кмета на Общината с данни от личната карта: име, 
презиме и фамилия, ЕГН, № на личната карта, дата и място на издаване на същата, постоянен адрес на 
заявителя.  

(2) Заявлението се подава в кметствата по местоживеене и в него се посочва площта и 
местонахождението на земята, която се иска под наем. 

(3) Към заявлението безимотните кандидати прилагат декларация, че не притежават земеделска 
земя, не им е възстановена собственост върху земи по ЗСПЗЗ - пряко, по наследство и не притежават 
други земи в страната.  

Чл. 76. (1) Кметът на населеното място извършва проверка дали подалите заявления отговарят на 
разпоредбите на § 1 и 1а от ППЗСПЗЗ и изготвя обобщен списък на правоимащите по реда на 
постъпилите заявления. Списъкът се заверява от ОСЗГ. 

(2) На всяко безимотно лице се дава под наем до десет декара земя, в зависимост от наличната 
земя в съответното землище. 

(3) Предоставената земя на малоимотно лице, заедно с площта на собствената му земя, не трябва 
да надвишава площта на отдадена земя по предходната алинея. 

Чл. 77. (1) На основание на списъка по чл. 73, ал. 1, Кметът на общината издава заповед, с която 
се определят безимотните и малоимотните лица, на които се предоставя земеделска земя под наем без 
търг и размерът на отдаваната земя .  

(2) Заповедта се поставя на подходящо място в сградата на общинската администрация и 
кметствата. 

(3) Лицата по ал. 1 са длъжни в четиринадесет дневен срок от датата на заповедта да извършат 
дължимите плащания в съответното кметство. 

(4) Въз основа на влязлата в сила заповед и платежен документ, кметът на Общината или 
упълномощен от него заместник сключва договор за срок от една година. 

(5) Ако лице по ал. 1 не извърши в седемдневен срок дължимото плащане, се счита, че то се 
отказва от сключване на договор и се прилага чл. 77.  

(6) Въводът във владение се извършва от ОСЗГ. 
Чл. 78. Земите по чл. 70 ал. 3 не могат да се пренаемат, да се преотстъпват за ползване, да се 

ползват съвместно по договор с трети лица. 
Чл. 79. След удовлетворяване нуждите на безимотните и малоимотните лица, останалите 

свободни земи се отдават под наем или аренда чрез търг или конкурс. 
Чл. 80. (1) Земеделски земи-частна общинска собственост се отдават под наем по реда на глава 

пета за срок от три стопански години по смисъла на §1л т.2 от ДР на ППЗСПЗЗ.  
(2) Земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 5 от ППЗСПЗЗ се отдават под наем чрез търг или 

конкурс за срок до една стопанска година по смисъла на § 1л т. 2 от ДР на ЗСПЗЗ. 
Чл. 81. Сключените наемни договори по чл. 77, ал. 1 след изтичане на договорения срок могат да 

бъдат продължени. 
Чл. 82. Наемните отношения се прекратяват: 
1. ако с решение на ОСЗГ се извършва обезщетение със земя от ОПФ и това засяга отдадената 

под наем земя. 
2. поради неплащане на наемната цена в срока по договора; 
3. когато не се използва земеделската земя по предназначение; 
4. други основани, определени в наемния договор. 
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Чл. 83. След прекратяване на наемните правоотношения, наемателят е длъжен да върне на 
наемодателя земеделската земя почистена от засятите култури през изтеклата стопанска година. 

Чл. 84. Предоставянето на земеделски земи-частна общинска собственост под аренда се 
извършва по реда на глава пета при спазване на условията на Закона за арендата в земеделието. 

Чл. 85. Замяната на земеделски земи от ОПФ се извършва по решение на Общинския съвет въз 
основа на мотивирано предложение на ОСЗГ и методика, одобрена от Общинския съвет 

Чл. 86. Продажбата на земеделски земи-частна общинска собственост се извършва по реда на 
глава пета от настоящата наредба. 

Чл. 87. Право на ползване върху земеделски земи-частна общинска собственост се учредява по 
реда на чл. 45 от настоящата наредба. 

 

ГЛАВА ШЕСТА 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ГОРСКИ ФОНД 
Чл. 88. Общинският горски фонд включва: 
1. гори и земи възстановени по реда на Закона за възстановяване собствеността върху гори и земи 

от горския фонд и ППЗВСГЗГФ; 
2. гори залесени и самозалесили се върху земеделски земи от поземления фонд, възстановени по 

реда на ЗСПЗЗ и ППЗСЗЗ; 
3. гори създадени върху негодни за земеделско ползване слабопродуктивни и застрашени от 

ерозия земеделски земи от ОПФ, след включване в ОГФ. 
Чл. 89. Възпроизводството на гори обхваща създаването на нови гори, възобновителни, огледни 

и санитарни сечи, които се извършват съгласно ЗГ и ППЗГ. 
Чл. 90. (1) Създаването на нови гори включва дейностите по събирането на семена, производство 

на посадъчен материал, залесяване, отглеждане, инвентаризация на млади култури и борба с ерозията. 
(2) Кметът на общината възлага извършването на дейностите по ал. 1, чрез търг или конкурс или 

пряко договаряне при условия и ред, определени в ЗГ и ЗОС. 
(3) Дейностите по ал. 1 могат да се възлагат поотделно или в комплекс от дейности в зависимост 

от вида, местонахождението, обема и сроковете им. 
Чл. 91. Ползването на горите и земите се осъществява с решение на общинския съвет по един от 

следните начини: 
1. с такси за ползване на дървесина на корен и такси за странични ползвания, утвърдени от 

общинския съвет; 
2. чрез търг или конкурс; 
3. чрез преговори с потенциален ползвател, при които се договарят специфични условия и 

изисквания към ползвателя; 
4. чрез концесия; 
Чл. 92. Годишното ползване на горите общинска собственост се извършва по одобрен от 

Държавно лесничейство “План - извлечение”от действащия Лесоустройствен проект. 
Чл. 93. (1) Ползването на дървесината от общинския горски фонд се извършва по реда на чл. 87, 

ал.2.; 
(2) Гражданите с постоянен адрес на територията на общината могат да ползват дървесина от 

горите - общинска собственост, като заплащат такса за корен. 
(3) Позволително за странични ползвания от гори и земи от общинския горски фонд, се издават 

от Държавно лесничейство, срещу документ за платена такса. 
Чл. 94. Пашата в горите и земите от общинския горски фонд се разрешава с годишно 

позволително издадено от държавното лесничейство, въз основа на годишен план, приет с решение на 
общинския съвет, съгласуван с държавното лесничейство и утвърден от Регионалното управление на 
горите. 

Чл. 95. Общинският съвет приема: 
1. Тарифа за таксите на корен на облите дървени материали, дървета за горене и вършината, 

добити от общинския горски фонд; 
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2. Тарифа за таксите на страничните ползвания и страничните горски продукти, добити от 
общинския горски фонд; 

3. Тарифа за таксите на административно - техническите услуги; 
4. Тарифа за таксите за изключени или предоставени за ползване площи от общинския горски 

фонд. 
Чл. 96. Строителството в горите и земите в общинския горски фонд, без промяна на 

предназначението им, се извършва във връзка с осигуряване на мероприятията по управление на горите 
и се допуска съгласно предвижданията в Общата устройствена схема. 
 

 
 

ГЛАВА VІІ 
 

НАДЗОР, АКТУВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА 
СОБСТВЕНОСТ 

 
Чл. 97. (1) В структурата на общинската администрация на Общината задължително съществува 

отдел “Общинска собственост”. 
 (2) Надзора по придобиването, управлението и разпореждането с общинската собственост, както 

и по актуването и отписването от актовите книги на недвижимите имоти – общинска собственост се 
извършва от Кмета на Общината чрез отдел “Общинска собственост”. 

Чл. 98. (1) Отдел “Общинска собственост” изпълнява всички функции и задачи, съгласно глава 
седма от Закона за общинската собственост. 

 (2) Отдел “Общинска собственост”: 
1. организира провеждането на търгове и конкурси по реда на глава седма от Закона   за   

общинската    собственост,  както   и   обработването   на   тръжната документация, съвместно със 
съответните специализирани звена на общинската администрация; 

2. контролира плащането на наемите на отдадените под наем общински имоти; 
3. контролира плащането на консумативните разходи по експлоатацията на отдадените под наем 

имоти, а при необходимост определя размера на тези разходи по наематели, като част от общите 
консумативни разходи на сграда или обект; 

4. организира регистрацията и отчета на общинските жилища, ателиета за индивидуална 
творческа дейност, гаражи, както и на незастроените общински парцели, предназначени по 
застроително-регулационните планове за индивидуално или групово жилищно или вилно строителство 
в картотеки за: 

- вида, местонахождението, административния адрес, ако има такъв, а за жилищата- 
предназначението им. 

 наемателите на жилището, ателието или гаража; 
- настанителните заповеди; 
- договорите за наем 
5. проучва постъпилите до Кмета на Общината предложения за настаняване под наем и 

разпореждане с жилищни имоти и изготвя по реда на действащата нормативна уредба предложения, 
заповеди, договори и др. 

6. събира, отчита по надлежния ред или контролира, в зависимост от разпоредбите 
средствата,постъпващи в общината или дължими чрез общината на трети лица от управлението и 
разпореждането с жилищните имоти, собственост на Общината; 

7. уведомява дирекция “Териториално и селищно устройство” за необходимостта от 
архитектурно обособяване на части от имоти, като самостоятелни общински имоти, с цел по 
ефективното им управление и с цел разпореждане. 

Чл. 99. (1) Дирекция “Териториално и селищно устройство” уведомява отдел “Общинска 
собственост” за нови парцели, образувани в резултат на   изменение на подробните устройствени 
планове, както и за такива, създадени вследствие на регулационни промени на съществуващи планове, 
за да бъдат съставени актове за общинска собственост. 
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 (2) Юридическите лица и звената на бюджетна издръжка на Общината, които са придобили 
имоти, имащи характер на общинска собственост, по силата на закон, правна сделка или ново 
строителство, включително надстрояване и пристрояване,  са  длъжни  в  едномесечен  срок  да  
уведомят  отдел “Общинска собственост” и представят необходимите документи за съставяне  на акт за 
общинска собственост. 

 (3) Кметовете на кметства и кметските наместници подпомагат отдел “Общинска 
собственост” при осъществяването на неговите функции и задачи, чрез извършване на справки, 
предоставяне на документи и извършване на други действия по молба на началника на отдел “Общинска 
собственост”. 

Чл. 100. (1) Кметът на Общината до 31 март ежегодно представя отчет пред Общинския съвет за 
управлението и разпореждането с общинската собственост. 

(2) Докладът задължително съдържа информация относно получените и разходвани суми от 
управлението на собствеността и за нейното поддържане. 

Чл. 101. Актовите книги за общинските имоти са общодостъпни и всеки може да иска справка по 
следния ред: 

1. писмена молба по образец, която да съдържа данни за лицето, поискало справката. В молбата 
се посочва и от какво е породена необходимостта от извършване на справката; 

2. по молбата Кметът на Общината се произнася с резолюция, в която се посочва кога и кой може 
да направи справката; 

3. справката се прави от лицето, на което е разрешено при условия и ред, определени от Кмета на 
Общината, с правилника  за вътрешния трудов ред, касаещ дейността на отдел "Общинска собственост". 

Чл. 102. (1) Копия от актове за общинска собственост се предоставят с писмена молба и след 
резолюция от Кмета на Общината. 

 (2) Молбата следва да е оформена по реда на чл. 98, ал. 1 от Наредбата. 
 
 
 
 

ГЛАВА VІІІ 
 

ОПАЗВАНЕ  И  ЗАЩИТА  НА  ОБЩИНСКАТА  СОБСТВЕНОСТ 
 

Чл. 103. (1) Изземването на общински имоти, които се владеят и държат без правно основание и 
не се ползват по предназначение или необходимостта, от които е отпаднала се извършва със заповед на 
Кмета на Общината. 

 (2) Заповедта се издава въз основа на констативен акт. В акта се  посочват данни за:  
1. акта за общинска собственост;  
2. физическото или юридическото лице, което владее или държи имота и основанието за това;  
3. писмото, с което Кмета на Общината е задължил лицето в определен срок доброволно да 

освободи имота и за неизпълнението на това задължение. 
(3) Заповедта по ал.1 се изпълнява по административен ред със съдействието на органите на 

полицията. 
 

ГЛАВА ІХ 
 

АДМИНИСТРАТИВНО  НАКАЗАТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ 
 

Чл. 104. Лицата, които повреждат общински имоти, когато деянието не съставлява престъпление 
по Наказателния кодекс се наказват по тази Наредба, независимо от имуществената отговорност  за 
причинените вреди. 

Чл. 105. За нарушение на тази наредба се налага административно наказание – глоба в размер до 
500 лв., освен ако със закон не е предвиден по голям размер. 
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Чл. 106. Актовете за установяване на нарушения се съставят от длъжностни лица, определени от 
Кмета на Общината и от длъжностните лица от отдел “Общинска собственост”. 

Чл. 107. За актовете, съставени от длъжностни лица на общинската администрация 
наказателните постановления се издават от Кмета на Общината.  
 
 

ПРЕХОДНИ  И  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ 
 

§ 1.Тази наредба отменя всички решения, разпоредби и други актове, приети от Общинския 
съвет, които й противоречат. 

§ 2. Настоящата наредба се издава на основание чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост 
и е приета от Общински съвет – община Хаджидимово с Решение № 85, по Протокол № 7/22.04.2008 г. 
Изменена и допълнена с Решение № 138, по Протокол № 11/10.10.2008 г., Решение № 284, по Протокол 
№ 23/03.05.2017 г., Решение №……………….., по Протокол №……………………….2017г. 

§ 3. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Общината.   
 
 
Председател на ОбС: 
  /Мехмед Имамов/ 
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ОБЩИНА   ХАДЖИДИМОВО 
2933 гр. Хаджидимово, ул. “Димо Хаджидимов” № 46, тел.: 07528/8922; 0882808474; факс: 0882808466 

е-mail: obshtina_Hadjidimovo@mail.bg 
 
 

МОТИВИ 
  Към Проекта за промяна и актуализация на Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, и конкретни правомощия на кметовете на територията на 
Община Хаджидимово. 
(Съгласно чл.76, ал. 3 от АПК, вр. Чл.8 от ЗНА и с чл.21 ал.2 от ЗМСМА, както и съгласно чл.15 ал.1 от ЗНА) 
 
Относно: 
   Промени в  Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско 
имущество, и конкретни правомощия на кметовете, приета от Общински съвет – Хаджидимово с 
Решение № 85 по Протокол № 7 от 22.04.2008 година, изменяна и допълвана с Решение № 138  по 
Протокол № 11 от 10.10.2008 година, с Решение № 284 по Протокол № 23/03.05.2017година, на 
Общински съвет Хаджидимово. 

 
1.Причини, които налагат приемането на подзаконовия нормативен акт, с направените 

корекции вътре в него, а именно :  
 

Глава ІV от  НРПУРОИКПК урежда - Разпореждане с общински имоти и движими вещи частна 
общинска собственост. 

Да се направят изменения в разпоредбите на: чл. 34, от горепосочения раздел, тъй като има 
противоречие с чл.141, ал.4 от КРБ; Раздел ІІ ( чл.6; чл.7 ) от ЗМДТ. 

Наредбата на Общински съвет Хаджидимово за управлението на общинско имущество е от много 
важно значение за жителите на територията на общината. 
  Разпоредбите от местната наредба уреждат права и задължения , обществени отношения, 
респективно имуществени такива, което е уредено със закон по сходен или различен начин. С 
конкретната наредба се цели постигане на по-благоприятни обществените отношения на територията на 
общината.  

2. Цели които се поставят са:   
Общински съвет Хаджидимово да приеме подзаконов нормативен акт, който да съответства 

изцяло на по- висшестоящите закони и нормативни актове, с цел уреждане на обществените отношения 
на територията на Община Хаджидимово. С този подзаконов нормативен акт, да се доразвият вече 
съществуващите закони отговарящи и регламентиращи същите отношения, в частност за общината. Да 
се уредят правата и задълженията на гражданите и да се сведат до тяхното знание. 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:  Финансови и 
други средства необходими за прилагането на новата наредба – няма. 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива: 
Очакваните резултати от приемането на  Наредбата с направените промени вътре в нея са - подобряване 
начина на живот на населението на територията на Община Хаджидимово, спазвайки и придържайки се 
към  същата. 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Предлаганата Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и конкретни правомощия на 
кметовете на Общински съвет Хаджидимово, е в пълно  съответствието, и с правото на Европейския 
съюз, което е предопределено от съответствието на посочените Закони, с правото на Европейския съюз. 
В 14 -дневен срок от публикуването на информацията на интернет страницата на община Хаджидимово 
– www.hadzhidimovo.com , заинтересованите лица могат да представят своите предложения и становища 
на е- mail: obshtina_hadjidimovo@mail.bg. 

 
Людмил Терзиев: Кмет на Община Хаджидимово 
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