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Н А Р Е Д Б А 
 

ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО 

ИМУЩЕСТВО 

 

 /Приета с реш. № 188/ 20.02.2009 г., Пр. № 18, ; Изм. с реш. № 206/ 09.04.2009 г., Пр. № 20; 

Изм. с реш. № 171/20.09.2012 г., пр. № 12; Изм. с реш. № 201/23.11.2012 г., пр. № 14; Изм. и доп. с 
реш. № 681/28.01.2015 г., пр. № 45; Изм. и доп. с реш. № 713/24.03.2015 г., пр. № 48; Изм. и доп. с 
реш. № 43/27.01.2016 г., пр. № 4, в сила от 18.02.2016 г.; Изм. и доп. с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. 

№ 7, в сила от 26.05.2016 г.; Доп. БНЦ (Прил.№1) съгл. §4 от НРРППОТОА, с реш.№ 

226/30.11.2016 г., пр.№ 14, публ. – в.”НП”, бр.87 от 2016 г., в сила от 03.01.2017 г.; Изм. БНЦ 

(Прил.№1) с реш.№ 246/27.12.2016 г., пр.№ 15, в сила от 19.01.2017 г.; Изм. БНЦ (Прил.№1) с 
реш.№ 366/30.08.2017 г., пр.№ 23, в сила от 20.09.2017 г.; Отм. с реш. № 115/ 29.01.2018 г. на Адм. 

съд Бургас чл.62, ал.2, чл.70, ал.2 и чл.85, т.2, публ. във в.”НП”, бр. 197 от 2018 г. и е в сила от 

29.03.2018 г. / 
 

 

ГЛАВА   ПЪРВА 

ОБЩИ   РАЗПОРЕДБИ 

 

 Чл.1. С тази наредба се определя редът за придобиване, управление и разпореждане с 

имущество, собственост на община Айтос. 

  

 Чл.2. Наредбата не се прилага за: 

1. общински имоти, предмет на разпореждане по Закона за приватизация и 

следприватизационен контрол; 

2. общинско имущество, включено в капитала на търговски дружества; 

3. предоставяне на концесии върху обекти - публична общинска собственост; 

4. отдаване под наем и продажба на общинските жилища. 

 

 Чл.3. /1/ /Изм. с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. №7/ Имотите   и вещите  общинска 

собственост, се управляват в интерес на населението в община Айтос, съобразно разпоредбите на закона 

и с грижата на добър стопанин . 

 /2/ /Изм. с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. №7/ Имоти и вещи - общинска собственост, се 

използват съобразно предназначението им и за нуждите, за които са предоставени. 

Предоставените имоти и вещи не могат да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно 

по договор с трети лица, да се отдават под наем или да се пренаемат, освен в случаите, 

предвидени в Закон. 

 

 Чл.4. /1/ /Изм. с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. №7/ Общинският съвет приема стратегия 

за управлението на общинската собственост за срока на мандата си по предложение на кмета на 

Общината,  съгласно  изискванията на чл. 8, ал. 8 от ЗОС.   

 /2/ /Изм. с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. №7/ В изпълнение на стратегията общинският 

съвет приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска 

собственост по предложение на кмета на общината . Програмата  съдържа: 

а/прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани  с придобиването,  

управлението и разпореждането с общинско имущество; 

б/описание на имотите, които се предвижда да бъдат отдадени под наем, да бъдат 

предложени за продажба, за внасяне в капитала на търговските дружества с общинско 

имущество, за учредяване на ограничени вещни права, за публично частно патньорство или  за 

предоставяне на концесия; 

в/ описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу 
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имоти на граждани или юридически лица , с подробно описание на нуждите и вида на имотите 

които общината желае да получи в замяна ; 

г/описание на имотите, които общината има намерение да придобие и способите за 

тяхното придобиване; 

д /обектите за които е необходимо отчуждаване на части от имоти и обектите от 

първостепенно значение; 

е/ обектите по  буква (д) от първостепенно значение;    

               ж/ конкретни мерки за подобряване на организацията на работата по управлението на 

общинската собственост, в това число и на публичния достъп на гражданите до информацията за 

изпълнението на годишната програма. 

 /3/ /Изм. с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. №7/ Програмата се приема най- късно до 

приемането на бюджета на общината за съответната година  и може да бъде актуализирана през 

годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет. 

 /4/ /Нова, с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. №7/ Стратегията  по ал.1 и програмата по ал.2  

както и промените в тях се обявяват на населението чрез публикуването им в местен вестник и 

на   интернет страницата на Общината. 

 

 Чл.5. /1/ Общинската собственост е публична и частна. 

 /2/ Промяна в характера на обектите на общинската собственост от публична в частна, се 

извършва с решение на общинския съвет, взето с мнозинство от две трети / 2/3/ от общия брой на 

общинските съветници.  

 /3/ Промяната в характера на обектите общинска собственост от частна в публична, се 

извършва с решение на общински съвет, взето с мнозинство повече от половината от общия брой на 

общинските съветници. 

 /4/ Предложенията по предходната алинея се правят в писмена форма от всички лица, 

които имат право да внасят проекти за решения. Предложението трябва да съдържа: вида и 

местонахождението на имота, акт за общинска собственост,  Мотиви, обосноваващи  

предложението, скица от действащия   подробен   устройствен   план,   становище   на   главния 

архитект   на общината    и    на Общинска администрация – Айтос. 

 /5/ В общи или подробни устройствени планове или техни изменения, може да се предвижда 

промяна  на публична общинска собственост в частна общинска собственост след решение на 

общинския съвет, взето с мнозинство от две трети / 2/3/ от общия брой на общинските съветници.  

 /6/ /Нова, с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. №7/ Отдел  Общинска собственост, кметовете 

на  кметства и кметските наместници следят за съответствието на предназначението на имотите 

и тяхното използване. При несъответствие те задължително изготвят доклад до Кмета за 

откриване на процедура по ал. 1 и ал.2.  

 /7/ /Нова, с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. №7/ Застроените имоти - публична общинска 

собственост, задължително се застраховат, включително срещу природни бедствия и 

земетресения.  

 /8/ /Нова, с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. №7/ Общинският съвет определя имотите - 

частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане. 

 /9/ /Нова, с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. №7/ Кметът на общината определя вещите - 

общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.   

 /10/ /Нова, с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. №7/ Застрахователните вноски за имотите и 

вещите, предоставени под наем, за ползване или на концесия, са за сметка на наемателите, 

ползвателите или концесионерите, а в случаите на публично-частно партньорство - за сметка на 

определения в договора партньор.   

 

 

ГЛАВА   ВТОРА 

ПРИДОБИВАНЕ   НА   ИМОТИ   И   ВЕЩИ 
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 Чл.6. Община Айтос придобива възмездно или безвъзмездно право на собственост и други 

ограничени вещни права върху имоти и вещи по силата на закон или въз основа на решение на 

общинския съвет. 

 

 Чл.7. /1/След решение на общинския съвет се придобива собственост в следните случаи: 

1. покупко-продажба на имоти или части от тях; 

2. замяна на имот - частна общинска собственост, с имот - собственост на 

физически и/или юридически лица; 

3. замяна на право на строеж върху имот - частна общинска собственост, с имот - 

собственост на физически и/или юридически лица; 

4. обезщетение срещу учредено право на строеж или на друго ограничено вещно 

право върху имот - частна общинска собственост; 

5. делба; 

6. отчуждаване; 

7. предоставяне на общината с акт на компетентен държавен орган. 

 /2/ Имуществото останало след ликвидация на търговско дружество, на  което общината е била 

едноличен собственик на капитала, преминава в собственост на общината.  

 

 Чл.8. /1/ Дарения   и  завещания   се  приемат от  кмета   на  общината  при условията на чл.61, 

ал.2 от Закона за наследството. 

 /2/ Отменена с реш. № 681/27.01.2015 г., пр. №45/ 

 /3/ Отменена с реш. № 681/27.01.2015 г., пр. №45/ 

 /4/ 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   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.9. Кметът на общината, в рамките на предвидените по бюджета средства, сключва 

договори за доставка на машини, съоръжения, технологично оборудване, транспортни средства и 

други дълготрайни активи, след провеждането на процедура по ЗОП и подзаконовите актове 

регламентиращи обществените поръчки. 

 

 Чл.10. /1/ Позоваването на изтеклата придобивна давност по чл.67, ал.1 от Закона за 

собствеността  се извършва със заповед на Кмета на общината.  

 /2/ За издаване на заповедта по предходната алинея Кмета определя  комисия, която да 

установи: 

1. реализирано ли е правото на строеж, 

2. ако е реализирано, отговаря ли на целта, за която е учредено. 

 /3/ За дейността си комисията изготвя протокол и доклад пред кмета на общината. 

 

 

ГЛАВА   ТРЕТА 

УПРАВЛЕНИЕ  НА   ИМОТИ   ПУБЛИЧНА   ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

 

 Чл.11. /1/ Кметът на общината управлява имотите, предназначени за осъществяване 

функциите на общинския съвет и на общинската администрация. 

 /2/ Ръководителите на юридическите лица и на звената на общинска бюджетна издръжка, 

както и училищата прилагащи системата на” делегираните бюджети” управляват предоставените 

им от общинския съвет имоти за безвъзмездно ползване.  
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 /3/ Публичната общинска собственост, предназначена за осъществяване на функциите на 

кметството се управлява от кмета на съответното кметство. 

 /4/ Публичната  общинска  собственост,   предназначена  за  осъществяване функциите на 

общинската администрация в населените места, които не са кметства се управлява от кметския 

наместник на съответното населено място. 

 /5/ Кметът на общината упражнява контрол по управлението на имотите по ал.2, 3 и 4. 

 

 Чл.12. /1/ Ръководителите на организациите или на юридическите лица, които са на 

бюджетна издръжка, различна от общинския бюджет, осъществяват управлението на публичната 

общинска собственост от свое име, за своя сметка и на своя отговорност в рамките на действащата 

нормативна уредба. 

 /2/ Ръководителите на организациите или на юридическите лица, които са на издръжка на 

общинския бюджет, осъществяват управлението на публичната общинска собственост в рамките 

на предвидените в техните бюджети средства.. 

 /3/ Имоти или части от имоти- публична общинска собственост могат да се предоставят 

за безвъзмездно управление на юридически лица и звена на бюджетна издръжка, работещи по 

системата на „ делегираните бюджети” / общинските училища/, след решение на общински 

съвет, със заповед на кмета на общината. 

 /4/ Поддържането, стопанисването и управлението на имотите- публична общинска 

собственост, предоставенибезвъзмездно на  на юридически лица и звена на бюджетна 

издръжка, работещи по системата на „ делегираните бюджети” / общинските училища/, се 

организира от директорите на съответните училища в рамките на предвидените средства в 

бюджетите им и други източници. 

 

 Чл.13. /1/ /Доп. с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. №7/ Имоти или части от имоти - публична 

общинска собственост, с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране, могат да се 

отдават под наем след решение на общинския съвет за срок до 3 години. 

 /2/ Отдаването под наем на имотите по предходната алинея се осъществява след провеждане 

на публичен  търг или публично оповестен конкурс, при условия и ред определени в тази наредба.. 

 /3/ Въз основа на резултатите от публичния търг или публичен конкурс по ал.2, кметът на 

общината издава заповед и сключва Договор за наем. 

 /4/ /Нова, с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. №7/ Язовири и микроязовири – публична 

общинска собственост, които не са предоставени на сдружения за напояване и които не са 

отдадени на концесия, могат да бъдат отдавани под наем след решение на Общинския съвет, за 

срок до 10 години. 

 

 Чл. 14 /1/ С решение на общински съвет могат да се отдават под наем имоти или части от 

имоти- публична общинска собственост, предоставени за управление и стопанисване на училищата 

прилагащи системата на „делегираните бюджети”, по базисните наемни цени определени от 

общински съвет и при провеждане на публичен търг,  по реда на настоящата наредба. 

 /2/ Процедурата по подготовката и провеждането на публичния търг с се извършва от 

ръководителя на съответното учебно заведение. Въз основа резултатие от търга  се сключва договор 

за наем с  ръководителя на учебното заведение  , за срок до 3 години. В комисията по провеждането 

на публичния търг участва представител на общинска администрация, определен от Кмета на 

Общината. 

 /3/ Средствата получени от отдадените под наем имоти- публична общинска собственост са 

приход в общинския бюджет, който се предоставя на съответните учебни заведения. 

 

 

ГЛАВА  ЧЕТВЪРТА 

УПРАВЛЕНИЕ  И  ОТДАВАНЕ  ПОД  НАЕМ  НА  ИМОТИ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА  

СОБСТВЕНОСТ 
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 Чл.15. /1/ Кметът на общината организира, ръководи и контролира управлението на 

имоти - частна общинска собственост. 

 /2/ Ръководителите на юридическите лица и на звената на общинска бюджетна издръжка, 

осъществяват управлението на имотите - частна общинска собственост, предоставени им 

безвъзмездно за осъществяване на техните функции. 

 

 Чл.16 /1/ Имоти или части от имоти- частна общинска собственост  могат да се 

предоставят за безвъзмездно управление на юридически лица и звена на бюджетна 

издръжка, работещи по системата на „делегираните бюджети” / общинските училища/, след 

решение на общински съвет, със заповед на кмета на общината. 

 /2/ Поддържането, стопанисването и управлението на имотите- частна общинска 

собственост,предоставени безвъзмездно за управление на юридически лица и звена на 

бюджетна издръжка, работещи по системата на” делегираните бюджети” / общинските 

училища/, се организира от директорите на съответните училища в рамките на предвидените 

средства в бюджетите им и други източници. 

 /3/ С решение на общински съвет могат да се отдават под наем имоти или части от имоти- 

частна общинска собственост, предоставени за управление и стопанисване на училищата 

прилагащи системата на „делегираните бюджети”,  по базисните наемни цени определени от 

общински съвет и при провеждане на публичен търг,  по реда на настоящата наредба. 

 /4/ /Изм. с реш. № 201/23.11.2012 г., пр. №14/ Процедурата по подготовка на 

провеждане на публичния търг се извършва от представляващия дружеството или 

ръководителя на съответното учебно заведение. Въз основа на резултатите от търга се 

сключва договор за наем с представляващия дружеството или ръководителя на съответното 

учебно заведение за срок от 3 години. В комисията по провеждане на публичния търг участват 

представител на общинска администрация, определен от Кмета и трима общински съветници, 

избрани от Общински съвет – Айтос. 

 /5/ /Изм. с реш. № 201/23.11.2012 г., пр. №14/  Средствата, получени от отдадените под 

наем имоти – частна общинска собственост са приход за дружеството или приход в 

общинския бюджет, който се предоставя на съответните учебни заведения. 

 

 Чл.17. /1/ /Изм. с реш. № 681/27.01.2015 г., пр. №45/ Имотите - частна общинска 

собственост, се отдават под наем от кмета на общината след публичен търг или публично 

оповестен конкурс, който се провежда при условията на Глава десета. 

 /2/ Въз основа на резултатите от търга или конкурса, кметът на общината сключва договор, 

чийто срок е определен от общински съвет и  не може да бъде по-дълъг от 5 години. 

 /3/ /Изм. с реш. № 681/27.01.2015 г., пр. №45/Наемните отношения се прекратяват по 

реда и по условията на Закона за задълженията и договорите, Закона за общинската 

собственост и Закона за арендата в земеделието. 

 /4/ Договорите за наем задължително включват клауза, която задължава наемателите 

на общински имоти да внасят гаранция в размер на едномесечна наемна вноска, която се 

освобождава след изтичане срока на договора при коректно изпълнение от страна на 

наемателя. 

  

 Чл.18. /1/ Имоти – частна общинска собственост, които не са нужни на органите на 

общината или на юридически лица на бюджетна издръжка, могат да се отдават под наем на трети 

лица, след публичен търг или публично оповестен конкурс.Въз основа резултатите от търга или 

конкурса кмета на общината сключва договор за наем. 

 /2/ /Изм. с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. №7/  С решение на общинския съвет могат да 

бъдат отдавани под наем свободни нежилищни помещения - частна общинска собственост, без 

търг или конкурс, за здравни образователни и социални дейности за задоволяване на 

съответните нужди на населението както  на юридически лица с нестопанска цел, 
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осъществяващи дейност в обществена полза.  

 /3/ /Изм. с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. №7/ Производството за отдаване под наем на 

имот  или части от имот – частна общинска собственост по ал.2, започва с мотивирана 

писмена молба от представляващия юридическото лице с нестопанска цел до Кмета на 

Общината. В молбата се посочват данни относно дейността, която упражнява юридическото 

лице с нестопанска цел, както и за какви цели се иска общинския имот. Молбата задължително 

се придружава с данни за актуалната съдебна регистрация на юридическото лице с 

нестопанска цел и с нотариално заверено копие на удостоверение за вписване в Централния 

регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна 

дейност. Юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, 

представят и документи,  от които да се установява, че същите са реализирали или ще 

реализират проект на територията на общината от взаимен интерес. 

/4/ /Изм. с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. № 7/ С решение на общински съвет без търг 

или конкурс могат да се отдават под наем  под наем на търговски дружества поземлени имоти, 

необходими като терени за временно използване, за спомагателни и допълнителни площадки, 

комуникации и други, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на обекти на 

техническата инфраструктура, за срока на ремонтно-строителната дейност. Към молбата 

търговското дружество представя съответни документи, обуславящи нуждата от общинския 

имот и извършваната строително-ремонтна дейност /одобрен проект, разрешение за строеж и 

други необходими документи.  

 /5/ /Нова, с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. №7/ Въз основа на условията  посочени в  

решението по ал. 2 и ал. 4 кметът на общината, сключва договор за наем .  Срокът за наемните 

правоотношения по ал. 2   не може да бъде по-дълъг от 5 години.  

 

 Чл.19. /1/ Със заповед на кмета на общината се предоставят под наем помещения -частна 

общинска собственост на общинските ръководства на политическите партии, които са 

парламентарно представени и  отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите 

партии. 

 /2/ Исканията за предоставяне на помещения по ал. 1 се отправят до кмета на общината, като 

към него се прилага  копие от справка за регистрация на представителя на соъответната 

политическа партия при секретаря на общината. 

 /З/ /Изм. с реш. № 681/27.01.2015 г., пр. №45/ При наличие на помещения кметът на 

общината издава заповед за настаняване, въз основа на която се сключва договор за наем със 

срок до полагане на клетва на новото Народно събрание. 

 /4/ Не се предоставят помещения на организации по ал. 1, ако те не са изпълнили 

задълженията си към общината, произтичащи от ползване на други общински имоти. 

 /5/ Наемът на предоставените помещения е в размер на амортизационните отчисления, като 

към тях се добавят експлоатационните разходи, ако има такива.  

 /6/ Предоставените помещения на политическите партии не могат да се пренаемат, да 

се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор с трети лица, както и да се 

използват за стопанска дейност. 

 /7/ Наемните отношения се прекратяват при неплащане на наемната цена повече от 

тридесет дни  и при нарушение на ал.6 на чл.19. 

 

 Чл.20. /1/ Със заповед на Кмета   на   общината  се  предоставят   помещения   за   нуждите   на 

общинските ръководства на синдикалните организации. 

 /2/ Договорите по предходната алинея се сключват за срок от 2 години. 

 

 Чл.21. Наемните цени се определят от Общинския съвет. 
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 Чл.22. Размерът на наема за срока на наемното отношение може да се измени с  

инфлационен индекс на потребителските цени за периода, публикуван от Националния 

статистически институт. 

 

 Чл.23. /1/ /Изм. с реш. № 681/27.01.2015 г., пр. №45/ Безстопанствен имот се установява 

от комисия, определена със заповед на кмета на общината, в която задължително влизат юрист, 

специалисти от отдел „Стопански”, Дирекция „ТСУС” и отдел „Финанси”. Комисията съставя 

констативен протокол за наличието на имота и за неговото състояние. 

 /2/ Кметът на общината издава заповед за завземане на имота. Заповедта съдържа 

мероприятията,  който трябва да се проведат за привеждането му в състояние да бъде 

използван по предназначение. 

 /3/ 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. 

 /4/ След изтичане на 10 годишния срок от постановяване на заповедта по ал.2 се 

съставя акт за общинска собственост придобит по давност. 

 
 

ГЛАВА   ПЕТА 

ОПАЗВАНЕ  И ЗАЩИТА  НА  ОБЩИНСКАТА  СОБСТВЕНОСТ 
 

 Чл.24. /1/ В случаите, когато общински имот се владее или държи без основание, кмета 

на общината предприема мерки за прекратяване на незаконното държане или владение. 

 /2/ /Изм. с реш. № 681/27.01.2015 г., пр. №45/ Въз основа на констативен протокол и 

образувано административно производство, Кмета на общината издава заповед за изземване, 

която се изпълнява по административен ред със съдействието на полицията.  

 

 

ГЛАВА   ШЕСТА 

ВЕЩИ 
 

 Чл.25. /1/ Вещите - общинска собственост се управляват в интерес на населението в 

общината и с грижата на добър стопанин. 

 /2/ Общото ръководство и контрол по управлението на вещите – общинска собственост 

се осъществява от кмета на общината. 

 

 Чл.26. /1/  Вещите - частна общинска собственост, се предоставят безвъзмездно за 

управление на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка със заповед на кмета на 

общината 

 /2/ /Изм. с реш. № 681/27.01.2015 г., пр. №45/ Вещите по ал.1 с балансова стойност над 

5000 лв. се предоставят след решение на общинския съвет.   

 

 Чл.27. /Изм. с реш. № 681/27.01.2015 г., пр. №45/ Вещите - частна общинска 

собственост извън тези по чл. 26 се предоставят под наем от кмета на общината след провеждане 

на публичен търг или публично оповестен конкурс конкурс по реда на Глава десета.  

 

 

ГЛАВА  СЕДМА 

УПРАВЛЕНИЕ   НА  ЗЕМЕДЕЛСКИ   ЗЕМИ 

/отменена с реш. № 171/20.09.2012 г., пр. № 12/ 
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 Чл.28. /Отм.с реш. № 171/20.09.2012 г., пр.№ 12/  

 Чл.29. /Отм.с реш. № 171/20.09.2012 г., пр.№ 12/    

 Чл.30. /Отм.с реш. № 171/20.09.2012 г., пр.№ 12/   

 Чл.31. /Отм.с реш. № 171/20.09.2012 г., пр.№ 12/    

 Чл.32. /Отм.с реш. № 171/20.09.2012 г., пр.№ 12  

 Чл.33. /Отм.с реш. № 171/20.09.2012 г., пр.№ 12/   

 

 

ГЛАВА  ОСМА 

УПРАВЛЕНИЕ  НА  ОБЩИНСКИЯ   ГОРСКИ   ФОНД 
 

 Чл.34. /1/ /Изм. и доп. с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. №7/ Общинска собственост са 

горските територии, правото на собственост върху които е възстановено на общините, както и 

тези, придобити от тях чрез правна сделка или по други придобивни способи и не са държавна 

или частна собственост. 

 /2/ /Нова, с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. №7/ Публична общинска собственост са 

горските територии - общинска собственост: 

  1. предоставени за управление на ведомства за изпълнение на функциите им или във 

връзка с националната сигурност и отбраната, или за извършване на здравни, образователни и 

хуманитарни дейности;  

 2. попадащи в най-вътрешния пояс на санитарно-охранителните зони на 

водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и на водоизточниците на 

минерални води по Закона за водите;  

 3. попадащи в защитени територии по смисъла на чл. 5, т. 3, 5 и 6 от Закона за 

защитените територии; 

  4. включени в териториите за опазване на недвижимото културно наследство по Закона 

за културното наследство.  

 /3/ /Нова, с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. №7/ Собствеността на общината върху 

поземлени имоти в горски територии се удостоверява с един от следните документи: 

  1. акт за общинска собственост;  

  2. договор за придобиване право на собственост;  

  3. решение, издадено от общинската служба по земеделие по местонахождението на 

поземления имот, с приложена към него скица на имота. 

 

 Чл.35. /Изм. с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. №7/  Управлението  и  разпореждането  на 

имотите горски територии, се осъществява по реда на Закона за горите  и  Закона за 

Общинската собственост.      

 

 Чл.36. /1/ /Изм. с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. №7/ Създаването на нови гори включва 

дейностите по залесяване, събиране  на семена, производство на посадъчен материал, 

залесяване, отглеждане, инвентаризация на млади култури и борба с ерозията. 

 /2/ /Изм. с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. №7/  Кметът на общината възлага 

извършването на дейностите по ал.1, чрез публичен  търг, публично оповестен конкурс  при 

условия и по ред, определени в Закона за горите и Наредба за условията  и реда за възлагане 

изпълнението на дейности н горските територии- държавна и общинска собственост, и за 

ползването на дървесина и недървесни горски продукти. 

 /3/ Дейностите по ал.1 могат да се възлагат поотделно или в комплекс от дейности в 

зависимост от вида , местонахождението, обема и сроковете им. 
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 Чл.37. /1/ /Изм. с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. №7/ Ползването на  дървесина  от  

горските територии общинска собственост се осъществява с решение на общинския съвет въз 

основа на годишен план, изготвен от кмета на общината. 

 /2/ /Нова, с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. №7/ Обемите на ползването на дървесина в 

горските територии - общинска собственост, се определят в съответствие с горскостопанския 

план на  общината  по чл. 13, ал. 1 ЗГ.  

 /3/ /Нова, с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. №7/ Годишният план по ал. 1 се изготвя в 

срок до 31 октомври и се одобрява от кмета на общината по решение на общинския съвет. 

Годишният план се публикува на интернет страницата на съответната община в срок до 15 

ноември. 

 /4/ /Нова с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. №7/ Ползването на дървесина от горските 

територии - общинска собственост, се осъществява след решение на общински съвет   по един 

от следните начини: 

           1. чрез продажба на стояща дървесина на корен; 

   2. чрез добив и продажба на добита дървесина 

 

 Чл.38. /Изм. с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. №7/ Правото на ползване върху поземлени 

имоти в горски територии, се учредява  след решение на общински съвет от кмета на общината,  по 

реда и условията на Закона за горите .   

 

 Чл.39. /Изм. с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. №7/ Добивът и разпореждането с  

недървестни горски продукти, се извършва с решение на общински съвет  по реда и  начините 

определени  в чл.120 от Закона за горите. 

 

 Чл.40. /1/ /Изм. с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. №7/ 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 Регионално управление на горите. 

  /2/ /Нова, с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. №7/ Ежегодно, до края на месец февруари 

кметът на общината издава заповед в която се посочват горските територии в които  е забранена 

пашата на селскостопански животни. Заповедта се обявява  на видно място  в сградата на 

съответната община, кметство или населено място.  

 

 Чл.41. /1/ /Изм. с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. №7/ Учредяването на ограничени 

вещни права върху поземлени имоти в горски територии общинска собственост  се  извършва 

възмездено от кмета на общината след решение на общински съвет в хипотезите на чл. 54 от  

от ЗГ.    

 /2/ /Нова, с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. №7/ Сервитут върху поземлени имоти  в 

горски територии  може да се учреди със заповед на кмета на общината , след решение на 

Общински съвет за изграждане и/или обслужване на  обекти изчерпателно  изброение в чл. 61 

ал.1 от ЗГ. 

 /3/ /Нова, с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. №7/ Правото на ползване върху  поземлени 

имоти в горски територии  в хипотезата на чл. 69 от ЗГ се учредява от кмета общината , след 

решение на общински съвет.            

 /4/ /Нова, с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. №7/ Определянето  на  цена  за  учредяване 

ограничените вещни права върху,  на право на ползване и сервитутни  върху гори и земи в 

горските територии общинска собственост се извършва по реда на НАРЕДБА за оценка на 

поземлени имоти в горски територии. Средствата постъпват в общинският бюджет.  

 

 Чл.42. /Изм. с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. №7/  Строителството в горите и земите в 
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общински горски фонд се разрешава при условията и по реда на Закона за устройство на 

територията и на наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството и 

министъра на земеделието и храните. 

 

 Чл.43. /Изм. и доп. с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. №7/  Провеждане    на    

мероприятията    по    осигуряване    на    пожарна безопасност в общинския горски фонд се 

извършва от отдел „Общинска собственост” и гражданска защита, съвместно с кметовете на 

кметства и кметските наместници. 

 

 

ГЛАВА  ДЕВЕТА 

РАЗПОРЕЖДАНЕ  С  ИМОТИ  И  ВЕЩИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 
 

 Чл.44. /1/ /Изм. с реш. № 681/27.01.2015 г., пр. №45/ Разпореждането с недвижими 

имоти - частна общинска собственост  се осъществява чрез: 

1. продажба на имоти или на идеални части 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; 

5. делба;  

6. премахване на сгради, постройки и съоръжения;  

7. дарение ;  

8. сделки по чл.  15, ал. 3 и чл.  17, ал. 3 от Закона за устройство на 

територията;      

9. по силата на закон. 

 /2/ /Изм. с реш. № 681/27.01.2015 г., пр. №45/ Разпореждането с вещи - частна 

общинска собственост се осъществява чрез: 

1. продажба; 

2. замяна; 

3. предоставяне безвъзмездно право на ползване. 

4. дарение. 

           /3/ Разпоредителни действия се извършват само с имоти, чиито актове да вписани по 

съответния ред в службата по вписванията. 

 /4/ /Изм. с реш. № 681/27.01.2015 г., пр. №45/ 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 се извършва по реда 

на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон. 

 /5/ Продажбата на вещи, които не са необходими за дейността на общината, се 

осъществява чрез публичен търг след решение на Общински съвет. 

 /6/ Замяна на вещи се извършва с договор, сключен от кмета на общината по реда и 

условията на Закона за задълженията и договорите след решение на Общински съвет. 

 /7/ Възмездно право на ползване върху вещи се предоставя от кмета на 

общината със заповед и договор след решение на Общинския съвет, чрез публичен търг 

или публично оповестен конкурс. 

 /8/ 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 общински 

съвет . 

 /9/ /Изм. с реш. № 681/27.01.2015 г., пр. №45/Безвъзмездно право на ползване се 

предоставя от кмета на общината след решение на Общинския съвет, прието с 
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мнозинство от 2/3 от общия брой на общинските съветници. 

 /10/ Когато лицата, на които може да се учреди безвъзмездно право на ползване, са 

определени със закон, то се учредява без търг или конкурс, след решение на общински 

съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците. 

 /11/ Срокът на правото на ползване се определя от общински съвет и не може да 

бъде по- дълъг от 10 години. 

           /12/ Правото на преминаване за прокарване на отклонения от общите мрежи и 

съоръженията на техническата инфраструктура през общински имоти в случаите и при 

условията, уредени в Закона за устройство на територията, се учредява със заповед на кмета 

на Общината, след заплащане на цена, определена от назначена от кмета на Общината 

комисия и съобразена с предвидените в Наредба № 1 за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, такси за всеки един 

конкретен случай. 

 /13/ /Нова,  с реш. № 681/27.01.2015 г., пр. №45/ Право на строеж върху имот – частна 

общинска собственост се учредява от Кмета на общината, след решение на Общинския съвет, 

чрез публичен търг или публично оповестен конкурс и съобразно предвижданията на влязъл в 

сила подробен устройствен план. 

 /14/ /Нова, с реш. № 681/27.01.2015 г., пр. №45/ Право на строеж се учредява без търг 

или конкурс, след решение на Общинския съвет, в случаите, определени в чл.37 от Закона за 

общинската собственост. 

 

 Чл.45. /1/ /Изм. и доп. с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. №7/  Продажбата на 

нежилищни имоти - частна общинска собственост, се извършва в съответствие с 

предвижданията в годишната Програма по чл.4 от настоящата наредба, след решение на 

общинския съвет, от кмета на общината, след провеждане на публичен търг или 

публично оповестен конкурс.  

 /2/ Въз основа на резултатите от проведения търг или конкурс, кметът на 

общината издава заповед и сключва договор. 

 

 Чл.46. /1/ /Изм. с реш. № 206/ 09.04.2009 г., Пр. №20/ Продажбата на нежилищни 

имоти - частна общинска собственост, се извършва от кмета на общината, без търг или 

конкурс на физически лица или юридически лица, собственици на законно построена 

сграда или придобили право на строеж върху общинска земя - урегулиран поземлен 

имот или поземлен имот в урбанизираната територия на общината, след изготвяне на 

пазарна оценка по реда на чл. 54 от настоящата наредба. Освен тях продажба без търг 

или конкурс може да се извърши и между: 

1.общината и държавата или между общини; 

2. когато лицата, на които може да се  извърши са определени със закон. 

 /2/ /Изм. с реш. № 681/27.01.2015 г., пр. №45/Лицата по ал.1 могат да подават 

заявление за придобиване правото на собственост върху общинската земя до кмета на 

общината. Заявлението се придружава от съответните документи, доказващи собственост 

и законност на сградата. 

 /3/ /Изм. с реш. № 681/27.01.2015 г., пр. №45/Собствениците   на   жилища   и   

други   обекти   в   етажна   собственост, придобили идеални части от 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 заявление до кмета на общината. 

  /4/ /Изм. с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. №7/  Продажбата на имотите по ал.1 и ал.3 се 
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извършва след решение на  общински съвет от кмета на общината, който издава заповед и 

сключва договор. 

  

 Чл.47. /1/ Предварителният и окончателният договор по чл. 15, ал. 5 и чл. 17, ал. 5 от 

Закона за устройство на територията, се сключват по пазарни цени от кмета на общината. 

 /2/ Предварителният договор по ал. 1 се сключва след решение на общинския съвет. 

 /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 на 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 сключването 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 Закона за устройство на територията 

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.48. /1/ /Изм. и доп. с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. №7/   Продажба на недвижим имот - 

частна общинска собственост, може да се извърши  без търг или конкурс   на  лица определени 

със специалните закони  и  между общината и държавата или между общини. 

 /2/ /Изм. и доп. с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. №7/  В случаите по ал.1  продажбата се 

извършва с Решение на Общинския съвет, по предложение на Кмета на Общината. Лицата, 

които се определят в специалния закон като единствен възможен или купувач могат да 

отправят до кмета на общината мотивирани искания за закупуване, в които да обосноват 

необходимостта и основанията за придобиване на имота – частна общинска собственост. 

 /3/ /Нова, с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. №7/ По горепосоченият ред, по предложение 

на Кмета на общината и след решение на Общинския съвет може да се учредява ограничено 

вещно право на строеж или ползване на водоеми,канално-помпени станции, трафопостове и 

други подобни на инфраструктурни дружества-доставчици на ток, вода, канал, газоснабдяване 

или на дружества на собственици на имоти, които изграждат и поддържат техническа 

инфраструктура, предназначена за общо ползване. 

 /4/ /Нова, с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. №7/ Учредяването на сервитутни права на 

преминаване на отклонения от мрежи на техническата инфраструктура-ел.проводи,ВиК 

съоръжения през имоти-общинска собственост се извършва по реда на чл.192 и следващите 

ЗУТ. 

    

 Чл.49. /1/ /Изм. с реш. № 206/ 09.04.2009 г., Пр. №20/ Дарение на недвижим имот - 

частна общинска собственост, се извършва в съответствие с предвижданията в 

Програмата по чл.4 от тази наредба,  след решение на общински съвет, прието с 

мнозинство 
3
/4 от общия брой на съветниците. 

 /2/ /Изм. с реш. № 206/ 09.04.2009 г., Пр. №20/ Въз основа на решението по ал.1 

кметът на общината сключва договор. 
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 Чл.50. /1/ Съсобствеността    върху    имоти    между    община Айтос 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/ /Изм. с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. №7/   Съсобствеността върху имоти между 

общината  и физически или юридически лица, се прекратява след решение на общинския 

съвет.  

 

 Чл.51. /1/ /Изм. с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. №7/   След влизане в сила на   решението   

на   общинския съвет по чл.50, ал.3  кмета на общината  издава   заповед   за   прекратяване   на 

съсобствеността, като определя срок за заплащане на цената. Заповедта се връчва на купувача 

срещу подпис. 

 /2/ След  плащане  на  цената  и  на дължимите данъци,  такси  в посочения в заповедта 

по ал.1  срок, кметът на общината сключва договор за продажба. 

 /3/ /Изм. с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. №7/    Когато плащането не се извърши в 

определения срок, кмета на общината  прекратява  процедурата. 

 

 Чл.52. /1/ В случаите на чл.37, ал.4 и ал.6, чл.38, ал.2 и чл.39, ал.З и ал.5 от Закона за 

общинската собственост, кметът на общината внася предложение в общинския съвет за 

предоставяне на съответните права. 

 /2/ /Изм. с реш. № 681/27.01.2015 г., пр. №45/ Лицата желаещи да придобият правата по 

чл.37, ал.4 и ал.6, чл.38, ал.2 и чл39, ал.З и ал.5 от Закона за общинската собственост подават 

заявление до кмета на общината. 

 /3/ /Изм. с реш. № 681/27.01.2015 г., пр. №45/ Кметът на общината определя 

задължителните документи, които трябва да придружават заявлението по предходната алинея. 

 /4/ 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  на имота. 

2. нуждите, за които ще се използва имота; 

3. срока за който се предоставя съответното право. 

 /5/ На основание решението на общинския съвет, кметът на общината издава заповед и 

сключва договор.  

 

 Чл.53. /1/ /Изм. с реш. № 206/ 09.04.2009 г., Пр. №20/ Не може да се извършва замяна 

на имот - частна общинска собственост, на право на строеж върху имот - частна общинска 

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

строеж - собственост на държавата, на физически лица или на юридически лица, освен в 

случаите, посочени в закона. 

  /2/  /Изм. с реш. № 206/ 09.04.2009 г., Пр. № 20; Изм. с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. 

№7/   Замяна на имот - частна общинска собственост, или на право на строеж върху имот - 

частна общинска собственост, с имот или с право на строеж - собственост на физически лица 

или на юридически лица, може да се извърши, когато: 

1. за изпълнение на задължения, произтичащи от международен договор; 

2. между общината и друга община или между общината и държавата; 
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3. в други случаи - при условия и по ред, определени в 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 от общински съвет.     

 /4/ За всяко направено предложениеза замяна кметът изготвя обявление с необходимите 

данни за имота/ вещно право, което се публикува на интернет- страницата на общината и се 

поставя на определено за целта място в сградата на общината или кметството, по 

местонахождение на имота. 

 /5/ /Нова, с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. №7/ Решенията за извършване на замяна се 

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

 /6/  Въз основа решението на общински съвет кмета на общината издава заповед и 

сключва договор за замяна. 

 

 Чл.54. /1/ Разпореждането с нежилищни имоти, частна общинска собственост, се извършва 

след изготвяне на пазарна оценка от независим оценител на имоти. Изготвянето на пазарна 

оценка се възлага от кмета на общината.  

 /2/ Оценките се одобряват от общински съвет и не могат да бъдат по- ниски от данъчните. 

Общински съвет може да определи и по- висока оценка, освен ако в закон е установено друго. 

 

 Чл.55. В общината се създава и поддържа публичен регистър за разпоредителните сделки с 

имоти – общинска собственост. В регистъра се вписват данни за имотите според акта за 

собственост, по видове разпоредителни сделки, както и : 

1.пазарната и данъчна оценка на имотите или вещните права, оценката определена от 

общински съвет и крайната цена на сделката; 

2. начинът на разпореждане- чрез публичен търг, публично оповестен конкурс или 

решение на общински съвет; 

3. насрещната страна по сделката; 

4. описание на  имота и местонахождение; 

 

 

ГЛАВА  ДЕСЕТА 

УСЛОВИЯ  И  РЕД  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ  НА ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕ  И ПУБЛИЧНО  

ОПОВЕСТЕНИ  КОНКУРСИ 

 

РАЗДЕЛ 1 

 

 Чл.56. /1/ С тази глава се уреждат условията и редът за провеждане на публични 

търгове и публично оповестени конкурси, съгласно Закона за общинската собственост. 

 /2/ /Нова, с реш. № 681/27.01.2015 г., пр. №45/ Търговете се провеждат с явно или 

тайно наддаване. 

 /3/ /Нова, с реш. № 681/27.01.2015 г., пр. №45/ 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.. 

 

 Чл.57. /Изм. с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. №7/ По реда на тази глава се извършва 

отдаване под наем или аренда чрез публичен търг или публично оповестен конкурс  на: 

1.  имоти или части от имоти - частна общинска собственост; 

2.  вещи - частна общинска собственост; 

3.  имоти или части от имоти - публична общинска собственост; 
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4. земи от общинския поземлен фонд и земи в строителни граници. 

                           

 Чл.58. По реда на тази глава се извършва продажба чрез публичен търг или публично 

оповестен конкурс на: 

1. нежилищни имоти-частна общинска собственост; 

2. вещи - частна общинска собственост. 

 

 Чл.59. По реда на тази глава се извършва чрез публичен търг или публично оповестен 

конкурс: 

 1. учредяване на право на строеж в случаите по чл.37, ал.1 от Закона за общинската 

собственост; 

 2. учредяване право на надстрояване или пристрояване върху недвижим имот - частна 

общинска собственост по реда на чл.38 от Закона за общинската собственост 

 3. учредяване право на ползване върху недвижими имоти – частна общинска собственост. 

 

 Чл.60. /1/ Публичният търг се открива със заповед на кмета на общината, която 

съдържа: 

1. описание на имота; 

2. вида на публичния търг - с тайно или явно наддаване; 

3. начална цена; 

4. начина на плащане и евентуални обезпечения; 

5. датата, мястото и часа на провеждане на търга; 

6. специални изисквания към участниците, когато това се налага от вида на обекта; 

7. размера на депозита; 

8. други тръжни условия. 

 /2/ /Изм. с реш. № 681/27.01.2015 г., пр. №45/ Когато предмет на сделката е недвижим 

имот, към документацията задължително се прилагат: акт за общинска собственост, актуална 

скица на имота. 

 /3/ Със заповедта  по  ал.1 се утвърждават и  тръжната документация, условията за оглед 

на обекта,  крайният срок за приемане на заявленията за участие. 

 /4/ /Изм. и доп. с реш. № 43/27.01.2016 г., пр. №4; Изм. и доп. с реш. № 107    

/27.04.2016 г., пр. №7/ Комисията по провеждането на търга се състои най-малко от 5 члена, 

като задължително в нейния състав се включват правоспособен юрист и  2 общински съветници,  

избрани от Общински съвет - Айтос. Всички членове на комисията след получаване на заявленията 

за участие  попълват декларация, че не са свързани лица с участниците в процедурата и че не нямат 

материален интерес от провежданата тръжна процедура. 

 /5/ /Изм. с реш. № 681/27.01.2015 г., пр. №45; Изм. с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. № 

7/ В заповедта за назначаване на комисията се определят и 2 резервни члена. 

          /6/ Кметовете на кмества се включват в състава на комисията по ал.4 в случаите, когато се 

продават или отдават под наем имоти, които са на територията на съответното  кметство  или са 

им предоставени за управление. 

 /7/ /Изм. с реш. № 681/27.01.2015 г., пр. №45; Изм. и доп. с реш. № 107/27.04.2016 г., 

пр. № 7/Определеният депозит при провеждане на процедурата по този раздел е в размер на 10 на 

сто от първоначалната цена.. 

  

 Чл.61. Условията на публичния търг по отношение на обекта, началната цена, 

специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие се 

обявяват  поне в един местен ежедневник, публикуват се в интернет – страницата на общината 

най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване заявленията за участие. Заповедта на кмета на 

общината по чл.60, ал.1, се обявява на видно място в сградата на общинската администрация в       
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3-дневен срок от нейното издаване. 

 

 Чл.62. /1/ /Изм. с реш. № 206/ 09.04.2009 г., пр. №20/ Публичният  търг може да се 

проведе само в случай, че са се явили най-малко: 

 1. /Изм. с реш. № 681/27.01.2015 г., пр. №45/ са се явили 2/3 от общия брой на 

членовете на комисията по чл.60, ал. 4; 

 2. /Изм. с реш. № 201/23.11.2012 г., пр. №14/ има подадено поне едно заявление за 

участие. 

 3. /Нова, с реш. № 681/27.01.2015 г., пр. №45/ се е явил поне един от участниците, 

подали заявление за участие. 

     /2/ /Изм. с реш. № 681/27.01.2015 г., пр. №45; Отм. с реш. № 115/ 29.01.2018 г. на 

Административен съд Бургас/  

 /3/ /Отменена с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. №7/ 

  /4/ /Изм. с реш. № 201/23.11.2012 г., пр. №14; Изм. с реш. № 681/27.01.2015 г., пр. 

№45; Изм. и доп. с реш. № 713/24.03.2015 г., пр. №48/ Когато на търга се яви само един 

кандидат от подалите заявление за участие, търгът се отлага с 1 час и ако след този срок не се 

яви друг, кандидатът се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде 

по-ниска от началната тръжна цена, в случаите при провеждане на публичен търг с тайно наддаване. 

 /5/ /Изм. с реш. № 201/23.11.2012 г., пр. №14; Изм. и доп. с реш. № 713/24.03.2015 г., 

пр. №48/  Когато на търга не се яви кандидат,  търгът  се обявява за непроведен. 

 /6/ /Изм. и доп. с реш. № 713/24.03.2015 г., пр. №48/  В   случай,   че   отсъства  

правоспособният юрист, търгът се отлага за същия час и място за следващия ден. 

 /7/ /Изм. и доп. с реш. № 713/24.03.2015 г., пр. №48/  В случаите, когато се отлага 

започнат вече търг, поради невъзможност за продължаването му, обявените до този момент за 

спечелили участници за отделни обекти от имуществото - предмет на търга, запазват правата си. 

 

 Чл.63. /1/ При възникване на обстоятелства, които правят невъзможно откриването на 

търга или неговото приключване, комисията съставя протокол, въз основа на който кмета на 

общината със заповед прекратява процедурата. 

 /2/ /Нова, с реш. № 201/23.11.2012 г., пр. №14/ Възложителят прекратява тръжната или 

конкурсната процедура с мотивирана заповед, когато: 

1. /Изм. с реш. № 681/27.01.2015 г., пр. №45/ Не е подадено нито едно заявление или 

никой от участниците, подали заявлението, не се яви на търга. 

1. Всички заявления за участие не отговарят на предварително обявените условия и/или 

към тях не е представен някой от задължително изискуемите документи; 

2. Първият и вторият класирани участници откажат да сключат договор; 

3. Отпадне необходимостта от провеждане на процедурата за търг или конкурс в 

резултат на съществена промяна в обстоятелствата, които възложителят не е могъл да 

предвиди; 

            4. са установени нарушения при откриването и провеждането на търг или конкурс, 

които не могат да бъдат отстранени. 

 

 Чл.64. /1/ При публичен търг с явно наддаване, председателят на комисията обявява 

първоначалната цена, от която да започне наддаването и определя стъпката на наддаване. Тя не 

може да бъде по-малка от 1 на сто и по-голяма от 10 на сто от началната цена. 

 /2/. Участниците и членовете на комисията, удостоверяват с подписа си определената стъпка 

за наддаване. 

 

 Чл.65. Наддаването се извършва чрез гласно обявяване от участниците на последователни 

стъпки над началната цена, разграничени от председателя на комисията със звуков сигнал. Всяко 
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увеличение трябва да бъде равно на наддавателната стъпка. 

 

 Чл.66. /1/ Участниците потвърждават  високо и ясно приемането на поредната стъпка от 

наддаването. Потвърдената от  участника стъпка го обвързва към комисията и другите 

участници в търга, без право на позоваване на грешка. 

 /2/ Преди третото обявяване на последната оферта се прави предупреждение, че е 

последна, и ако няма други предложения, наддаването приключва със звуков сигнал от 

председателя, който обявява спечелилия търга и предложената окончателна цена и закрива търга. 

 /3/. Веднага след приключване на наддаването, участниците и членовете на комисията 

подписват протокола, в който се отразяват крайните стъпки за наддаване, заявени от всеки 

участник, както и датата и мястото за обявяване на заповедта на кмета на общината, с която се 

определя класирането и спечелилия участник. 

 

 Чл.67. /1/ /Изм. с реш. № 681/27.01.2015 г., пр. №45; Изм. и доп. с реш. № 107   

/27.04.2016 г., пр. №7/ В случай, че участниците в търга след изрична покана от председателя се 

откажат да потвърдят началната тръжна цена, търгът се прекратява и внесените от тях депозити 

не се връщат. Не се връща и депозитът на участник, който е определен за спечелил търга, но 

откаже да заплати предложената от него цена и не се яви да сключи договор. 

 /2/ /Нова, с реш. № 681/27.01.2015 г., пр. №45/ Внесените от кандидатите депозити за 

участие в търг не се възстановяват и когато кандидат, подал заявление за участие, не се яви на 

търга. 

 

 Чл.68. В случай, че в резултат на декласиране на участник остане само един кандидат, 

търгът се провежда и кандидатът се обявява за спечелил след потвърждаване на началната 

тръжна цена. 

 

 Чл.69. Публичен търг с тайно наддаване се провежда чрез  подаване на писмени 

предложения от  всеки участник в запечатан плик. 

 

 Чл.70. /1/ Заявленията за участие и изискуемите документи се поставят в непрозрачен, 

запечатан плик и се подават съгласно определените със заповедта по чл.60 ред и условия.  

 /2/ /Изм. с реш. № 681/27.01.2015 г., пр. №45; Отм. с реш. № 115/ 29.01.2018 г. на 

Административен съд Бургас/  

 /3/ /Отменена с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. №7/  

 

 Чл.71. /1/.  В деня на провеждането на търга, комисията разпечатва подадените пликове със 

заявлението за участие и изискуемите документи и се запознава с редовността на подадените 

документи. 

 /2/ /Изм. с реш. № 681/27.01.2015 г., пр. №45/ Явяването на участниците - лично или 

чрез надлежно упълномощен представител, е задължително. В деня на търга, участниците 

представят ценово предложение, поставено в непрозрачен, запечатан плик в което се описва 

наименованието на обекта на търга, предлаганата цена – цифром и словом, наименованието на 

участника и името на упълномощеното лице, подпис и печат ако участника е търговец или 

юридическо лице. 

 /3/ Всяко  предложение,  предоставено в незапечатан  плик или което не съдържа 

данните по  ал.2, е недействително. 

 

 Чл.72. /1/ Председателят на комисията при отварянето на всеки плик проверява дали са 

спазени условията за участие в търга, обявява редовността на предложението и оповестява 

предложената цена. 
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 /2/ Предложенията се заверяват от членовете на комисията по търга и се подреждат 

според размера на посочените суми. 

 /3/ Редовно подадените оферти се класират според размера на предложената цена за обекта. 

В случай, че двама или повече кандидати са предложили еднаква най-висока цена, търгът 

завършва с явно наддаване между тях, като наддаването 

започва от предложената цена. 

 /4/ /Изм. с реш. № 681/27.01.2015 г., пр. №45/ Обстоятелствата по този член се 

констатират с протокол на комисията, който се подписва от всичките й членове и от участниците. 

 

 Чл.73.Въз основа на резултата от публичния  търг, кметът на общината издава заповед, с 

която обявява спечелилия участник, цената и условията на плащането.  

  

  Чл.74. /Изм. с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. №7/ Заповедта на кмета на общината по 

чл.73 се издава в 7-дневен срок от датата на провеждането на търга и се връчва на всички участници 

срещу подпис, по реда на АПК. 

 

 Чл.75. /1/ Изм. с реш. № 681/27.01.2015 г., пр. №45/ След влизане в сила на заповедта 

спечелилият участник е длъжен да внесе цената, дължимите данъци, такси и режийни разноски в 

14-дневен срок от влизането й в сила. 

 /2/  Ако спечелилият участник не внесе цената в срока по ал. 1, приема се, че се е отказал да 

заплати предложената цена. 

 /3/ /Изм. с реш. № 681/27.01.2015 г., пр. №45/ В случая по ал.2 за спечелил се определя 

участникът, предложил следващата по размер цена..    

 /4/ Ако лицето по ал. 3 не внесе цената в срока по ал. 1, се насрочва нов търг. 

 

 Чл.76. /1/ Въз основа на влязлата в сила заповед за определяне на спечелилия участник и 

документ за платена цена, представен от спечелилия участник, кмета на общината сключва 

договор  в 7-дневен срок. 

 /2/ Когато сделката е за разпореждане собствеността се прехвърля на спечелилия 

участник от датата на сключването на договора. 

 /3/ Имуществото,    предмет   на   сделката,    се   предава   с   приемателно- предавателен 

протокол от представителите на общината. Протоколът е неразделна част от договора. 

 /4/ Вписването  на договора се извършва в службата по вписванията от и за сметка на  

спечелилия участник,  който представя екземпляр от вписания договор в общинска 

администрация.. 

 

 Чл.77. /Изм. с реш. № 681/27.01.2015 г., пр. №45/ Депозитите на неспечелилите 

участници се освобождават след изтичане срока за обжалване от тяхна страна, депозитите на 

класираните на първо и второ място участници се освобождават след сключване на договор с 

класирания на първо място. Депозитите на обжалвалите заповедта за класиране се задържат до 

приключване на административното, съответно съдебното производство. 

 

 Чл.78. Публично оповестен 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. 

 

 Чл.79. /1/ Кметът, на общината назначава комисия, която разработва условията на конкурса. 

 /2/ Примерни условия на конкурса могат да бъдат: 

 1. заплащане на определена цена; 

 2. запазване предназначението на обекта; 
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 3. запазване или създаване на работни места; 

 4. извършване на инвестиции; 

 5. свързани с опазване или възстановяване на околната среда; 

 6. по начина и срока за прехвърляне на собствеността; 

 7. определяне на срок, през който приобретателят не може да се разпорежда с обекта на 

конкурса; 

 8. специфични   технологични,   технически   или   естетически   качества   на изпълнението 

или крайния строителен продукт; 

 9. други условия и изисквания към участниците, съобразно спецификата на сделката. 

 /3/ Кметът на общината утвърждава конкурсните книжа и определя приоритетните 

условия на конкурса. 

 

 Чл.80. /1/ Публично оповестеният конкурс се открива със заповед на кмета на общината. 

 /2/ Със заповедта по ал. 1 се утвърждават условията за оглед на обекта, съставът на 

комисията по провеждането на конкурса и крайният срок за приемане на предложенията за 

участие. 

 /3/ /Изм. с реш. № 681/27.01.2015 г., пр. №45/ Комисията по провеждането на конкурса 

се състои  най- малко от 7 члена, като задължително в нейния състав се включва правоспособен 

юрист и  2 общински съветници,  избрани от Общинския съвет . 

 /4/ /Изм. с реш. № 681/27.01.2015 г., пр. №45/ В заповедта за назначаване на комисията се 

определят и четирима резервни члена. 

 

 Чл.81. Условията на конкурса и срока за подаване на предложенията се обявяват  в 

местния вестник, публикува се на интернет- страницата на общината най-малко 30 дни преди 

крайния срок за подаване на предложенията за участие. Заповедта на кмета на общината по чл.80 

се обявява на видно място в сградата на общинската администрация в       3-дневен срок от 

нейното издаване. 

 

 Чл.82. /Изм. с реш. № 681/27.01.2015 г., пр. №45/ Предложението на участниците в 

конкурса съдържа всички изискуеми от конкурсната документация данни, както и: 

1. наименование на обекта на конкурса; 

2. становище и разработки по отделните условия на конкурса; 

3. проект за стопанско развитие на обекта; 

4. насрещни предложения на участника, благоприятни за общината; 

5. цена и условия за плащане. 

 

 Чл.83. /1/ /Изм. с реш. № 681/27.01.2015 г., пр. №45/ Когато в срока постъпи предложение 

само от един кандидат, срокът за  подаване на предложения за участие в конкурса може да се 

удължи с още 15 дни със заповед на Кмата на общината.   

/2/ /Нова, с реш. № 681/27.01.2015 г., пр. №45/ В случай, че в допълнително дадения 

срок не постъпи предложение от друг кандидат, конкурсът се счита за редовно проведен само с 

участието на единствения кандидат. 

 

 Чл.84. След изтичане на срока за приемане на предложения, конкурсната комисия ги 

разглежда и изготвя доклад до кмета на общината, в който оценява и подрежда представените 

предложения. Комисията класира на първо място участникът, чието предложение най-пълно 

удовлетворява конкурсните условия или е направил насрещни предложения, по-благоприятни от 

първоначалните условия. 

 

 Чл.85. Комисията не допуска до участие кандидати ако установи: 
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 1. непълнота на представените документи, неспазване на изискванията, посочени в 

условията на конкурса; 

 2. /Изм. с реш. № 681/27.01.2015 г., пр. №45; Отм. с реш. № 115/ 29.01.2018 г. на 

Административен съд Бургас/  

 3. /Изм. с реш. № 681/27.01.2015 г., пр. №45/ участника е лице, което злоупотребявайки с 

правата си е проявило некоректно отношение спрямо общината, включително и лице, което е 

отказало да подпише договор след успешно участие в тръжни или конкурсни процедури, 

проведени от Общинска администрация през последните две години. 

 

 Чл.86. /Изм. и доп. с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. №7/ Въз основа на доклада по чл.84, 

кметът на общината издава заповед, с която обявява класирането, спечелилия участник, цената и 

условията за сключване на договора. Заповедта се връчва на участниците срещу подпис, по реда на 

АПК. 

 

 Чл.87. /Изм. с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. №7/ След влизане в сила на заповедта по 

чл.86 кметът на общината сключва договор със спечелилия участник в 7-дневен срок след 

представяне  на документ за извършеното плащане. 

 

 Чл.88. /1/ При неплащане на цената в определения срок спечелилият участник губи правото 

за сключване на сделка по предмета на конкурса, както и внесения депозит, ако е определен 

такъв. 

 /2/ В случая по ал. 1 за спечелил се определя участникът, класиран на второ място. 

 /3/ /Изм. с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. №7/ Ако лицето по ал.2 не внесе цената в 

определения срок, губи внесения депозит, процедурата се прекратява и  се насрочва нов конкурс. 

 /4/ /Отменена с реш. № 681/27.01.2015 г., пр. №45/  

 

 Чл.88а. /Нова, с реш. № 681/27.01.2015 г., пр. №45/ Депозитите на участниците в 

тръжните или конкурсните процедури не подлежат на възстановяване, ако не са потърсени в три 

месечен срок от изтичане срока за обжалване на съответната процедура. 

 

 

РАЗДЕЛ 2 

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ  ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ 

ИЛИ ЧАСТИ ОТ ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ЗВЕНА НА БЮДЖЕТНА ИЗДРЪЖКА, 

РАБОТЕЩИ ПО СИСТЕМАТА НА „ДЕЛЕГИРАНИТЕ БЮДЖЕТИ” 

/ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА/ 

 

 Чл.89. /1/ С  този раздел се уреждат условията и реда за провеждане на публични 

търгове за отдаване под наем на имоти и части от имоти- общинска собственост, предоставени 

за управление на юридически лица и звена на бюджетна издръжка, работещи по системата на „ 

делегиранит ебюджети”/ общински училища/. 

 /2/ Имотите по чл.14, могат да се отдават под наем при условие, че наемането им  не 

пречина дейността на учебното заведение, след решение на общински съвет, от директора на 

учебното заведение за срок до 3 години. 

 /3/ Имотите по чл.16 могат да се отдават под наем при условие, че наемането им  не 

пречина дейността на учебното заведение, след решение на общински съвет, от директора на 

учебното заведение за срок до 5 години. 

 /4/ Отдаването под наем на имотите по предходните алинеи се извършва след 
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провеждането на публичен търг по реда на глава десета, на база определените от общински 

съвет  базисни наемни цени. 

 

 Чл.90. /1/ Публичните търгове се провеждат с тайто наддаване. 

 /2/ Търгът се открива със заповед на директора на учебното заведение, която съдържа: 

1. описание на имота; 

2. вида на търга; 

3. начална тръжна цена; 

4. дата, място и час на провеждане; 

5. размер на депозита; 

6. начин на плащане; 

7. други тръжни условия; 

 /3/ /Изм. с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. №7/ Със заповедта по ал.2 се утвърждава 

тръжната документация, условията за участие, реда за оглед на обекта, крайния срок за 

закупуване на тръжна документация. Определеният депозит за участие е в размер на 10% от 

началната тръжна цена.  

 

 Чл.91. /Изм. с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. №7/ Комисията по провеждането на търга 

се назначаваот директора на учебното заведение и се   състои от 5 члена, като задължително в 

нейния състав се включват правоспособен юрист и  2 общински съветници,  избрани от Общински 

съвет – Айтос, както и представител на общинска администрация, определен от Кмета на 

общината. Всички членове на комисията след получаване на заявленията за участие  попълват 

декларация, че не са свързани лица с участниците в процедурата и че не нямат материален интерес 

от провежданата тръжна процедура. 

 

 Чл.92. /1/ /Изм. с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. №7/ Условията на публичния търг по 

отношение на обекта, началната цена, специалните изисквания към участниците и срока за 

подаване на заявленията за участие се обявяват в средствата за масова информация най-малко 15 

дни преди крайния срок за подаване заявленията за участие. Заповедта на директора, се обявява 

на видно място в сградата на учебното заведение,  както и на интернет страницата на 

училището в деня на публикуването й в местната преса. 

 /2/ Разходите по организиране, обявяване и провеждане на търга се осигуряват от бюджета 

на учебното заведение. 

 

 Чл.93. Заявленията за участие и изискуемите документи се поставят в непрозрачен, 

запечатан плик и се подават съгласно определените със заповедта по чл.90 ред и условия.  

   

 Чл.94. /1/ В деня на провеждането на търга, комисията разпечатва подадените пликове със 

заявлението за участие и изискуеми документи и се запознава с редовността на подадените 

документи 

 /2/ /Изм. с реш. № 681/27.01.2015 г., пр. №45/ В деня на търга, участниците представят 

ценово предложение, поставено в непрозрачен, запечатан плик в което се описва наименованието 

на обекта на търга, предлаганата цена – цифром и словом, наименованието на участника и името 

на упълномощеното лице, подпис и печат ако участника е търговец или юридическо лице. 

 /3/ Всяко  предложение,  предоставено в незапечатан  плик или което не съдържа 

данните по  ал.2, е недействително. 

 

 Чл.95. /1/ Председателят на комисията при отварянето на всеки плик проверява дали са 

спазени условията за участие в търга, обявява редовността на предложението и оповестява 

предложената цена. 
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 /2/ Предложенията се заверяват от членовете на комисията по търга и се подреждат 

според размера на посочените суми. 

 /3/ Редовно подадените оферти се класират според размера на предложената цена за обекта. 

В случай, че двама или повече кандидати са предложили еднаква най-висока цена, търгът 

завършва с явно наддаване между тях, като наддаването 

започва от предложената цена. 

 /4/ /Изм. с реш. № 681/27.01.2015 г., пр. №45/ Обстоятелствата по ал.1 и по чл.95 се 

констатират с протокол на комисията, който се подписва от всичките й членове и участниците в 

търга. 

 

 Чл.96. /1/Въз основа на резултата от публичния  търг, директорът в тридневен срок от 

представяне на протокола  издава заповед, с която обявява спечелилия участник, цената и 

условията на плащането. Заповедта се поставя на видно място в сградата на учебното заведение и 

на таблото в общинска администрация. 

 /2/ /Изм. с реш. № 681/27.01.2015 г., пр. №45/ Заповедта по ал.1 се връчва срещу подпис 

на всички участници. Заповедта на директора по ал.1 подлежи на обжалване по реда на АПК 

 /3/ /Изм. с реш. № 681/27.01.2015 г., пр. №45; Изм. и доп. с реш. № 107/27.04.2016 г., 

пр. №7/  Договорът по предмета на тръжната процедура се сключва с   класираният на първо 

място участник  в 7-дневен срок след представяне на документ за извършеното плащане. 

 

 Чл.97. /1/.Ако спечелилият участник не внесе цената в срока посочен в заповедта и не се 

яви за сключване на договора , се приема, че се е отказал от сключване на договора. В този случай 

той  губи внесеният депозит. 

 /2/ В случая по ал. 1 за спечелил търга  се определя участникът, предложил следващата 

по размер цена.. 

 /3/ /Изм. с реш. № 681/27.01.2015 г., пр. №45/ Ако лицето по ал. 2 не внесе цената в 7 

дневен срок от връчването на заповедта, тръжната процедура се прекратява, като участникът губи 

внесения от него депозит . 

  /4/ Имуществото,    предмет   на   сделката,    се   предава   с   приемателно- предавателен 

протокол, който е неразделна част от договора. 

 

 Чл.98. Депозитите на неспечелилите участници се освобождават след изтичане срока за 

обжалване от тяхна страна, депозита на класирания на второ място участник се освобождава 

след сключване на договор с класирания на първо място участник. Депозитите на обжалвалите 

заповедта за класиране се задържат до приключване на административното, съответно 

съдебното производство. 

 

 

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА 

ПРЕМАХВАНЕ НА СГРАДИ, ПОСТРОЙКИ И СЪОРЪЖЕНИЯ 
 

 Чл.99. Общински сгради, постройки и съоръжения се премахват със заповед на Кмета на 

общината, когато това е предвидено по действащ ПЗР и новото строителство е предстоящо. 

 

 Чл.100. Сгради, постройки и съоръжения, освидетелствани по реда на чл.195 от ЗУТ се 

премахват със заповед на Кмета на общината. 

 

 

ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА 

НАДЗОР И АКТУВАНЕ НА ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА  СОБСТВЕНОСТ 
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/Нова, с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. №7/ 

 

 Чл.100а. /Нов, с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. №7/ /1/ За   имоти общинска 

собственост  се съставят актове за общинска собственост  реда на  глава  седма от закона за 

общинската собственост. 

 /2/ Разпоредителни сделки  с общинско имущество  се извършват само с имоти актовете 

на които са вписани по съответния ред. 

 /3/ Надзора по придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи 

общинска собственост, както и тяхното актуване и деактуване се извършват от кмета на 

общината чрез отдел общинска собственост. 

  

   Чл.100б. /Нов, с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. №7/ /1/ Всяко лице може да поиска 

справка за конкретен недвижим имот – общинска собственост, по актовите книги за общинска 

собственост, когато справката е от значение за удостоверяване, признаване, предявяване, 

упражняване или погасяване на негови права или задължения.  

 /2/. В случаите, когато исканата справка не представлява фактическа трудност и не се 

налага издаването на удостоверение, информацията може да бъде предоставена и устно. В 

случаите на отказ да бъде удовлетворено искането, лицето може да подаде писмено заявление.  

 /3/. В случаите, когато се налага справката да бъде извършена по досието на съответния 

недвижим имот или се иска издаване на удостоверение, за наличието на определени 

документи или обстоятелства, лицето подава писмено заявление за справка.  

 /4/. В 14-дневен срок от датата на подаване на заявлението по ал. 3,  отдел  общинската 

собственост” издава удостоверение, копие от искания документ или мотивиран отказ.  

 /5/. Ако в срока по ал. 4    отдел общинска собственост х” не представи исканата 

справка се счита, че е налице мълчалив отказ.  

 /6/. Отдел общинска собственост  може да откаже исканата справка, в случаи, че 

исканата информацията ще застраши правата на трети лица, както и в случаи, че част от 

данните представляват класифицирана информация. 

 

       Чл.100в. /Нов, с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. №7/ /1/. Кметът на общината съставя и 

предоставя на Общинския съвет отчет  за състоянието на Общинската собственост по видове  

категории  обекти . 

  /2/. Отчетът се прави  на  всеки  шест месеца и съдържа пълно наименование на 

обектите общинска собственост, наематели /или  ползватели  определени с решение на ОбС, 

срок на договор за наем, постъпили средства в Общинския бюджет от управлението на 

имотите общинска собственост.  

 /3/. Кмета на общината изпраща на Общински съвет, договорите както и техните 

изменения и допълнения , издадени в изпълнение на решенията  на общински съвет, касаещи 

управление и разпореждане с общинско имущество в три дневен срок от издаването или 

подписването .   

 

 

ГЛАВА  ДВАНАДЕСЕТА 

АДМИНИСТРАТИВНО- НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 Чл.101. Наемател, който наруши разпоредбите на чл.11, ал.2 от ЗОС и не използва имота или 

вещта - общинска собственост, съобразно предназначението им и  за нуждите, за които са му 

предоставени, преотстъпва ползването; ползва ги съвместно с трети лица; отдал ги е под наем или ги 

е пренаел, се наказва с глоба от 300 лв. до 500 лв. и прекратяване на договора. 
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 Чл.102. Който без законно основание завземе общински имот, се наказва с глоба от 100 лв. до 

500 лв., освен ако не подлежи на по- тежко наказание. 

 

 Чл.103. Който не изпълни заповед или решение в едномесечен срок от влизането им в сила за 

освобождаване на общински имот, се наказва с глоба от 300 лв. до 500 лв., освен ако не подлежи на 

по- тежко наказание. 

 

 Чл.104. За нарушения на  разпоредбите на тази Наредба се налага административно 

наказание глоба до 100 лв., освен ако в закон не е предвидено друго наказание. 

 

 Чл.105. /1/ Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица, 

определени със заповед на Кмета на общината. 

 /2/  Наказателните постановление се издават от Кмета на общината. 

 /3/ Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на 

наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и 

наказания. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 §1. /Отменен с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. №7/  

 

 §2. /Нов, с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. №7/ По смисъла на тази  чл. 62, ал. 3 и чл. 79, 

ал. 3  от тази Наредба  

 1. „неизправно по правоотношение с общината лице” е това лице, което има финансови 

задължения към Община Айтос, в това число и задължения за местни данъци и такси, като 

този факт се посочва в нарочно удостоверение, издадено от общинска администрация.  

 2. „системно нарушава актове на Общинския съвет” е налице, когато едно лице наруши 

актове на общинският съвет два или повече пъти.  

            3. „некоректно по отношение на община Айтос” е това лице, което два или повече пъти 

е било избрано за спечелило търга/конкурса, но е отказало да сключи договор, или е сключило 

договор, но при настъпване на договорно/законово уредени обстоятелства е отказало да 

подпише анекс/споразумение към договора.  

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

 §1. Тази наредба отменя наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане 

с общинско имущество, приета с решение № 207 от 18.02.2005г.. на Общински съвет – Айтос. 

 §3. Наредбата се приема на основание чл.8,ал.2 от Закона за общинската собственост/ изм.  

и допълнен с ДВ бр. 54 от 2008г./ 

 §4. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на Кмета на Община Айтос. 

 §5. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление 

и  разпореждане с общинско имущество влиза в сила от деня на публикуването й във вестник 

“Народен приятел”. 

 §6. Неприключилите тръжни и конкурсни процедури се довършват по новоустановения 

ред. 

 §7. /Нов, с реш. № 681/27.01.2015 г., пр. №45/ Започнатите производства и/или 

процедури до влизане в сила на настоящата наредба се довършват по досегашния ред. 

 §8. /Нов, с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. №7/ Започнатите производства и/или 

процедури до влизане в сила на  Наредбата за изменение и допълнение на настоящата Наредба  
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приети с решение № 107/27.04.2016 г., пр. № 7  се довършват по досегашния ред. 

 §9. /Нов, с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. № 7/ Наредбата за изменение и допълнение на 

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

решение №.107/27.04.2016 г., пр. №7 влизат  в сила от деня на публикуването й във вестник 

“Народен приятел”. 

 

Наредбата е приета от Общински съвет Айтос, с Решение № 188 от 20.02.2009 г. 
 

 

 

Приложение № 1 

 

/Създадено с решение № 108/27.04.2016 г. пр. №7; Доп. БНЦ (Прил.№1) съгл.§4 от 

НРРППОТОА, с реш.№ 226/30.11.2016 г., пр.№ 14, публ. – в.”НП”, бр.87 от 2016 г., в сила от 

03.01.2017 г. Изм. БНЦ (Прил.№1) с реш.№ 246/27.12.2016 г., пр.№ 15, в сила от 19.01.2017 г.; 
Изм. БНЦ (Прил.№1) с реш.№ 366/30.08.2017 г., пр.№ 23, в сила от 20.09.2017 г./ 

 

 

     

 

БАЗИСНИ НАЕМНИ ЦЕНИ 

 

  

Зона/група 

 

Цена  

лв./кв.м. 

за месец 

 

І.Помещения за стопанска 

дейност 

1. Магазини 

- търговска площ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Павилиони, бараки и 

др.сгради за търговска цел 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Заведения с продажба на 

 

 

 

І 

ІІ 

ІІІ 

 

Кметства 

1 група 

2 група 

3 група 

 

 

І 

ІІ 

ІІІ 

 

Кметства 

1 група 

2 група 

3 група 

 

 

 

 

 

6.00 

5.60 

5.20 

 

 

4.00 

3.50 

3.00 

 

 

           4.00 

3.20 

2.40 

 

 

1.60 

1.20 

1.00 

 

 



 26 

алкохол – ресторанти, 

механи, дискотеки, барове, 

кафе-аперитиви и други 

 

 

 

 

 

 

4. Закусвални, сладкарници, 

бързи закуски 

 

 

 

 

 

 

 

5. Складови и други 

спомагателни помещения  и 

площи към т.1, 2 , 3 , 4. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Увеселителни заведения и 

заведения с денонощен 

режим на работа 

 

 

 

 

 

 

 

7. Помещения за хазартни 

игри и игрални автомати 

 

 

 

 

 

 

 

8. Складови и други 

спомагателни помещения и 

площи към т.6 и 7 

І 

ІІ 

ІІІ 

 

Кметства 

1 група 

2 група 

3 група 

 

І 

ІІ 

ІІІ 

 

Кметства 

1 група 

2 група 

3 група 

 

І 

ІІ 

ІІІ 

 

Кметства 

1 група 

2 група 

3 група 

 

 

І 

ІІ 

ІІІ 

 

Кметства 

1 група 

2 група 

3 група 

 

 

І 

ІІ 

ІІІ 

 

Кметства 

1 група 

2 група 

3 група 

 

І 

ІІ 

ІІІ 

           6.40 

6.00 

5.60 

 

            

           4.40 

3.50 

3.00 

 

6.00 

5.60 

5.20 

 

 

4.00 

3.50 

3.00 

 

2.00 

1.60 

1.20 

 

 

0,80 

0,70 

0,60 

 

 

6.40 

6.00 

5.60 

 

 

4.40 

3.50 

3.00 

 

 

14.00 

12.00 

10.00 

 

 

9.00 

7.00 

5.50 

 

           3.00 

2.60 

2.20 
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9. Самостоятелни складове 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Помещения за 

хотелиерска дейност 

 

 

 

Кметства 

1 група 

2 група 

3 група 

 

 

І 

ІІ 

ІІІ 

 

Кметства 

1 група 

2 група 

3 група 

 

І 

ІІ 

ІІІ 

 

Кметства 

1 група 

2 група 

3 група 

 

 

2.00 

1.50 

1.00 

 

 

      

           1.80 

1.50 

1.20 

 

 

0.60 

0.50 

0.40 

 

4.00 

           3.50 

3.00 

 

 

2.50 

2.00 

1.80 

 

 

ІІ. Помещения за 

производствени дейности и 

различни видове услуги 

1. Помещения за 

производствени дейности 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Помещения за  услуги 

/административно-правни, 

пощенски, ремонтни, 

шивашки, обущарски, 

фотографски, 

часовникарски, козметични, 

бръснаро-фризьорски и др./ 

 

 

3. Складови и други 

 

 

 

 

 

І 

ІІ 

ІІІ 

 

Кметства 

1 група 

2 група 

3 група 

 

 

І 

ІІ 

ІІІ 

 

Кметства 

1 група 

2 група 

3 група 

 

 

 

 

 

 

          

           6.00 

5.00 

4.00 

 

           

           3.00 

2.50 

2.00 

 

 

3.00 

2.40 

1.80 

 

 

           0.90 

0.70 

0.60 
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спомагателни помещения и 

площи към т.1 и 2 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ателиета за творчески 

дейности, занаяти-

работилници 

 

 

 

 

 

 

5. Помещения за 

художествени народни 

занаяти в „Алея на старите 

занаяти” – Комплекс 

„Генгер” 

 

 

ІІІ. Помещения за 

социални дейности 

 

1. Офиси, кантори 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Помещения за банкови, 

валутни, застрахователни 

дейности 

 

 

 

 

 

 

3. Помещения за социални, 

културни, образователни, 

спортни  и хуманитарни 

дейности  

І 

ІІ 

ІІІ 

 

Кметства 

1 група 

2 група 

3 група 

 

І 

ІІ 

ІІІ 

 

Кметства 

1 група 

2 група 

3 група 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І 

ІІ 

ІІІ 

 

Кметства 

1 група 

2 група 

3 група 

 

І 

ІІ 

ІІІ 

 

Кметства 

1 група 

2 група 

3 група 

 

І 

ІІ 

ІІІ 

 

1.20 

1.00 

0.90 

 

 

           0.60 

0.50 

0.40 

 

3.00 

2.80 

2.60 

 

 

2.00 

1.50 

1.00 

 

 

 

0.70 

 

 

 

 

 

 

 

           6.00 

5.20 

4.80 

 

 

4.00 

3.50 

3.00 

 

8.00 

6.00 

5.60 

 

 

4.00 

3.50 

3.00 

 

1.50 

1.20 

1.00 
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4. Помещения за 

профсъюзна дейност 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Помещения за ползване от 

ЮЛ с нестопанска цел, 

осъществяващи дейност в 

обществена полза 

 

 

 

 

 

 

ІV. Помещения за 

медицински дейности  

 

1. Аптеки  

- търговска площ 

 

Лаборатории, заведения за 

лечебни процедури и 

масажи в лечебни заведения 

 

 

 

 

- складова площ и 

спомагателни помещения 

към  аптеките 

 

 

 

 

 

 

 

2. Медицински кабинети за 

упражняване на свободна 

Кметства 

1 група 

2 група 

3 група 

 

І 

ІІ 

ІІІ 

 

Кметства 

1 група 

2 група 

3 група 

 

 

І 

ІІ 

ІІІ 

 

 

Кметства 

1 група 

2 група 

3 група 

 

 

 

 

 

І 

ІІ 

ІІІ 

 

Кметства 

1 група 

2 група 

3 група 

 

І 

ІІ 

ІІІ 

 

Кметства 

1 група 

2 група 

3 група 

 

 

І 

ІІ 

 

0.50 

0.30 

0.20 

 

1.80 

1.70 

1.60 

 

 

1.50 

1.40 

           1.20 

 

 

           1.80 

1.70 

1.70 

 

 

1.50 

1.40 

1.20 

 

 

 

 

 

 

           8.00 

7.60 

6.20 

 

 

6.00 

5.00 

4.00 

 

           2.40 

2.20 

2.00 

 

 

1.40 

1.20 

1.00 

 

 

          12.00 

10.00 
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практика 

 

 

 

 

 

 

 

3. Помещения в търговските 

дружества, регистрирани по 

Закона за лечебните 

заведения и за Селските 

здравни служби 

 

 

4. Амбулатории за първична 

извънболнична медицинска 

помощ и първична 

извънболнична дентална 

помощ в лечебни заведения 

за извънболнична помощ, 

регистрирани съгласно чл. 

102 от ЗЛЗ  

 

V. Други  

1. Тоалетни /Изм. с реш. № 

366/ 30.08.2017 г.,  пр.№23/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Изкупвателни пунктове 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Други помещения 

 

 

 

 

ІІІ 

 

Кметства 

1 група 

2 група 

3 група 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І 

ІІ 

ІІІ 

 

Кметства 

1 група 

2 група 

3 група 

 

І 

ІІ 

ІІІ 

 

Кметства 

1 група 

2 група 

3 група 

 

 

І 

ІІ 

ІІІ 

 

Кметства 

1 група 

 9.00 

 

 

8.00 

7.00 

6.00 

 

 

 

 

20% от т.2 

 

 

 

 

 

 

 

        20   

            

          

 

 

 

 

           1.50 

1.20 

1.00 

 

 

           0.50 

0.30 

0.20 

 

           1.80 

1.60 

1.20 

 

 

0.60 

0.50 

0.40 

 

 

2.20 

1.80 

1.60 

 

 

           1.20 
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4. Водни съоръжения и 

обекти /басейни,канали и др. 

 

 

5. Язовири /Изм. с реш. № 246/ 

27.12.2016 г.,  пр.№15/ 
 

 

 

6. Открити площи за 

спортна дейност 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. За монтиране на 

телекомуникационно и 

инфраструктурно 

оборудване и инсталиране 

на антени. 

 

 

8. Прилежащи терени към 

обекти по т.І, ІІ, ІІІ и ІV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9.  Незастроени общински 

терени в регулация 

лв./кв.м. за 1 година 

 

 

 

 

 

 

2 група 

3 група 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І 

ІІ 

ІІІ 

 

Кметства 

1 група 

2 група 

3 група 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І 

ІІ 

ІІІ 

 

Кметства 

1 група 

2 група 

3 група 

 

 

І 

ІІ 

ІІІ 

 

Кметства 

1 група 

2 група 

3 група 

 

 

1.10 

1.00 

 

 

 

2000 лв./година 

 

 

10 лв./дка за 

година 

 

 

0.80 

0.60 

0.40 

 

 

0.30 

0.20 

0.10 

 

 

За гр.Айтос -  

500 лв. / месец 

За селата -      

250 лв./ месец     

 

 

 

           1.00 

0.80 

0.60 

 

 

           0.50 

0.40 

0.30 

            

            

           1.00 

0.80 

0.60 

 

 

0.30 

0.25 

0.15 
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10./Нова с реш. № 226/ 

30.11.2016 г.,  пр.№14 (съгл.§4 от 

НРРППОТОА)/  За поставяне 

на преместваеми обекти за 

осъществяване на търговска 

дейност на закрито:  

първа зона - 8 лв. кв.м. на 

месец;  

втора зона - 7 лв. кв.м. на 

месец. 
 

 

 

Забележка: 
 

1. Границите на зоните в гр. Айтос са определени с решение на ОбС-Айтос 

№680/27.01.2015 г., както следва: 

 Първа зона: 

Между улици ”Х.Димитър”, „П.Хитов”, „Ф.Тотю”, „Ал.Стамболийски”, „Г. Бенковски”, „Бачо 

Киро”, Цар Крум”, река „Славеева”, „Красна”, „В.Левски”, „Гурко”, „Софроний”, „ Хр.Ботев”, 

„Паисий”, „Станционна”, „Н.Бозвели”и северозападна граница на СОУ „Хр.Ботев”. 

 Втора зона: 

 Вътрешни граници-външните граници на І зона. 

Външни граници – между улици: „Места”, „Н.Лъсков”, път за с.Лясково, „Г.Тихолов”, 

„Паркова”, южна граница на кв.79,  река „Славеева”, „Красна”, „Трите братя”, „Сакар”, „ 

Рила”, „Ив. Комитов”„Св. Никола”, „Стара планина”, „Шипка”, „Шейново”, „Славянска”, 

„Караманлиев”, южна граница на кв. 65, „6ти февруари”, южна граница на кв.63, „Гарова”, 

„А.Страшимиров”, „Т. Мангъров”, „Железопътна”, „Спартак”, „Славянска”, „Хисарска”, река 

„Хисарска”. 

 Трета зона: 

 Вътрешни граници външните граници на ІІ зона. 

 Външни граници-външните регулационни граници на гр. Айтос. 

 

2. Кметствата са  разделени на групи в зависимост от  броя жители, както следва:  

1 група –над 1000 жители; 2 група – от 500 до 1000 и 3 група – до 500 жители. 

 3. Определените Базисни наемни цени са без включен ДДС. 

 

 

 


