
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
7150 Две могили, бул. “България” № 84, тел. 08141/2006, e-mail:obc_dvemogili@abv.bg 

Н А Р Е Д Б А 
 

№ 7 
 

ЗА 
 

РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ 
 

И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И 
 

ВЕЩИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В 
 

ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, ОБЛАСТ РУСЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Приета на основание чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с 

чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 

4, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и е приета с 

Решение № 617 по Протокол № 38/25.04.2014 г., доп. с Решение № 661 по Протокол № 

40/20.06.2014 г., изм. и доп. с Решение № 691 по Протокол № 42/22.08.2014 г., доп. с 

Решение № 754 по Протокол № 47/28.11.2014 г., изм. и доп. с Решение № 834 по 

Протокол № 51/27.03.2015 г., изм. и доп. с Решение № 917 по Протокол № 

54/26.06.2015 г., изм. и доп. с Решение № 219 по Протокол № 11/27.05.2016 г., изм. и 

доп. с Решение № 532 по Протокол № 26/26.05.2017 г. на Общински съвет – Две 

могили 
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ГЛАВА ПЪРВА 

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 1. С тази наредба се определя редът за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Две могили. С наредбата се 
определят и правомощията на кмета на общината, на кметовете на кметства и на 
кметските наместници, в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската 
собственост и на специалните закони. 

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. общинско имущество, предоставено на юридически лица с нестопанска цел; 
4. предоставяне на концесии върху обекти - публична общинска собственост; 
5. отдаване под наем и продажба на общинските жилища; 
6. предоставяне права върху имоти или части от имоти – общинска собственост по 

реда и условията на Закона за публично-частното партньорство. 
Чл. 3. (1). Общинската собственост се управлява в интерес на населението в 

общината и в изпълнение на мандатната стратегия за управление на общинската 
собственост и на Общинския план за развитие, под общото ръководство и контрол на 
общинския съвет.  

(2) Общинската собственост се използва съобразно предназначението й и за 
нуждите, за които е предоставена. 

(3) 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). Общинският съвет приема стратегия за управление на общинската 
собственост за срока на мандата си по предложение на кмета на общината. Стратегията 
определя политиката за развитие на общинската собственост и стопанската дейност на 
общината и съдържа: 

1. основните цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и 
разпореждане с имотите - общинска собственост; 

2. основните характеристики на отделните видове имоти, които могат да се 
предоставят под наем или да бъдат предмет на разпореждане; 

3. нуждите на общината от нови имоти и способите за тяхното придобиване; 
4. други данни, определени от общинския съвет. 
(2) 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 за управление и разпореждане с 
имотите – общинска собственост. Програмата е в съответствие с раздела за общински 
публично-частни партньорства от програмата за реализация на общинския план за 
развитие и съдържа: 

1. прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с 
придобиването, управлението и разпореждането на общинската 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 имоте 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; 
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7. конкретни мерки за подобряване на организацията на работата по управлението 
на общинската собственост, в това число и на публичния достъп на местната общност до 
информацията за изпълнението на годишната програма; 

8. други данни, определени от общинския съвет. 
(3) 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.  

(4) Кметът на общината предоставя проектите за стратегия и програма за публично 
обсъждане от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 14 дни 
предварително чрез официалната интернет страница на общината и други 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. 

(5) Приетите проекти и промените в тях се обявяват по същия ред, в 14-дневен срок 
от приемането. 

Чл. 5. (1) Общинският съвет определя имотите на територията на общината, извън 
имотите по чл.12, ал.2 от Закона за общинската собственост, които се предоставят за 
управление на съответните кметове на кметства.  

(2) При продажба или отдаване под наем на имоти, които се намират на 
територията на дадено населено място, до 30 % от средствата да се привеждат по сметка 
на съответното кметство, което задължително ги използва за изпълнение на дейности от 
местно значение. 

Чл. 6. (1). Общинската собственост е публична и частна. 
(2) Промяна в предназначението на обектите на общинската собственост от 

публична в частна, се извършва с решение на общинския съвет, взето с мнозинство от две 
трети от общия брой на съветниците. 

(3) Определянето на имоти и вещи за публична общинска собственост се извършва 
с решение на общинския съвет, взето с мнозинство - повече от половината от общия брой 
на съветниците. 

(4) Предложенията по предходните алинеи се правят в писмена форма от лицата, 
които имат право да внасят проекти за решения в общинския съвет и съдържат: 

1. вида и местонахождението на недвижимия имот, 
2. акт за общинска собственост, 
3. мотиви, обосноваващи предложението, 
4. скица от действащия подробен устройствен план, 
5. становище на главния архитект на общината и на специалист "Общинска 

собственост", когато имота се намира в урбанизирана територия; 
6. становище от Общинска служба „Земеделие” и специалист „Общинска 

собственост”, когато имота е извън регулация. 
(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. 

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

Чл. 7. (1) Въз основа на съставените актове за общинска собственост се съставят 
актови книги, които са общодостъпни и всяко лице може да получи справка по тях, срещу 
заплащане на такса за услугата в размер, определен от общинския съвет.  

(2) В случаите, когато исканата справка не представлява фактическа трудност и не 
се налага издаването на служебно удостоверение, информацията може да бъде и в устна 
форма. В случаите на отказ да бъде регистрирано или незабавно удовлетворено искането, 
лицето може да подаде писмено заявление. 
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(3) В случаите, когато се налага справка по досието към акта за общинска 
собственост или се иска писмено 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 звеното 
„Общинска собственост” подготвя служебно удостоверение или копие от искания 
документ. 

(5) Ако в срока по ал. 4 структурното звено "Общинска собственост" не представи 
исканата справка се счита, че е налице мълчалив отказ. 

Чл. 8. (1) В общината се създават и поддържат следните публични регистри: 
1. главен регистър за публичната общинска собственост, в който са включени 

всички съставени актове за публична общинска собственост; 
2. главен регистър за частната общинска собственост, в който са включени всички 

съставени актове за частна общинска собственост; 
3. регистър за разпоредителните сделки с имоти, общинска собственост, в който се 

вписват данни за: решението на общинския съвет за разпореждане с общински имот; 
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. 

Чл. 9. (1) Застроените имоти – публична общинска собственост, задължително се 
застраховат, включително срещу природни бедствия и земетресение. 

(2) Общинския съвет определя имотите – частна общинска собственост, които 
подлежат на задължително застраховане, включително срещу застрахователните рискове 
по ал.1. 

(3) Кметът на общината определя със заповед вещите – общинска собственост, 
които подлежат на задължително застраховане. 

(4) Застрахователните вноски се предвиждат по бюджета на общината или на 
съответните организации и юридически лица на бюджетна издръжка, на които имотите и 
вещите по ал. 1 - 3 са предоставени за управление. Застрахователните вноски за имотите и 
вещите по ал. 1 - 3, 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. 

(5) Не се допуска самоучастие при задължителното застраховане на имотите по ал. 
1 и 2 срещу рисковете "природни бедствия" и "земетресение". 

(6) Ежегодно до 31.03. на съответната година кметът на общината внася в 
общинския съвет за одобряване на поименен списък по ал. 2 или допълнения и изменения 
на същия. 

 

ГЛАВА ВТОРА 

ІІ. ПРИДОБИВАНЕ НА ИМОТИ И ВЕЩИ 

Чл. 10. (1) Общината придобива възмездно или безвъзмездно право на собственост 
или 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; 
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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; 
10. по силата на правна сделка, разрешена от закона; 
11. с позоваване на придобивна давност в полза на общината; 
12. чрез придобиване на имоти и вещи, изградени с доброволен труд и парични 

средства на населението на общината; 
13. чрез наследяване по силата на чл.11 от Закона за наследство. 
(2) Имуществото, останало след ликвидация на търговско дружество, на което 

общината е била едноличен собственик на капитала, преминава в собственост на 
общината. 

Чл. 11. (1) Дарения и завещания се приемат от кмета на общината при условията на 
чл. 61, ал. 2 от Закона за наследството. 

(2) 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 или срок, както 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 име или фирма. 

(3) Дарения не се приемат от лица, които участват 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 или са изпълнители на обществени поръчки. 

(4) Когато дарението е акт на 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 документи, 
включително за стойността на вложените материали и труд, които се прилагат към 
договора за дарение. 

Чл. 12. 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, при спазване разпоредбите на Закона 
за обществените поръчки и подзаконовите актове за прилагането му. 

Чл. 13. (1) Вещите, необходими за административните и стопанските нужди на 
общината, се закупуват от кмета или упълномощени от него длъжностни лица. 

(2) Вещите, необходими за административните и стопанските нужди на звената, 
второстепенни разпоредители с бюджет, се закупуват от ръководителя на звеното. 

Чл. 14. (1) При нереализиране на отстъпеното право на строеж върху общински 
имот в срока по чл. 67, ал. 1 от Закона за собствеността, кметът на общината определя 
комисия, която да установи, че няма започнало фактическо строителство в парцела, за което 
съставя протокол. Въз основа на съставения протокол кметът на общината предприема 
действия за разваляне на договора и за възстановяване на владението на общината. 

(2) Специалист "Общинска собственост" прави съответното отбелязване в акта за 
общинска собственост за обстоятелствата по предходната алинея. 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

 ІІІ. УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ 

Чл. 15. (1) Управлението на имотите публична общинска собственост, 
предназначени за осъществяване на функциите на общинския съвет и на общинската 
администрация се управляват от кмета на общината. 

(2) Публичната общинска собственост, предназначена за осъществяване на 
функциите на кметството се управлява от кмета на съответното кметство. 
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(3) 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. 

(4) Кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници 
упражняват контрол по управлението на имотите по чл. 3, ал. 2, т.3 от ЗОС по 
местонахождението им. 

(5) 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. 16. (1) Имоти и вещи - публична общинска собственост, които не са 
необходими за нуждите на органите на общината или на юридическите лица и звена на 
общинска бюджетна издръжка могат да се предоставят след решение на общински съвет 
от кмета на общината за безвъзмездно управление на други юридически лица на 
бюджетна издръжка или на техни териториални структури. Въз основа на решението на 
общински съвет, кметът на общината издава заповед и сключва договор за безвъзмездно 
управление. 

(2) Ръководителите на юридическите лица по ал. 1, осъществяват управлението на 
публичната общинска собственост от свое име, за своя сметка и на своя отговорност в 
рамките на действащата нормативна уредба, след съгласуване с кмета. 

Чл. 17. (1) Свободни имоти или части от тях - публична общинска собственост, с 
изключение на обектите, подлежащи на концесиониране, могат да се отдават под наем за 
срок до 10 години след решение на общинския съвет. 

(2) (Изм. с Решение № 691 по Протокол № 42/22.08.2014 г.) Отдаването под наем 
на имотите по предходната алинея с изключение на пасищата и мерите се осъществява 
след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на Глава 
Седма. 

(3) Въз основа на резултатите от търга или конкурса по ал. 2, кметът на общината 
издава заповед и сключва договор за наем. 

(4) (Нова – Решение № 691 по Протокол № 42/22.08.2014 г.) Имоти - публична 
общинска собственост, могат да се обременяват с ограничени вещни права само в 
случаите, определени със закон. 

Чл. 18. (1) Имоти или части от тях - общинска собственост, предоставени за 
управление на училища, детски градини и обслужващи звена, могат да се отдават под 
наем чрез публично оповестен търг или конкурс. 

(2) Кметът на общината делегира права на директорите на училищата или детските 
градини да отдават под наем обектите по ал. 1 при спазване на установената процедура 
със ЗОС и настоящата наредба, като същите се отчитат за дейността по управлението на 
общинска собственост в края на всяка учебна година пред него. 

(3) Условията и критериите на публичния търг или публично оповестения конкурс 
се съгласуват предварително с кмета на общината. 

(4) Сумите от наемите се внасят в приход на бюджета на съответното училище, 
детска градина или обслужващо звено.  

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

ІV. УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

Чл. 19. (1) Кметът на общината организира, ръководи и контролира управлението 
на имоти - частна общинска собственост и безстопанствените имоти на територията на 
общината. 

(2) Ръководителите на юридическите лица и на звената на общинска бюджетна 
издръжка, осъществяват управлението на имотите - частна общинска собственост, 
предоставени им безвъзмездно с цел осъществяване на техните функции. 

Чл. 20. (1) (Изм. с Решение № 219 по Протокол № 11/27.05.2016 г.) Имотите - 
частна общинска собственост се отдават под наем след публично оповестен търг или 
публично оповестен конкурс, който се провежда при условията на Глава Седма. 
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(2) (Изм. с Решение № 219 по Протокол № 11/27.05.2016 г.) Въз основа на 
резултатите от търга или конкурса, кметът на общината сключва договор, чийто срок не 
може да бъде по-дълъг от 10 години. 

Чл. 21. (1) Отдаването под наем на общински терени за поставяне на преместваеми 
обекти (павилиони, гаражни клетки и други елементи на градското обзавеждане) се 
извършва по схема, одобрена от гл. архитект по реда на Закона за устройство на 
територията (ЗУТ), след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс 
при реда условията на Глава Седма. 

(2) Въз основа на резултатите от търга или конкурса, кметът на общината или 
упълномощен от него заместник - кмет сключва договор, чийто срок не може не може да 
бъде по-дълъг от 10 години. 

Чл. 22. Първоначалната наемна цена при провеждане на публичен търг или 
публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти, предназначени за 
административни и стопански нужди, не може да бъде по-ниска от размера, определен с 
Тарифа, утвърдена от Общинския съвет за определяне на минималните месечните наемни 
цени на квадратен метър за отдаване под наем на общински нежилищни имоти. 

Чл. 23. (1) С решение на общинския съвет могат да бъдат отдавани под наем 
свободни нежилищни помещения - частна общинска собственост, без търг или конкурс, на 
юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза. 

(2) Кметът на общината сключва договор за наем при условия, определени с 
решението от общинския съвет по ал. 1. 

(3) Срокът за наемните правоотношения по ал. 1 не може да бъде по-дълъг от 10 
години. 

Чл. 24 (1) Със заповед на кмета на общината се предоставят помещения под наем - 
частна общинска собственост на общинските ръководства на политическите партии, 
отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите партии. 

(2) Исканията за предоставяне на помещения по ал. 1 се отправят до кмета на 
общината и се придружават от данни за финансовото състояние на организацията, 
установяващи възможностите й за плащане на наема. 

(3) При наличие на помещения, кметът на общината издава заповед за настаняване, 
въз основа на която се сключва договор за наем със срок до края на мандата на съответния 
Общински съвет. 

(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) 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. 

(6) Договорите по предходната алинея се сключват за срока по ал. 3. Наемната цена 
се определя съгласно Закона за политическите партии. 

Чл. 25. Поземлени имоти - частна общинска собственост, 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, могат да се отдават под наем без търг или конкурс за срока на ремонтно-
строителните дейности на търговски дружества с решение на общинския съвет. 

Чл. 26. (1) Исканията по чл. 23, чл. 24 и чл. 25 се подават чрез Центъра за услуги и 
информация на гражданите до кмета на общината и се проучват от длъжностни лица, 
определени от кмета на общината в срок до един месец от постъпването им. 

(2) Проектите за решения се подготвят от кмета и се внасят за разглеждане в 
общинския съвет с мотивирани доклади. 

(3) Въз основа на решението на общинския съвет се сключва договор за наем от 
кмета на общината 

Чл. 27. (1) Със заповед на кмета на общината без търг или конкурс се предоставят 
помещения - частна общинска собственост под наем на общинските ръководства на 
синдикалните организации. 
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(2) Исканията по ал. 1 се подават чрез Центъра за услуги и информация на 
граждани, като към тях се прилага препис от документа за регистрация на съответната 
синдикална организация по смисъла на Кодекса на труда. 

(3) Договорите по предходната алинея се сключват за срок до 5 години. 
Чл. 28. Общинският съвет приема Тарифа, с която определя наемната цена на 1 

кв.м. за помещенията, отдавани на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи 
дейност в обществена полза, на общинските ръководства на синдикалните организации, 
политическите партии, както и на търговските дружества, наемащи имоти по реда на чл. 
25 от Наредбата. 

Чл. 29. (1) Общината владее и управлява безстопанствените имоти на своята 
територия. 

(2) В десетдневен срок от постъпване на информация в общинската администрация 
за наличие на безстопанствен имот/и, кметът на общината назначава комисия за 
установяване обстоятелствата. 

(3) В състава на комисията се включват юрисконсулт, специалист "Общинска 
собственост", специалист "Устройство на територията". Комисията извършва 
документална проверка и проверка на място. За обстоятелствата, констатирани при 
проверката се съставя протокол. 

(4) Въз основа на констатираните факти и обстоятелства, кметът на общината 
издава заповед за завземане на безстопанствения имот/и. В заповедта могат да се 
предвидят мерки, за привеждането на имота/тите във конструктивна и функционална 
годност.  

(5) Завладеният безстопанствен имот се управлява, съобразно реда за управление 
на съответния по вид имот, общинска собственост, указан в тази наредба или в наредбата 
по чл. 45а от Закона за общинската собственост. 

Чл. 30. Наемните отношения се прекратяват по реда и при условията на чл. 15 от 
Закона за общинската собственост и Закона за задълженията и договорите. 

Чл. 30а. (Нова – Решение № 691 по Протокол № 42/22.08.2014 г.) (1) Отдаването 
на земите от общинския поземлен фонд, с изключение на мерите и пасищата, под наем 
или аренда се извършва чрез публичен търг или публичнооповестен конкурс при условия 
и по ред, определени в тази наредба. Въз основа на резултатите от проведения търг или 
конкурс кмета на Община Две могили издава заповед и сключва договор за наем или 
аренда. 

(2) Земите от общинския поземлен фонд могат да се отдават под наем или аренда 
без търг или конкурс, след Решение на Общински съвет: 

1. когато са заети с трайни насаждения; 
2. когато не са били използвани две или повече стопански години; 
3. в случаите по чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ 
4. на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни 

селскостопански животни, регистрирани в Системата за идентификация на животните и 
регистрация на животновъдните обекти на БАБХ, когато земите са пасища или ливади; 

5. в други случаи, определени в закон.  
(3) Общинският съвет по предложение на кмета на общината определя маломерни 

имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една година 
без търг или конкурс. 

Чл. 30 б. (Нова – Решение № 691 по Протокол № 42/22.08.2014 г.) Съобразно 
текущото състояние на имотите, Кмета на Община Две могили или упълномощени от него 
длъжностни лица подават заявление до Общинска служба по земеделие за промяна на 
начина на трайно ползване на имота, по ред определен в чл. 78а от ППЗСПЗЗ. 

 

ГЛАВА ПЕТА 

V. УПРАВЛЕНИЕ НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

Чл. 31. (1) Движимите вещи - общинска собственост се управляват в интерес на 
населението в общината и с грижата на добър стопанин. 
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(2) Общото ръководство и контрол по управлението на вещите - общинска 
собственост се осъществява от кмета на общината. 

Чл. 32. Движимите вещи - частна общинска собственост, се предоставят 
безвъзмездно за управление на юридически лица и звена на общинска бюджетна 
издръжка. 

Чл. 33. (1) Вещите по чл. 32 се предоставят със заповед на кмета, след решение на 
общинския съвет. 

(2) Кметът на общината внася в общинския съвет доклад с проект за решение за 
предоставяне на вещите по ал. 1. Към доклада се прилага мотивирано искане от 
заинтересуваното лице или организация, списък на вещите - частна общинска 
собственост, с техните индивидуализиращи белези - количество и общата им балансова 
стойност. 

Чл. 34. (1) Движимите вещи - частна общинска собственост, извън тези по чл. 32 се 
предоставят под наем от кмета на общината след провеждане на публичен търг или 
публично оповестен конкурс по реда на Глава Седма от настоящата наредба. 

(2) Възмездно право на ползване върху вещи се предоставя от кмета на общината 
със заповед и договор след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс 
по реда на Глава Седма от настоящата наредба, след решение на Общински съвет – Две 
могили. 

(3) Безвъзмездно право на ползване върху вещи се предоставя, след решение на 
Общински съвет- Две могили от кмета на общината на юридически лица, в които община 
Две могили притежава повече от 50 процента от дяловете или акциите и звена на 
общинска бюджетна издръжка. 

 

ГЛАВА ШЕСТА 

VІ. РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

Чл. 35. (1) Разпореждането с недвижими имоти - частна общинска собственост се 
осъществява чрез: 

1. продажба на имоти или на идеални части от тях; 
2. замяна; 
3. учредяване право на строеж, надстрояване и пристрояване - възмездно или 

безвъзмездно; 
4. учредяване на вещно право на ползване - възмездно или безвъзмездно; 
5. апортиране на собственост и вещни права в капитала на търговски дружества; 
6. делба; 
7. премахване на сгради, постройки и съоръжения; 
8. дарение на юридически лица на бюджетна издръжка; 
9. сделки по чл. 15, ал. 5 и чл. 17, ал. 5 от Закона за устройство на територията; 
10. по силата на закон. 
(2) Замяна по ал. 1, т.2 се допуска само при: 
1. изпълнение на задължения, произтичащи от международен договор; 
2. прекратяване на съсобственост върху имоти между общината и трети лица; 
3. когато с влязъл в сила подробен устройствен план се предвижда отчуждаване на 

имоти за нуждите на общината; 
4. между общината и друга община или между общината и държавата; 
5. в други случаи, определени в закон. 
(3) При разпоредителна сделка с общински имот по ал. 1, физическите и 

юридическите лица заплащат на общината режийни разноски в размер на 2%, от неговата 
цена, както следва: 

1. на имота, предмет на продажба, съответно на ограниченото вещно право, което 
се учредява; 

2. на имота с по-висока пазарна стойност - при замяна; 
3. на реалния дял с по-висока пазарна стойност - при делба; 
4. на данъчната оценка - в случаите на безвъзмездни сделки. 
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(4) 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 по ал. 1, т. 5 се извършва по реда, предвиден в 
Търговския закон. 

Чл. 36. (1) Разпореждането с движими вещи - частна общинска собственост се 
осъществява чрез: 

1. продажба; 
2. замяна; 
3. дарение; 
4. (Нова с Решение № 532 по Протокол № 26/26.05.2017 г.) бракуване. 
(2) Продажбата на вещи, които не са необходими за дейността на общината, се 

осъществява чрез публичен търг с явно наддаване по реда на Глава Седма. 
(3) Замяна на вещи се извършва с договор, сключен от кмета на общината по реда и 

условията на Закона за задълженията и договорите. 
(4) (Нова с Решение № 532 по Протокол № 26/26.05.2017 г.) Бракуването 

/ликвидирането/ на движими вещи дълготрайни активи или материални запаси се 
извършва от кмета на общината въз основа на протокол, изготвен от комисия, назначена 
за целта с негова заповед. Протоколът задължително съдържа пълно описание на веща и 
състоянието й, информация за вида и балансовата стойност на бракуваното имущество и 
предложение за начина на ликвидирането й. Бракуването се извършва със заповед на 
кмета, а за моторни превозни средства, след решение на Общински съвет. Негодните и 
ненужни вещи се предават за скрап по реда на Закона за управление на отпадъците. 

Чл. 37. (1) Продажбата на нежилищни имоти - частна общинска собственост, се 
извършва в съответствие с предвижданията в годишната Програма по чл. 4 от тази 
наредба, след решение на общинския съвет, от кмета на общината, чрез 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. 38. (1) Физически и юридически лица, притежаващи собственост върху законно 
построена сграда, изградена върху земя - частна общинска собственост, могат да 
придобият право на собственост върху земята без търг или конкурс след решение на 
Общински съвет, като подадат молба до кмета на общината. 

(2) Молбата по предходната алинея се подават чрез Центъра за услуги и 
информация на гражданите на общината и се проучват от длъжностни лица, определени 
от кмета на общината в 14-дневен срок от постъпването им. 

(3) Към молбата по ал. 2 заинтересованите лица по ал. 1 прилагат: 
1. документ за собственост върху построената сграда (договор за учредяване на 

право на строеж върху общинска земя); 
2. скица на имота с обяснителна записка, че сградата е построена в съответствие 

със строителните правила и норми и договора за учредяване на право на строеж върху 
общински имот; 

3. удостоверение за актуално състояние на юридическото лице; 
4. удостоверение за наследници, ако е необходимо. 
(4) При необходимост може да се изискват и допълнителни документи, 

удостоверяващи факти и обстоятелства, които са от значение за продажбата. 
Чл. 39. (1) Въз основа на представените документи по реда на чл.38 кметът на 

общината подготвя проект на решение и внася преписката за разглеждане в общинския 
съвет с мотивиран доклад. 

(2) Въз основа на решението на общинския съвет кметът на общината издава 
заповед, в която определя купувача, имота, който се прехвърля, цената и дължимите 
данъци, такси и режийни разноски и сключва договор. 

(3) Продажбата на земята по чл.38 се извършва по пазарна оценка, изготвена от 
независим лицензиран оценител, определени по реда на чл.41, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост, приета от Общински съвет. 
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(4) В едномесечен срок от връчването на заповедта лицето, подало молбата за 
закупуване, заплаща цената на земята, както и дължимите данъци, такси и режийни 
разноски. 

(5) В 14-дневен срок след представянето на документ за извършено плащане се 
подписва договорът за продажба на земята.  

(6) Договорът за продажба се вписва в службата по вписванията по 
местонахождение на имота за сметка на физическото или юридическото лице - купувач. 

(7) В едномесечен срок от вписването на договора за продажба кметът на общината 
отписва имота - частна общинска собственост от актовите книги на имотите – общинска 
собственост и вписва обстоятелството в акта за общинска собственост. 

(8) По реда на ал. 1-7 се извършва и продажбата на идеални части от правото на 
собственост върху земята на физически и юридически лица, притежаващи идеални части 
от правото на собственост върху законно построена сграда върху тази земя. 

Чл. 40 (1) Продажбата на имот - частна общинска собственост се извършва без търг 
или конкурс след решение на общинския съвет, когато сделката е между общината и 
държавата, или между общината и друга община/и или когато лицата, на които може да се 
извърши продажба, са определени в закон. 

(2) Исканията по предходната алинея се подават чрез Центъра за услуги и 
информация на гражданите на общината и се проучват от длъжностни лица, определени 
от кмета на общината в едномесечен срок от постъпването им. 

(3) Проектите за решения се подготвят от кмета и се внасят за разглеждане в 
общинския съвет с мотивирани доклади. 

(4) Въз основа на решението на общинския съвет кметът на общината издава 
заповед и сключва договор. 

Чл. 41. (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 основа на 
проект за изменение на действащия подробен устройствен план. В предварителния 
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. 42. (1) Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, може да се 
извърши без търг или конкурс, въз основа на предвижданията в годишната Програма по 
чл. 4 от тази наредба, след решение на общинския съвет, по искане на инвеститор, 
получил сертификат за клас инвестиция. 

(2) Продажбата по ал. 1 се извършва по цена, определена по реда на чл.22а, ал.2 от 
Закона за насърчаване на инвестициите. Въз основа на решението на общинския съвет 
кметът на общината сключва договор. 
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(3) Учредяване на възмездно ограничено вещно право върху недвижим имот - 
частна общинска собственост, може да се извърши, в съответствие с предвижданията в 
годишната Програма по чл. 4 от тази наредба, след решение на общинския съвет, по 
искане на инвеститор, получил сертификат за клас инвестиция. 

(4) Решението на общинския съвет по алинея 3 се приема с мнозинство три 
четвърти от общия брой на съветниците. 

Чл. 43. (1) Дарение на недвижим имот - частна общинска собственост, може да се 
извърши след решение на общинския съвет, на държавата или на юридическо лице на 
държавна бюджетна издръжка. 

(2) Решението на общинския съвет по алинея 1 се приема с мнозинство три 
четвърти от общия брой на съветниците. 

(3) Въз основа на решението, кметът на общината издава заповед и сключва 
договор. 

Чл. 44. (1) Съсобствеността върху имоти между община 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 община 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. 45. (1). В тримесечен срок след решението на общинския съвет по предходния 
член кмета на общината издава заповед за прекратяване на съсобствеността. Заповедта се 
връчва на купувача срещу подпис. 

(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 за продажба. 

(3) Когато плащането не се извърши в определения в заповедта срок, кметът на 
общината може да я отмени и да прекрати производството. 

Чл. 46. (1) В случаите на чл. 37, ал. 4 и ал. 6, чл. 38, ал. 2 и чл. 39 ал. 3 и ал. 5 от 
Закона за общинската собственост, 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, чл. 38, ал. 2 и чл. 
39, ал. 3 и ал. 5 от Закона за общинската собственост подават молба до кмета на общината. 

(3) Кметът на общината определя задължителните документи, които трябва да 
придружават молбата 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. 47. (1) (Доп. с Решение № 754 по Протокол № 47/28.11.2014 г.) 

Разпоредителните сделки с нежилищни имоти и вещни права - частна общинска 
собственост, се извършва въз основа на пазарни оценки, които са одобрени от общинския 
съвет и не могат да бъдат по- ниски от данъчните оценки. Началните цени при провеждане 
на търгове или конкурси за разпореждане с имоти или с вещни права върху имоти - 
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общинска собственост, не могат да бъдат по-ниски от цените, определени от общинския 
съвет. 

(2) (Изм. с Решение № 917 по Протокол № 54/26.06.2015 г., изм. с Решение № 219 

по Протокол № 11/27.05.2016 г.) Пазарната оценка се изготвя от независим лицензиран 
експерт. Изготвянето на пазарна оценка се възлага от кмета на общината. 100 % от 
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 договор. 

(3) (Нова с Решение № 754 по Протокол № 47/28.11.2014 г.) В случаите по ал. 1 не 
се допуска заплащане на цената изцяло или частично с компенсаторни инструменти. 

Чл. 47а (1) (Нов – Решение № 691 по Протокол № 42/22.08.2014 г.) За учредяване 
право на ползване върху поземлени имоти или части от тях – общинска собственост за 
устройване на постоянни пчелини по смисъла на Закона за пчеларството, собственикът на 
пчелина подава заявление до кмета на общината. Към заявлението се прилагат 
доказателства, че заявителят е вписан в регистъра по чл. 8 от Закона за пчеларството и е 
собственик на постоянен пчелин с над 10 пчелни семейства. Кмета на общината изисква 
писмено становище от кмета или кметският наместник в което землище е исканият имот. 
Когато исканото право за ползване е върху част от имот, се изготвя предложение (скица – 
проект) с нанесени граници на площта.  

(2) (Изм. с Решение № 834 по Протокол № 51/27.03.2015 г., изм. с Решение № 219 

по Протокол № 11/27.05.2016 г.) Пазарната оценка се изготвя от независим лицензиран 
експерт. Изготвянето на пазарна оценка се възлага от кмета на общината. 100 % от 
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 договор.  

(3) На основание решението на общинския съвет кметът на общината издава 
заповед, в която определя ползвателя, имота или частта от имота, която се предоставя за 
ползване, цената и дължимите такси и режийни разноски. 

(4) (Изм. с Решение № 834 по Протокол № 51/27.03.2015 г., изм. с Решение № 219 

по Протокол № 11/27.05.2016 г.) Цената за учредяване право на ползване за постоянен 
или временен пчелин се определя съгласно изготвена пазарна оценка от независим 
лицензиран експерт. Изготвянето на пазарна оценка се възлага от кмета на общината. 100 
% от 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 договор.  

(5) Цената се заплаща в 1-месечен срок от влизане в сила на акта за учредяване на 
право на ползване на постоянен пчелин или от издаване на разрешението за временен 
пчелин. 

(6) След извършено плащане, кметът на общината сключва договор със заявителя.  
(7) За настаняване или преместване на временен пчелин по смисъла на Закона за 

пчеларството не се учредява право на ползване върху поземлени имоти по реда на ал. 1, а 
се издава разрешение от кмета на общината. 

(8) Разрешението по ал. 7 се издават в деня на подаване на заявлението. 
Чл. 48. (1). Замяна на имот- частна общинска собственост, на право на строеж 

върху имот - частна общинска собственост, или на право на строеж в полза на общината с 
имот, или право на строеж, собственост на държавата, на физически или юридически 
лица, може да се извършва по инициатива на общината, или по писмено предложение на 
заинтересованите лица. 

(2) Замяна по ал. 1 може да се извърши, както е предвидена в годишната програма 
по чл. 4 от тази наредба и ако отговаря поне на едно от посочените изисквания на чл. 
40,ал. 2 от ЗОС за допустимост на замяната: 

1. при прекратяване на съсобственост между общината и трети лица; 
2. когато с влязъл в сила ПУП се предвижда отчуждаване на имоти за нужди на 

общината; 
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3. замяната е между общината и друга община, или между общината и държавата; 
4. 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/правото на строеж върху имота, което се публикува на 
интернет-страницата на общината и се поставя на определените места в сградата на 
общината, кметството или населеното място по местнахождението на общинския имот. 

(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. 

 

ГЛАВА СЕДМА 

VІІ. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ И 

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС 

Чл. 49. С тази глава се уреждат условията и редът за провеждане на търгове и 
конкурси, съгласно Закона за общинската собственост. 

Чл. 50. По реда на тази глава се извършва отдаване под наем чрез публичен търг 
или публично оповестен конкурс на: 

1. имоти – публична и частна общинска собственост; 
2. вещи - частна общинска собственост: машини, съоръжения, оборудване, 

транспортни средства и вещи за стопански и административни нужди; 
3. земи от общинския поземлен фонд и земи в строителни граници на населените 

места. 
4. отдаването под наем на общински терени за поставяне на преместваеми обекти 

(павилиони, гаражни клетки и други елементи на градското обзавеждане). 
Чл. 51. 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. 52. По реда на тази глава, публичен търг или публично оповестен конкурс се 

извършва: 
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. (Нова – Решение № 661 по Протокол № 40/20.06.2014 г.) Учредяване право на 

ползване върху имоти и вещи – частна общинска собственост по реда на чл. 39 от Закона 
за общинската собственост. 

Чл. 53. (1). Търгът се открива след Решение на Общинския съвет със заповед на 
кмета на общината, която съдържа: 

1. описание на имота; 
2. вида на търга - с тайно или явно наддаване; 
3. начална цена и стъпка на наддаване при явен търг, която не може да бъде по-

малка от 1 на сто и по-голяма от 10 на сто от началната 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. размерът на депозит за участие, който не може да бъде по-малък от 10 на сто и 

по-голям от 25 на сто върху първоначално определената цена; 
8. други тръжни условия. 
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(2) Със заповедта по ал. 1 се утвърждават и тръжната документация и проектът на 
договора, като част от нея, правилата, по които ще се проведе търга, условията за оглед на 
обекта и крайният срок за приемане на заявленията за участие. 

(3) Тръжната документация по ал.2 съдържа: 
1. обстоятелствата по ал.1 с конкретни данни за всяко от тях; 
2. списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите при 

участие в търга; 
3. основанията за недопускане до участие в търга; 
4. разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на 

договора; 
5. характеристика на предмета на търга (акт за общинска собственост, скица и др.); 
6. проект на договора; 
7. начинът на плащане на цената и изисквани обезпечения, ако се налагат.  
(4) Комисията по провеждането на търга се състои от 3 до 5 члена, в т.ч. 

председател и секретар, като задължително в нейния състав се включват юрист и 
икономист. Кметовете на кметства или определени от тях служители от съответната 
администрация се включват в състава на комисията по провеждането на търга в случаите, 
в които се извършва предоставяне под наем или разпореждане с имоти на територията на 
кметството. В заповедта за назначаване на комисията се определят и двама резервни 
члена. 

(5) Комисията по ал.4 се назначава със заповед на кмета на общината в деня на 
търга. 

Чл. 54. (1) Условията на публичния търг по отношение на обекта, началната цена, 
специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие 
се публикуват в един местен ежедневник, както и в интернет страницата на общината и се 
разгласяват по друг подходящ начин най-малко 14 дни преди датата на провеждането на 
търга. 

(2) Извлечение от заповедта на кмета на общината се обявява на видно място в 
сградата на общинската администрация и кметствата в 3-дневен срок от нейното издаване. 

Чл. 55. (1) Търгът може да се проведе само в случай, че са се явили най-малко: 
1. трима от членове на комисията по чл. 50, ал. 3; 
2. двама кандидати или са подадени 2 заявления за участие. 
(2) Когато при явен търг 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. 

(3) Когато на търга не се яви кандидат или няма подадени заявления за участие в 
срока по чл.54, ал.1, той се обявява за непроведен и кмета на общината насрочва нов търг 
в едномесечен срок. 

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

(5) В случай, че търгът не може да се проведе поради отсъствие на един или повече 
от един член на комисията или правоспособен юрист и те не могат да бъдат заменени от 
резервните членове, търгът се отлага за същия час и място на следващия работен ден. 

(6) 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. 56. 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 определя провеждането на нов търг. 

Чл. 57. (1) При търг с явно наддаване, председателят на комисията разяснява на 
участниците процедурата, при която ще се проведе търга, обявява първоначалната цена, 
от която започва наддаването, както и определената стъпка на наддаване. 
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(2) Комисията проверява дали кандидатите отговарят на изискванията и се 
произнася по допускането им до участие в търга. 

(3) Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи: 
1. са подадени след срока, определен със заповедта по чл.53, ал.1; 
2. са подадени в прозрачен плик или незапечатан; 
3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
4. не съдържат, който и да е от документите, посочени в тръжната документация в 

съответствие с чл.53, ал.3, т.2. 
(4) До участие в търга не се допуска кандидат, който има непогасени парични 

задължения към общината.  
(5) Председателят на тръжната комисия обявява допуснатите до участие в търга, 

както и тези, които не се допускат до участие поради наличие на някое от основанията по 
ал.3 и ал.4, като посочва конкретното основание. 

(6) Преди да започне наддаването, председателят на тръжната комисия поканва 
последователно по реда на подаване на документите всички допуснати участници в търга 
да потвърдят устно началната тръжна цена. 

(7) В случай, че някой от участниците откаже да потвърди началната тръжна цена, 
той не се допуска до по-нататъшно участие в търга, а внесеният от него депозит се 
задържа и остава в полза на общината. 

Чл. 58. Наддаването се извършва чрез гласно обявяване от участниците на 
последователни суми над началната цена, разграничени от председателя на комисията със 
звуков сигнал. Всяко увеличение трябва да бъде равно на наддавателната стъпка. 

Чл. 59. (1) Участниците обявяват високо и ясно предлаганите от тях суми. 
Обявената от участника сума 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. 

Чл. 60. В случай че участниците в търга след изрична покана от председателя не 
изявят желание да купят, включително и по първоначално определената цена, 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 в определения срок. 

Чл. 61. В случай, че в резултат на декласиране на участник остане само един 
кандидат, търгът се провежда и кандидатът се обявява за спечелил по предложената от 
него цена, ако не е по-ниска от обявената начална тръжна цена. 

Чл. 62. (1) Търг с тайно наддаване се провежда чрез предварително подаване на 
писмени предложения от всеки участник. 

(2) Желаещите да участват в обявения търг подават до определения в заповедта 
срок запечатани в плик: заявление; удостоверение за актуално състояние или ЕИК 
съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър (за юридически лица и еднолични 
търговци); декларация за оглед на обекта, предмет на търга; документ за внесен депозит; 
документ за закупени тръжни книжа; удостоверение от отдел "Местни данъци и такси" 
при Община Две могили за наличие или липса на задължения по ЗМДТ; други посочени в 
обявата; Оферта - по образец, запечатана в отделен плик, поставен в плика заедно с 
останалите документи. Върху плика участникът посочва име, адрес за кореспонденция, 
телефон и по възможност факс и електронен адрес. 

(3) Подадените документи се завеждат в Центъра за услуги и информация на 
гражданите в Община Две могили, като служител отбелязва върху всеки плик входящия 
номер на офертата на участника. 

Чл. 63. (1) В деня на провеждането на търга, комисията, назначена по реда на чл.53, 
ал. 4 и 5, разпечатва подадените пликове и се запознава с редовността на подадените 
документи. 
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(2) Комисията проверява дали участниците отговарят на изискванията чрез 
отваряне на пликовете, в които се съдържат изискваните документи и се произнася по 
допускането им до участие в търга. На този етап пликът с офертното предложение не се 
отваря. 

(3) Действията на комисията по провеждане на търга са публични и на тях могат да 
присъстват представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с 
нестопанска цел. 

Чл. 64. (1) Комисията отбелязва в протокола обстоятелства по редовността на 
подадените документи. 

(2) В офертата, участникът вписва наименованието на обекта на търга, 
предлаганата цена (цифром и словом), името на участника и името на упълномощеното 
лице (ако има такъв). В плика се прилага и оригиналното или нотариално заверено копие 
на документа, удостоверяваш представителната власт и пълномощното на представителя. 

(3) Участник, предоставил предложение в незапечатан плик или което не съдържа 
данните по ал. 2, се отстранява от участие в търга. 

Чл. 65. (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. 

(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 участници са предложили еднаква най-висока 
цена, търгът завършва с явно наддаване между тях, като наддаването започва от 
предложената цена. 

(4) Обстоятелствата по ал. 1 и по чл. 60 се констатират с протокол на комисията, 
който се подписва от всичките й членове. 

Чл. 66. Въз основа на резултата от търга /с явно или тайно наддаване/, кметът на 
общината издава заповед, с която обявява спечелилия търга, цената и условията на 
плащането. Внесеният депозит се прихваща от цената. 

Чл. 67. (1) Заповедта на кмета на общината по чл. 66 се издава в 7-дневен срок от 
датата на провеждането на търга и се съобщава на участниците по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс.  

(2) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс. 

Чл. 68. (1) Спечелилият търга е длъжен да внесе цената и другите дължими по 
заповедта суми в 14-дневен срок от влизането й в сила. 

(2) Ако спечелилият търга не внесе цената и другите дължими по заповедта суми в 
срока по ал. 1 се приема, че се е отказал да заплати предложената цена и депозита не се 
връща. 

(3) В случая по ал. 2 за спечелил търга се определя участникът, предложил 
следващата по размер цена. 

(4) Ако лицето по ал. 3 не внесе цената и другите дължими по заповедта суми в 
срока по ал. 1, процедурата се прекратява и се насрочва нов търг. 

Чл. 69. (1) Кметът на общината сключва договор със спечелилия търга участник в 
7-дневен срок от представяне на документ за извършено плащане, декларация за произход 
на средствата по Закона за мерките срещу изпирането на пари, в случай на сделка на 
стойност над 30 000 лв. 

(2) Имуществото, предмет на сделката, се предава с приемателно-предавателен 
протокол. Протоколът е неразделна част от договора. 

(3) Вписването на договора, когато това е необходимо, се извършва от спечелилия 
търга, който в 7-дневен срок представя един екземпляр от вписания договор в "Общинска 
собственост" за отписване на имота и отбелязване на извършената промяна в актовите 
книги. 
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Чл. 70. Внесените депозити на неспечелилите участници се освобождават след 
изтичане срока за обжалване на заповедта по чл.66 с писмено нареждане от председателя 
на комисията или специалист „Общинска собственост”. 

Чл. 71. В случаите, когато освен размера на цената, се поставят специфични 
изисквания към предмета на сделката, както и когато сключването и изпълнението й са 
подчинени на определени условия, се провежда публично оповестен конкурс. 

Чл. 72. (1) Кметът на общината назначава комисия, която разработва условията на 
конкурса. В комисията могат да бъдат включени представители на юридически лица с 
нестопанска цел, експерти от други администрации, както и специалисти в областта на 
предмета на конкурса. 

(2) Примерни условия на конкурса могат да бъдат: 
1. предлагана цена; 
2. запазване предназначението на обекта; 
3. запазване или създаване на работни места; 
4. извършване на инвестиции, свързани с опазване или възстановяване на околната 

среда; 
5. по начина и срока за прехвърляне на собствеността; 
6. определяне на срок, през който приобретателят не може да се разпорежда с 

обекта на конкурса; 
7. специфични технологични, технически или естетически качества на 

изпълнението или крайния строителен продукт; 
8. други условия и изисквания към участниците, съобразно спецификата на 

сделката. 
(3) Изискванията и условията се определят от Общинския съвет в решението за 

обявяването на конкурса. 
Чл. 73. (1) Конкурсът се открива със заповед на кмета на общината, след решение 

на Общинския съвет. 
(2) Със заповедта по ал. 1 се обявявят утвърдените от Общинския съвет условия на 

конкурса, крайният срок за приемане на предложенията за участие, както и начинът за 
оглед на обекта и съдържа: 

1. наименование и описание на обекта на конкурса; 
2. условията за провеждане на публично оповестения конкурс, одобрени от 

Общинския съвет; 
3. срокове и място за закупуване на конкурсната документация и за подаване на 

предложенията от кандидатите за участие в конкурса. 
4. размер на депозита и краен срок за внасянето му. Депозитът не може да бъде по-

малко от 10 на сто и повече от 25 на сто от началната тръжна цена. За депозит се приема 
парична вноска по посочена банкова сметка; 

5. ред за подаване на предложенията; 
6. време за оглед на обекта; 
7. място, ден и час за провеждане на публично оповестения конкурс. 
(3) Със заповедта по предходната алинея се утвърждава конкурсната документация 

и проектът на договора, като част от нея. 
(4) Конкурсната документация за провеждане на публично оповестен конкурс 

съдържа: 
1. обстоятелствата по чл.72, ал.3 с конкретни данни за всяко от тях; 
2. изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат представени от 

кандидатите при участие в конкурса; 
3. основанията за недопускане до участие в конкурса; 
4. критериите за оценка на офертите, минималните параметри за всеки критерий и 

тежестта на всеки от тях при оценяването; 
5. разяснения относно процедурата по провеждането на конкурса и сключване на 

договора; 
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6. характеристика на обекта на публично оповестения конкурс (акт за общинска 
собственост, скица и др.); 

7. проект на договора; 
8. начинът на плащане на цената и изисквани обезпечения, ако се налагат. 
(5) Комисията по провеждането на конкурса се състои от 3 до 5 члена, в т. ч. 

председател и секретар, като задължително в нейния състав се включват юрист и 
икономист. В комисията могат да бъдат включени представители на юридически лица с 
нестопанска цел, експерти от други администрации, както и специалисти в областта на 
предмета на конкурса. Кметовете на кметства или определени от тях служители от 
съответната администрация се включват в състава на комисията по провеждането на 
конкурса в случаите, в които се извършва предоставяне под наем или разпореждане с 
имоти на територията на кметството. В заповедта за назначаване на комисията се 
определят и двама резервни члена. 

(6) Комисията по ал. 5 се назначава със заповед на кмета на общината в първия 
работен ден, след изтичане на срока за приемане на предложения. 

Чл. 74. (1) Условията на конкурса и срока за подаване на предложенията се 
публикуват поне в един местен ежедневник, както и в интернет страницата на общината и 
се разгласяват по друг подходящ начин най-малко 14 дни преди датата на провеждането 
на конкурса. 

(2) Извлечение от заповедта на кмета на общината по чл. 73, ал. 1, се обявява на 
видно място в сградата на общинската администрация и кметствата в 3-дневен срок от 
нейното издаване. 

Чл. 75. (1) Предложението на участниците в конкурса съдържа данните по чл. 73, 
ал. 2 и данни за: 

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. 
(2) Предложенията по ал. 1 се подават до определения в заповедта по чл. 73, ал. 2 

срок, запечатани в плик. Върху плика кандидатът посочва име, адрес за кореспонденция, 
телефон и по възможност факс и електронен адрес. 

(3) Предложението се завежда в Центъра за услуги и информация на гражданите в 
Община Две могили, като служител отбелязва върху всеки плик входящия номер на 
предложението на кандидата. 

Чл. 76. Когато в срока постъпи предложение само от един кандидат, срокът за 
подаване на предложения за участие в конкурса може да се удължи до 14 дни със заповед 
на кмета на общината. 

Чл. 77. (1) В първия работен ден след изтичане на срока за приемане на 
предложения, конкурсната комисия ги разглежда и се произнася по тяхната допустимост.  

(2) Комисията не допуска участник, който: 
1. е подадал документи след срока, определен със заповедта по чл. 73, ал. 1; 
2. е подал документи в прозрачен или незапечатан плик; 
3. е подал предложение, с липсващ който и да е от документите, посочени в 

конкурсната документация в съответствие с чл. 73, ал. 4, т. 2; 
4. който има непогасени парични задължения към общината.  
Чл. 78. (1) Комисията оценява и подрежда представените предложения на 

допуснатите кандидати, за което изготвя доклад до кмета на общината. Комисията 
класира на първо място участникът, чието предложение най-пълно удовлетворява 
конкурсните условия или е направил насрещни предложения, по-благоприятни от 
първоначалните условия.  

(2) Действията на комисията по провеждане на конкурса са публични и на тях 
могат да присъстват представители на средствата за масово осведомяване и на 
юридически лица с нестопанска цел. 
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Чл. 79. (1) Въз основа на доклада на конкурсната комисия, кметът на общината 
издава заповед, с която обявява спечелилия конкурса, цената, другите конкурсни условия, 
съгласно офертата на кандидата, останалите дължими суми, както и условията на 
плащането. Заповедта се връчва на спечелилия по реда на АПК. 

(2) Спечелилият конкурса е длъжен да внесе цената и другите дължими по 
заповедта суми в 14-дневен срок от влизането й в сила. 

Чл. 80. (1) Договорът по предмета на конкурса се сключва от кмета на общината и 
спечелилия участник в 7-дневен срок след представяне от участника на документ за 
извършените плащания и декларация за произход на средствата по Закона за мерките 
срещу изпирането на пари, в случай на сделка на стойност над 30 000 лв. 

(2) Имуществото, предмет на сделката, се предава с приемателно-предавателен 
протокол. Протоколът е неразделна част от договора. 

(3) Вписването на договора, когато това е необходимо, се извършва от спечелилия 
конкурса, който в 7-дневен срок представя един екземпляр от вписания договор в 
"Общинска собственост" за отписване на имота и отбелязване на извършената промяна в 
актовите книги. 

(4) Внесените депозити на неспечелилите кандидати се освобождават след 
изтичане срока за обжалване на заповедта по чл.79, ал. 1 с писмено нареждане от 
председателя на комисията или специалист „Общинска собственост”. 

Чл. 81. (1) При неплащане на цената и другите дължими суми 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 в 
доклада на комисията. 

(3) Ако лицето по ал. 2 не внесе цената и другите дължими суми в определения 
срок, процедурата се прекратява се насрочва нов конкурс. 

 

ГЛАВА ОСМА 

VІІІ. УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИ 

ПОЗЕМЛЕН ФОНД И ОБЩИНСКИ РИБАРНИЦИ 

Чл. 82 (1) Земи от Общинския поземлен фонд и общинските рибарници могат да се 
отдават под наем на физически или юридически лица при условие, че имат съставени 
актове за общинска собственост. 

(2) Земите от общинския поземлен фонд и общинските рибарници се отдават под 
наем чрез публичен търг по реда на Глава Седма от тази Наредба. 

Чл. 83. (1) Общинският съвет определя земите от общинския поземлен фонд и 
общинските рибарници, които могат да се отдават под наем. 

(2) В решението по ал. 1, земите се описват по действащата кадастрална карта за 
влезлите землища в същата или по действаща карта на съществуващи и възстановими 
стари реални граници, землище, масив, парцел, категория, поливност, начин на трайно 
ползване, размер на площта и размер на началната наемна цена за единица площ, съгласно 
Тарифа, приета от Общински съвет към тази Наредба. 

(3) Решението на Общинския съвет се съобщава на населението от съответния кмет 
на кметство или кметски наместник, с обявление, поставено на видимо място в сградата 
на администрацията, помещенията на кметството, общинска служба по земеделие и гори, 
както и населените места, в чието землище са земите. В обявлението се посочва срока, в 
който могат да се предявят искания за предоставяне на земеделски земи под наем. 

(4) Заявленията за участие в публичен търг за предоставяне на земеделски земи под 
наем се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите до кмета на общината. 

Чл. 83а. (Отменен с Решение № 834 по Протокол № 51/27.03.2015 г.) 
Чл. 83б. (Отменен с Решение № 834 по Протокол № 51/27.03.2015 г.) 
Чл. 83в. (Отменен с Решение № 834 по Протокол № 51/27.03.2015 г.) 
Чл. 84. (Изм. – Решение № 691 по Протокол № 42/22.08.2014 г.) (1) Договорите за 

наем се сключват от Кмета за срок не повече от 10 години. Неразделна част от договора 
са: скица, съгласно чл. 26а, ал. 1 от Правилинка за прилагане на Закона за собствеността и 
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ползуването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), заверена от Общинска служба по 
земеделие. 

(2) Определеният наем се заплаща от наемателя в 14-дневен срок след сключване 
на договора за първата стопанска година и в 30-дневен срок от началото на всяка 
следваща стопанска година.  

(3) Отдадените под наем земи, за които наемната цена е заплатена се предават на 
наемателя от комисия, назначена със Заповед на Кмета. За предаването се съставя 
протокол, подписан от двете страни. При въвеждането в реални граници имотът се 
трасира или идентифицира от комисията. 

Чл. 85. (1) Земи от общинския поземлен фонд и общинските рибарници освен по 
реда на чл. 83 от тази Наредба, могат да се отдават и по Закона за арендата в земеделието. 

(2) Арендаторът на земеделска земя от Общинския поземлен фонд, се определя 
след провеждане на търг или конкурс по реда на Глава Седма. 

(3) (Изм. с Решение № 834 по Протокол № 51/27.03.2015 г.) Срокът на договора за 
аренда се сключва за минимум 5 години. 

(4) (Изм. – Решение № 691 по Протокол № 42/22.08.2014 г) Размерът на 
плащането се определя въз основа на резултатите от публичен търг или конкурс, като 
началната тръжна или конкурсна цена е съгласно определената в Приложение № 3 на 
Наредба № 7 тарифа. 

Чл. 86. (1) Договорът за аренда се сключва от Кмета на общината и съдържа всички 
направени предложения от участника в тръжната или конкурсната процедура, както и 
правата и задълженията на страните, съгласно Закона за арендата в земеделието. 

(2) Договорът за аренда се сключва в писмена форма с нотариална заверка на 
подписите на страните, вписва се в нотариалните книги и се регистрира в Общинска 
служба "Земеделие" по местонахождение на имота. 

 

ГЛАВА ДЕВЕТА 

ІX. НАДЗОР, АКТУВАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА ИМОТИ, ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ (Доп. – Решение № 219 по Протокол № 11/27.05.2016 г.) 

Чл. 86а. (1) Общината удостоверява възникването, изменението и погасяването на 
правото си на собственост върху имоти с акт за общинска собственост. 

(2) Актът за общинска собственост е официален документ, съставен от длъжностно 
лице по ред и форма, определени в закона. 

(3) Актът за общинска собственост няма правопораждащо действие. 
Чл. 86б. (1) За общинските имоти се съставят актове за общинска собственост по 

образци, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството и 
министъра на правосъдието. 

(2) За временните постройки, улиците, площадите, общинските пътища и други 
линейни обекти на техническата инфраструктура не се съставят актове за общинска 
собственост, освен ако в специален закон е предвидено друго. 

Чл. 86в. (1) Актът за общинска собственост се съставя в два екземпляра от 
длъжностно лице, определено от кмета на общината. Актът се подписва от съставителя, 
утвърждава се от кмета на общината и се предоставя за вписване по реда на Закона за 
кадастъра и имотния регистър в 7-дневен срок от утвърждаването му. 

(2) Първият екземпляр на акта се съхранява в Службата по вписванията – град Бяла, 
а вторият – в общината. Препис от акта се изпраща в 7-дневен срок от вписването му на 
Службата по геодезия, картография и кадастър – град Русе и на лицата, на които е 
предоставен имотът. 

(3) За всеки общински имот се съставя досие по образец, утвърден от министъра на 
регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, към което се 
прилага копие от акта за собственост и документите, удостоверяващи възникването, 
изменението и прекратяването на правото на собственост на общината, както и 
предоставените права на трети лица. 

(4) Актовете за общинска собственост за имот, прехвърлен безвъзмездно в 
собственост на общината от държавата, както и за имот, придобит чрез покупко-продажба 
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от държавата или чрез замяна между общината и държавата, се съставя след отписването 
му от актовите книги за държавна собственост по ред, определен от Министерския съвет. 

(5) Актът за общинска собственост за имот- държавна собственост, преминал в 
собственост общината по силата на закон, се съставя по реда на ал. 1 препис от акта се 
изпраща на областния управител в 7-дневен срок от вписването му в службата по 
вписвания. Въз основа на вписания акт за общинска собственост, областният управител 
отписва имота от актовите книги за държавна собственост. 

Чл. 86г. Когато при изменение в подробните устройствени планове се образуват 
нови урегулирани поземлени имоти – общинска собственост, за всеки новообразуван 
урегулиран поземлен имот се съставя нов акт за общинска собственост, в който се 
посочват номерът и датата на стария акт. Промяната се отбелязва и в стария акт и в 
съответния регистър. 

Чл. 86д. (1) При промяна на характера на собствеността от публична в частна или 
обратно се съставя нов акт, като това обстоятелство се отбелязва в новия и в стария акт и в 
регистрите. 

(2)   Общината публикува и поддържа на интернет страницата си единен актуален 
електронен регистър за публичната общинска собственост и за частната общинска 
собственост.  

Чл. 86е. В акта за общинска собственост се вписват данните по чл. 30, ал. 22, т. 4, 
чл. 60, т. 1-7, чл. 61, ал. 5, 7, 9 и 10 и чл. 84, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния 
регистър. 

Чл. 86ж. (1) Актовете за общинска собственост се вписват с последователни номера 
в регистъра, подшиват се в актови книги и се съхраняват в Дирекция "Общинска 
собственост". 

(2) Актовите книги за общинските имоти са общодостъпни и всеки може да иска 
справка по тях при условията и по реда, определени в наредбата. 

(3) Върху акта за общинска собственост на имот, който е престанал да бъде 
собственост на общината, или за който е съставен нов акт, се отбелязва това обстоятелство 
и той се съхранява по начина, предвиден в ал. 1. 

Чл. 86з. (1) Въз основа на съставените актове за общинска собственост се създават 
главен регистър за публичната общинска собственост и главен регистър за частната 
общинска собственост, по образци, утвърдени от министъра на регионалното развитие и 
благоустройството и министъра на правосъдието. 

(2) Актовете за общинска собственост, главните регистри и досиетата на имотите се 
съхраняват безсрочно. 

(3) Регистрите се състоят от партидите на отделните имоти. редът за съставяне, 
поддържане и съхраняване на актовете, досиетата и регистрите и за извършване на 
поправки в тях се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и 
благоустройството и министъра на правосъдието. 

(4) За регистрите по ал. 1 се създават компютризирани информационни системи, 
които осъществяват връзка с кадастъра и имотния регистър. 

(5) Условията и редът за създаване, поддържане и ползване на информационните 
системи, както и за пряк достъп до данните в тях се определят с наредба на министъра на 
регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието. 

Чл. 86и. (1) Когато актът за общинска собственост е съставен за имот, за който въз 
основа на представените доказателства се установи, че неправилно е актуван за общински, 
или основанието за актуването му е отпаднало, кметът на общината издава заповед за 
отписване на имота от актовите книги, по искане на собствениците, придружено с до-
кументи, доказващи собствеността. 

(2)   Когато имотът е престанал да бъде общинска собственост в резултат на раз-
пореждане с него по реда на Закона за общинската собственост, върху акта за общинска 
собственост се прави само отбелязване на настъпилите промени. 
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(3)   След издаване на заповедите по ал. 1 или сключване на договорите по ал. 2, 
имотите се предават на собствениците им, от длъжностни лица, определени от кмета на 
общината. 

Чл. 86й. (1) Общински имот, който се владее или държи без основание, не се 
използува по предназначение или необходимостта от него е отпаднала, се изземва въз 
основа на заповед на кмета на общината. 

(2) Заповедта по ал. 1 се издава въз основа на констативен акт, в който са посочени 
данни за собствеността, лицето, което владее или държи имота, основанието за това, 
писмото за доброволно освобождаване на имота и неизпълнението му. 

(3) Заповедта за изземване на имота се изпълнява по административен ред със 
съдействието на полицията. 

(4) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението на 
заповедта, освен ако съдът разпореди друго. 

(5) Лицата от които са иззети имоти по ал. 1, нямат правата по чл. 72 – 74 от Закона 
за собствеността. 

Чл. 86к. (1) Общината завладява безстопанствени имоти на територията си, чрез 
кметовете на кметства. 

(2)   Завладяването на безстопанствен имот се извършва въз основа на протокол от 
комисията, назначена от кмета на общината. Комисията съставя констативен протокол за 
наличието на безстопанствения имот, местонахождението му и неговото състояние. 

(3)   Кметът на общината издава заповед за завземане на имота (за установяване вла-
дението върху имота). Със заповедта се конкретизират мерките, които трябва да се вземат 
за привеждане на имота в състояние да бъде използван по предназначение. 

(4)   Завладеният безстопанствен имот се управлява съобразно реда за управление на 
съответния вид имот, частна общинска собственост, указан в тази наредба или в Наредба 
№ 18 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в 
общински жилища в Община Две могили, област Русе. 

(5)   След изтичане на десетгодишен срок от издаване на заповедта по ал. 3 за зав-
ладяване на безстопанствения имот, кметът на общината с докладна записка и приложен 
към него доклад прави предложение общинския съвет с решение да прогласи 
придобивната давност по отношение на завладения безстопанствен имот при условията на 
чл. 79, ал. 1 от ЗС. Докладът на кмета на общината следва да съдържа данни за 
непрекъснатото владение върху имота, като договори за наем или други договори за 
управление, данни за ползване на имота от органите на общината или от юридически лица 
и звена на бюджетна издръжка и други. 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 87. Лице, което повреди общинско имущество, когато извършеното деяние не 
съставлява престъпление, се наказва по реда на тази Наредба, независимо от 
имуществената отговорност за причинените вреди. 

Чл. 88. Който без законно основание завземе или на отпаднало основание 
продължи да владее общински имот се наказва с глоба от 100 до 1 000 лв., а за 
едноличните търговци и юридически лица с имуществена санкция от 200 до 2000 лв., ако 
не подлежи на по-тежко наказание. 

Чл. 89. Който не изпълни заповед или решение в едномесечен срок от влизането им 
в сила за освобождаването на общински имот, се наказва с глоба от 500 до 1 000 лв., а за 
едноличните търговци и юридически лица с имуществена санкция от 1 000 до 2 000 лв., 
ако не подлежи на по-тежко наказание. 

Чл. 90. За други нарушения на разпоредбите на тази наредба се налага 
административно наказание - глоба в размер от 20 до 100 лв., освен ако със закон не е 
предвидено друго. 

Чл. 91 (1). Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни 
лица, определени със заповед на кмета на общината. 

(2) Наказателните постановления се издават от кмета на общината. 
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(3) Производството по установяване на нарушенията, издаването, обжалването и 
изпълнението на наказателните постановления се осъществява по реда на ЗАНН. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. По смисъла на тази Наредба: 
1. "стопанска година" е времето от 1 октомври на текущата година до 1 октомври 

на следващата година по смисъла на § 2, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за 
арендата в земеделието 

2. Проучванията във връзка с разпоредителните сделки с общинско имущество се 
извършва от комисия, назначена от кмета на Общината. Комисията дава предложения до 
кмета по представените оценки от независим експерт оценител, в случаите когато това е 
предвидено в Наредбата. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 8, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост и влиза в сила от 01.05.2014 г. 

§ 2. Тази Наредба отменя Наредба № 7 за реда за придобиване право на 
собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление под наем и 
разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, област Русе, 
приета с Решение № 268 по Протокол № 24/21.11.2008 г., изм. и доп. с Решение № 435 по 
Протокол № 34/22.05.2009 г., изм. с Решение № 454 по Протокол № 35/19.06.2009 г., изм. 
с Решение № 473 по Протокол № 36/19.06. 2009 г., изм. с Решение № 516 по Протокол  № 
40/18.09.2009 г., изм. и доп. с Решение № 661 по Протокол № 48/23.04.2010 г., изм. и доп. 
с Решение № 840 по Протокол № 56/27.12.2010 г., изм. и доп. с Решение № 986 по 
Протокол № 61/03.06.2011 г., изм. с Решение № 1052 по Протокол № 63/26.08.2011 г., изм. 
и доп. с Решение № 138 по Протокол № 8/26.04.2012 г. на Общински съвет – Две могили. 

§ 3. Изменения и допълнения в наредбата се правят с решение на общинския съвет. 
§ 4. За неуредени в настоящата наредба въпроси общинския съвет приема отделни 

решения. 
§ 5. (изм. с Решение № 219 по Протокол № 11/27.05.2016 г.).Изпълнението и 

контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на общината. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
 

Т А Р И Ф А 

за определяне на минимални месечни наемни цени на квадратен метър за отдаване под 
наем на общински нежилищни имоти  

№ Предназначение З  о  н  и 

- цена на кв. м. 

Първа Втора 

1. Обекти за търговска  дейност и  услуги  3.00 1.50 

2. Офис –дейност (кантори) 2.00 1.00 

3. Дейности от финансов характер (банки) 20.00 10.00 

4. 

 

1. За лекарски кабинет  
2. За кабинети по дентална медицина 

0.20 

0.20 

0.18 

0.18 

5. Стоматологични кабинети в учебни заведения 0.15 0.10 

6. Спортни обекти 1.00 1.00 

7. Помещения на организации с нестопанска цел в 
обществена полза 

1.50 1.00 

8. Открити площи към търговски обекти за сезонно ползване 1.50 1.00 

9. Терени за временни съоръжения за стопанска дейност  3.00 1.50 

10. 1.Павилиони за търговска дейност – на 1 бр. павилион до 
20 кв.м. 
2.Павилиони за търговска дейност – на 1 бр. павилион  
над 20 кв.м. – освен наемната цена по т. 1, за всеки 

50.00 

 

2.00 

40.00 

 

1.00 
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следващ квадрат допълнително по 
11. Производствена дейност 4.00 3.00 

12. Преместваеми съоръжения по смисъла на чл.56 от ЗУТ 
(кафе-машини) 

40.00 30.00 

13. Наеми за жилищни нужди 2.50 1.50 

14. Учебни кабинети 1.00 0.50 

Разграничаваме две зони, а именно: 

1. Първа – включва обектите, намиращи се в град Две могили.  
2. Втора – включва обектите, намиращи се в село Батищница, село Бъзовец, село 

Чилнов, село Баниска, село Помен, село Могилино, село Кацелово, село Каран Върбовка, 
село Острица, село Широково, село Пепелина. 

ДЕЙНОСТ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНА ОТ ЮРИДИЧЕСКИ 
ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ: 1.00 лева (1 кв. м.) месец. 

ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ 
ПАРТИИ Наемът на предоставените помещения да се определя съгласно чл. 32 от ЗПП 
(размера на амортизационните отчисления като към тях се добавят и експлоатационните 
разходи, ако има такива): 0.50 лева (1 кв. м.) месец. 

ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА И СИНДИКАЛНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ: 
0.30 лева (1 кв. м.) месец. 

ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, НАЕМАЩИ ИМОТИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 25 ОТ 
НАРЕДБАТА: 4.00 лева (1 кв. м.) месец. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

(Изм. с Решение № 532 по Протокол № 26/26.05.2017 г.) Такса за предоставяне на 

мери и пасища на земеделски стопани- животновъди за общо ползване 

 1. За предоставяне на мери и пасища на земеделски стопани – животновъди за 
общо ползване се събира годишна такса в размер, съобразно броя и вида на 
притежаваните пасищни животни, регистрирани в Интегрираната информационна система 
на Българската агенция по безопасност на храните, както следва: 

- за говеда на възраст над една година: 7 лева – за 1 брой животно;  
- за дребни преживни животни: 2 лева – за 1 брой животно; 
- за еднокопитни животни: 10 лева – за 1 брой животно. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 

Тарифа за на началния размер на месечния наем за 1 дка при предоставяне на 

земеделски земи от Общинския поземлен фонд и общински рибарници 

 

 І. Начална /базисна/ цена за предоставяне под наем на земеделски земи от 

общински поземлен фонд, чрез търг или конкурс, както следва : 

 1. Начална /базисна/ цена за предоставяне под наем на обработваеми 

земеделски земи от общински поземлен фонд, чрез търг или конкурс за отглеждане 

на едногодишни полски култури: 
 

 1.1. За имоти с площи над 10 дка; 
Годишна наемна цена лв./дка 

Начин на трайно 

ползване 

Категория 

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х 

Нива, полска 
култура, посевна 
площ, др. посевна 
площ, зеленчукова 

52 49 46 43 40 37 34 31 28 25 
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култура, изоставена 
нива 

 

 1.2. За „Маломерни имоти” с площи под 10 дка ; 
Годишна наемна цена лв./дка 

Начин на трайно 

ползване 

Категория 

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х 

Нива, полска 
култура, посевна 
площ, др. посевна 
площ, зеленчукова 

култура, изоставена 
нива 

35 32 30 28 27 25 23 21 19 17 

 

 1.3. За „Ливади, мери и пасища” начална /базисна/ цена за предоставяне под наем 6 
лева/дка. 
 2. Начална /базисна/ цена за предоставяне под наем на необработвани две и 

повече години земеделски земи от общински поземлен фонд, чрез търг или конкурс 

за отглеждане на едногодишни полски култури: 

2.1. Земеделските земи от ОПФ необработвани две и повече години се отдават под 
наем на цена (начална тръжна цена) - 50% от основната цена определена по т.1, за срок от 
две години. При отдаване под наем за по дълъг срок, наемната цена се предоговаря, като 
размерът и се изравнява с основната цена определена по т.1, съобразно вида и категорията 
на земята. 

(Нова с Решение № 834 по Протокол № 51/27.03.2015 г. на Общински съвет Две 

могили) 2а. (1) Размерът на таксата за промяна на предназначението на земеделска земя от 
Общинския поземлен фонд на Община Две могили за неземеделски нужди , включително 
в случаите по чл. 29, ал. 3 и ал. 4 от ЗОЗЗ се определя в зависимост от:  

1.1. бонитетната категория на земеделската земя, посочена в акта за категоризация, 
изготвен съгласно Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на 
тяхното предназначение; 
 1. 2. размера на земята, включена в границите на определената площадка или трасе 
на обекта; 
 1.3. местонахождението на земята съобразно категорията на населеното място, 
определена по реда на чл. 36, ал. 2 от Закона за административно-териториалното 
устройство на Република България; 
 1.4. вида на обекта; 
 1.5. възможността за напояване. 

2а (2) При изграждане на оранжерии, разсадници и други обекти за производство 
на земеделска продукция такса се заплаща само за тази част от земята, която се застроява 
със спомагателни сгради, съоръжения и комуникации и от нея пряко не се получава 
земеделска продукция. 

2а (3) Таксата за всички спомагателни и допълнителни обекти, за инженерната 
инфраструктура и комуникациите, намиращи се във и извън границите на площадката 
(трасето) на основния обект, се определя в зависимост от вида на обекта, за който се иска 
промяна на предназначението на земеделските земи от общинския поземлен фонд. 

(Нова с Решение № 834 по Протокол № 51/27.03.2015 г. на Общински съвет Две 

могили) 2б (1) Размерът на таксата се определя по следната формула: 
Т = СББ x Кплощ x Кк x Кпол, където 

Т е таксата за промяна на предназначението на 1 дка земеделска земя (лева); СББ - 
средният бонитетен бал за съответната категория земеделска земя при неполивни условия; 
за некатегоризируема земя СББ е 2.5; 

Кплощ - коефициентът за площта на земята, необходима за обекта; Кк - 
коефициентът за категорията на населеното място; Кпол - коефициентът за поливност. 
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(2) Коефициентът за площта на земята се определя в зависимост от размера на 
земята, необходима за обекта, и от вида на обекта, както следва: 
за обектите по т. 2 „в’1 

а) при площ до 1 дка. включително - 2.00; 
б) при площ над 1 до 5 дка. включително - 3.00; 
в) при площ над 5 до 10 дка. включително - 4.00; 
г) при площ над 10 дка. - 5.00; 

за обектите по т. 2”в” 2  независимо от размера на площта, която се засяга - 2.00; 
(3) За имоти, които са разположени в едно и също землище и за които предложения 

за промяна на предназначението са внесени от един и същ собственик или лице, което има 
право да строи в чужд имот, коефициентът за площ по т 2 „б” се определя въз основа на 
сумата от площите на всички имоти независимо от броя на изработените за тях подробни 
устройствени планове. 

(4) Коефициентът за категорията на населеното място се определя в зависимост от 
групата по категория на населеното място и от вида на обекта, както следва: 
групи по категория вид на обекта по  

т. 2в 1 
вид на обекта по  
т. 2в 2 

За земи в землището на град Две могили- населено 
място от II и III  категория  

13.00 лева 1.20 лева 

За земи в землищата на населени места от IV и V 
категория 

9.00 лева 0.80 лева 

За земи в землищата на населени места от VI, VII и 
VIII категория 

6.00 лева лева 

За линейни обекти коефициентът за категорията на населеното място е 1.00. 
Коефициентът за поливност при поливни условия е 1.20, а при неполивни - 1.00. 

(Нова с Решение № 834 по Протокол № 51/27.03.2015 г. на Общински съвет Две 

могили) 2в (1) При промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на 
търговски, производствени, складови, административни, курортни, туристически и 
спортни обекти; на жилищни и вилни сгради; на паркинги и гаражи, размерът на таксата 
се определя по реда на т.2 а , като се ползва съответния коефициент в колона 2 на горната 
таблица. 

2в (2) (Доп. с Решение № 917 по Протокол № 54/26.06.2015 г. на Общински 

съвет Две могили) При промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на 
здравни обекти; обекти на науката, образованието и културата; обекти на енергетиката и 
транспорта; обекти със социално предназначение; обекти за опазване и възстановяване на 
околната среда; обекти, свързани с отстраняване на природни бедствия и аварии; обекти 
на отбраната и националната сигурност; игрални полета на игрища за голф; 
хидромелиоративна инфраструктура; обекти, свързани с производството, съхранението и 
преработката на селскостопанска продукция; обекти за опазване и възстановяване на 
околната среда , в т. ч. нарушени територии за възстановяване – насипища, депа, кариери и 
други; обекти на хранително-вкусовата промишленост, стокови тържища за непреработена 
растителна и животинска продукция; обекти за съхраняване, поддържане и ремонт на 
селскостопанска техника, размерът на таксата се определя по реда на т. 2 „б’, като се 
ползва съответния коефициент в колона 3 на горната таблица. 

(Нова с Решение № 834 по Протокол № 51/27.03.2015 г. на Общински съвет Две 

могили) 2г (1)  Таксата се заплаша от инвеститора на обекта, който ще се строи в 
земеделска земя от общинския поземлен фонд, след постановяване на положително 
Решение за промяна на предназначението на земеделската земя от комисията по чл.17, 
ал.1 от ЗОЗЗ. 

2г (2) Размерът на таксата по т. 2 „а” за всеки конкретен обект се определя въз 
основа на протокол на комисия, назначена от кмета на общината. Протоколът на 
комисията се връчва на инвеститора на обекта по реда на АПК. 

2г (3) Таксата се заплаща еднократно, в 30 дневен срок от връчване на протокола 
по предходната алинея. 
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 3. Началната цена за създаване и отглеждане на трайни насаждения ; 

 3.1. Лозови насаждения : 
 - за новосъздадени – гратисен период 3год. 
 - от 4 до 7 год. – 40 лв./дка. 
 -от 8 до 20 год. – 60 лв./дка. 
 - след 20-тата година – 25 лв./дка. 
 3.2. Овощни насаждения – семкови, костилкови, черупкови 
 - за новосъздадени – гратисен период 3год. 
 - от 5 до 7 год. – 30 лв./дка. 
 - след 7-мата година – 45 лв./дка. 
 3.3. Култивирани билки –  
 - гратисен период – 1 год. 
 - от 2 до 5 год. – 15 лв./дка. 
 4. Цената за учредяване право на ползване за постоянен или временен пчелин 

се определя съгласно изготвена пазарна оценка от независим лицензиран експерт. 

 5. Начална /базисна/ цена за отдаване под наем на рибарници –50 лв/дка. 

ІІ. Началната /базисна/ цена за предоставяне под аренда на земеделски земи от 

общински поземлен фонд, чрез търг или конкурс се определя с решението на 

Общински съвет 
 

Н А Р Е Д Б А 

за 
за допълнение на Наредба № 7 за реда за придобививане, управление и разпореждане с 

имоти и вещи – общинска собственост в община Две могили, област Русе 
 

(Приета с Решение № 661 по Протокол № 40/20.06.2014 г. на Общински съвет – 
Две могили) 

……………..……………………………………………..........................……………………… 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

§ 2. Разпоредбите на § 1 влизат в сила от 01.07.2014 г. 
 

…………………………………………………………………........................………………… 
Н А Р Е Д Б А 

за 
за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за придобививане, управление и 

разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в община Две могили, област Русе 
 

(Приета с Решение № 691 по Протокол № 42/22.08.2014 г. на Общински съвет – 
Две могили) 

……………..……………………………………………..........................……………………… 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

§ 10. Разпоредбите на § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8 и § 9 влизат в сила от 
01.09.2014 г. 
 

…………………………………………………………………........................………………… 
Н А Р Е Д Б А 

за 
за допълнение на Наредба № 7 за реда за придобививане, управление и разпореждане с 

имоти и вещи – общинска собственост в община Две могили, област Русе 
 

(Приета с Решение № 754 по Протокол № 47/28.11.2014 г. на Общински съвет – 
Две могили) 

……………..……………………………………………..........................……………………… 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

§ 2. Разпоредбите на § 1 и § 2 влизат в сила от 01.12.2014 г. 
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…………………………………………………………………........................………………… 
Н А Р Е Д Б А 

за 
за допълнение на Наредба № 7 за реда за придобививане, управление и разпореждане с 

имоти и вещи – общинска собственост в община Две могили, област Русе 
 

(Приета с Решение № 834 по Протокол № 51/27.03.2015 г. на Общински съвет – 
Две могили) 

……………..……………………………………………..........................……………………… 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

§ 7. Разпоредбите на § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6 влизат в сила от 01.04.2015 г. 
 

…………………………………………………………………........................………………… 
Н А Р Е Д Б А 

за 
за допълнение на Наредба № 7 за реда за придобививане, управление и разпореждане с 

имоти и вещи – общинска собственост в община Две могили, област Русе 
 

(Приета с Решение № 917 по Протокол № 54/26.06.2015 г. на Общински съвет – 
Две могили) 

……………..……………………………………………..........................……………………… 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

§ 3. Разпоредбите на § 1 и § 2 влизат в сила от 01.07.2015 г. 
 

…………………………………………………………………........................………………… 
Н А Р Е Д Б А 

за 
за допълнение на Наредба № 7 за реда за придобививане, управление и разпореждане с 

имоти и вещи – общинска собственост в община Две могили, област Русе 
 

(Приета с Решение № 219 по Протокол № 11/27.05.2016 г. на Общински съвет – 
Две могили) 

……………..……………………………………………..........................……………………… 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

§ 6. Разпоредбите на § 1 - § 5 влизат в сила от 01.06.2016 г. 
 

…………………………………………………………………........................………………… 
Н А Р Е Д Б А 

за 
за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за придобививане, управление и 

разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в община Две могили, област Русе 
 

(Приета с Решение № 532 по Протокол № 26/26.05.2017 г. на Общински съвет – 
Две могили) 

……………..……………………………………………..........................……………………… 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

§ 4. Разпоредбите на § 1 - § 3 влизат в сила от 01.06.2017 г. 
 

…………………………………………………………………........................………………… 
 

Председател Общински съвет – Две могили:  

       

 

                 __________ (Айдън Сабриев Карамехмедов) 


