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Приета на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 4, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост и е 

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 
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ГЛАВА ПЪРВА 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и реда за придобиване право на 

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

разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на Община Две могили.  

(2) Имотите и вещите – общинска собственост се управляват в интерес на 

населението на общината, съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър 

стопанин. Те се използват съобразно предназначението им и за нуждите, за които са 

предоставени.  

(3) Предоставените имоти и вещи – общинска собственост 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. 2. (1) Общинска собственост са имотите и вещите, които са: 

1. Определени или предоставени или възстановени на общината при условия и по 

ред, определени със закон. 

2.  Дарени или завещани на общината. 

3. Придобити от общината: 

3.1. С доброволен труд и/или с парични средства на населението. 

3.2. При ликвидация на търговското дружество с общинско участие. 

3.3. Чрез правна сделка, по давност или по друг начин, определен в закон  

(2) Не са общинска собственост имотите и вещите на търговските дружества и 

юридическите лица с нестопанска цел, дори ако общината е била единствен собственик на 

прехвърленото в тях имущество. 

Чл. 3. (1) Общинската собственост е публична и частна.  

(2) Публична общинска собственост са: 

1. Имотите и вещите, определени със закон. 

 2. Имотите, предназначени за изпълнение на функциите на органите на местното 

самоуправление и местната администрация. 

 3. Други имоти, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности 

от местно значение, определени от общинския съвет. 

 (3) Частна общинска собственост са всички други общински имоти и вещи. 

Плодовете и приходите от имотите и вещите – публична общинска собственост, са частна 

собственост на общината. 

 Чл. 4. (1) Промяна в предназначението на имоти и вещи от публична в частна 

собственост и обратно се извършва с решение на общинския съвет. 

(2) Предложението по предходната алинея се прави в писмена форма от лицата, 

които имат право да внасят предложения за решения в общинския съвет и трябва да 

съдържат:  

1. Име на предложителя. 

2. Вид и местонахождение на имота, вписан акт за общинска собственост. 

3. Конкретни мотиви, обосноваващи предложението за промяна на статута. 

4. Скица от действащия ПУП или скица от Служба по кадастъра в град Русе. 

5. Становище на главния архитект на общината. 

 (3) Решенията на общинския съвет при обявяване на имот: 

 1. От публична в частна общинска собственост се вземат с мнозинство от две трети 

от общия брой на общинските съветници – минимум 12 (дванадесет) гласа „За”. 

 2. От частна в публична общинска собственост се вземат с мнозинство повече от 

половината от общия брой на общинските съветници – минимум 9 (девет) гласа „За”. 

Чл. 5. (1) Придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи – 

общинска собственост, се извършват по общото ръководство и контрол на общинския 

съвет. 

(2) (Изм. с Решение № 138 по Протокол № 8/26.04.2012 г.) При продажба или 

отдаване под наем на имоти, които се намират на територията на дадено населено място, 
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50 % от средствата се привеждат по сметка на съответното кметство, което задължително 

ги използва за изпълнение на дейности от местно значение. 

(3) (Изм. с Решение № 138 по Протокол № 8/26.04.2012 г.) Кметовете на кметства 

или определени от тях служители се включват в състава на комисиите по провеждането на 

търговете или конкурсите, с цел продажба или отдаване под наем на имоти, които се 

намират на територията на съответното населено място.  

Чл. 6. (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 харастеристики 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) В изпълнение на стратегията по ал. 1 общинския съвет приема годишна 

програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, по 

предложение на кмета на общината. 

(3) Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за 

съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост 

се извършва и актуализация на общинския бюджет. Тя съдържа: 

1. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с 

придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост. 

2. Описание на имотите, които има намерение да предложи за предоставяне под 

наем, на продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, 

за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесии. 

3. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна 

срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида 

на имотите, които общината желае да получи в замяна. 

4. Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост, 

и способите за тяхното придобиване. 

5.  (Нова – Решение № 986  по Протокол № 61/03.06.2011 г.) Обектите, за 

изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти. 

6.  (Нова – Решение № 986  по Протокол № 61/03.06.2011 г.) Обектите по т. 5 от 

първостепенно значение. 

7. (Предишна ал. 5 – Решение № 986  по Протокол № 61/03.06.2011 г.) Други 

данни, определени от общинския съвет. 

(4) Стратегията по ал. 1 и програмата по ал. 2, както и промените в тях се обявяват 

на жителите на общината, чрез съобщения по местния радиовъзел и се публикуват на 

интернет страницата на общината.  

Чл. 7. (1) Застроените имоти – публична общинска собственост, задължително се 

застраховат. 

(2) Общинския съвет определя имотите – частна общинска собственост, които 

подлежат на задължително застраховане.   

(3) Кметът на общината определя със заповед вещите – общинска собственост, 

които подлежат на задължително застраховане. 

(4) Застрахователните вноски се предвиждат по бюджета на общината. Имотите и 

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

ползвателите или концесионерите. 

(5) Ежегодно до 31.03. на съответната година кмета 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 – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 
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 Чл. 8. (1) Община Две могили придобива възмездно или безвъзмездно право на 

собственост и други ограничени вещни права върху недвижими имоти и вещи чрез правна 

сделка, по давност, по силата на закон и/или въз основа на решение на общинския съвет. 

(2) С решение на Общинския съвет се придобива собственост: 

1. Чрез закупуване на недвижими имоти или части от тях. 

2. Чрез провеждане на отчуждителни процедури, предвидени по закон. 

 3. Чрез замяна на имот - частна общинска собственост с имот собственост на 

физически или юридически лица. 

 4. Чрез замяна на право на строеж върху имот – частна общинска собственост с 

недвижим имот - собственост на физически или юридически лица. 

5. Срещу учредено право на строеж или друго ограничено вещно право върху 

общински недвижим имот. 

 6. Чрез извършване на ново строителство в съответствие с инвестиционната 

програма, която се приема ежегодно от Общинския съвет. 

 7. Чрез предоставяне на собственост с акт на компетентен държавен орган. 

8. Чрез делба. 

9. Чрез дарение от физически или юридически лица или чрез завещание  при 

условията на чл. 61, ал.2 от Закона за наследството на стойност над 5 (пет) хиляди лева. 

10. По давност. 

11. По реда на чл. 15, ал. 3 и чл. 17, ал. 3 от Закона за устройство на територията. 

Чл.9. (1) Дарение на недвижим имот в полза на общината се извършва с договор, 

сключен в писмена форма, след което същия се вписва в Агенцията по вписвания – Бяла. 

(2) Дарение чрез приемане на парични средства, и/или движими вещи или на 

дарения под формата на безвъзмездно предоставяне на услуги – чрез изпълнение на СМР, 

поддръжка, ремонт или разрушаване на сгради, почистване, озеленяване и други 

благоустройствени дейности на стойност до 10 (десет) хиляди лева се извършва от кмета 

на общината с писмен договор чрез предаване на веща/извършване на услугата 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. 

(3) Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице води 

публичен регистър за всички дарения. Регистърът съдържа: номер по ред, номер на 

договор, стойност на дарението, условия, дата и номер на писмото, с което дарителят е 

информиран за изпълнение на волята му съгласно договора. След писмено съгласие на 

дарителя в регистъра се вписва неговото име/фирма. 

(4) Дарения не се приемат от лица, които участват в обявените от общинска 

администрация търгове или конкурси или са в процедура на предоставяне на услуги и 

изпълнители на обществени поръчки.  

Чл. 10. (1) Безстопанствен имот се установява от комисия, определена със заповед 

на кмета на общината. Тя съставя протокол за наличието на имота и за неговото състояние.  

(2) Имоти-частна общинска собственост, предоставени на физически или 

юридически лица, които са застрашени от самосрутване и грозящи постройки се изземват 

от общината, ако в дадения им срок от Кмета не бъдат премахнати или отремонтирани. 

(3) Кметът на общината издава заповед за изземване на имота, който се управлява 

съобразно реда за управление на съответния вид имот по тази наредба.   

Чл.11. (1) Придобиването на имущество на основание покупка, замяна или делба се 

извършва само ако, преди вземането на решение от Общинския съвет, бъде освободено от 

ипотека или други тежести, учредени върху него. 

(2) Договорите и другите актове, с които се придобива или прехвърля право на 

собственост, подлежат на вписване по чл. 34, ал. 7 от Закона за общинската собственост и 

при условията на Правилника за вписванията. 

Чл. 12. Учредяването на ипотека или други вещни права върху недвижими имоти 

общинска собственост се извършва с решение на Общинския съвет. 
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Чл. 13. (1) Договорите за доставка на машини, съоръжения, транспортни средства и 

други дълготрайни активи се сключват от кмета на общината в рамките на предвидените 

по бюджета средства, при спазване разпоредбите на Закона за обществените поръчки и 

Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. 

(2) Движимите вещи, необходими за административни и стопански нужди на 

общинския съвет и общинската администрация се закупуват от кмета на общината или 

упълномощени от него длъжностни лица. 

(3) Движимите вещи, необходими за административни и стопански нужди за 

дейността на юридическите лица на самостоятелна бюджетна сметка се закупуват от 

ръководителя на звеното в рамките на одобрените бюджетни средства. 
 

ГЛАВА ТРЕТА 

ІІІ. УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ   

РАЗДЕЛ І 

1. Управление на имоти – публична общинска собственост 

Чл. 14. (1) Публичната общинска собственост, предназначена за осъществяване 

функциите на общинския съвет и общинска администрация се управляват пряко от Кмета 

на общината. 

(2) Публичната общинска собственост, предназначена за осъществяване функциите 

на кметствата се управлява пряко от кмета на съответното кметство. 

(3) Публичната общинска собственост, предназначена за осъществяване функциите 

на общинска администрация в населените места, които не са кметства се управлява пряко 

от кметския наместник на съответното населено място. 

(4) Публичната общинска собственост, предназначена за трайно задоволяване на 

обществени потребности от общинско значение, включително имотите за здравни, 

културни, образователни, просветни и социални нужди се предоставят за управление от 

Общинския съвет на съответните организации или юридически лица на бюджетна 

издръжка  за безвъзмездно ползване и се управляват от ръководителите и /или 

представляващите съответните звена или от управителя на едноличното общинско 

търговско дружество. 

(5) Ръководителите на звена или юридическите лица, които са на издръжка на 

общинския бюджет, осъществяват управлението на публичната общинска собственост в 

рамките на предвидените за това бюджетни средства. 

(6) Кметът на общината упражнява контрол по управление на имотите по ал. 2, ал. 3 

и ал. 5. 

Чл. 15. Имотите – публична общинска собственост не могат да се отчуждават, да се 

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

ползват не по предназначение. 

Чл. 16. Имотите – публична общинска собственост не могат да се включват в 

капитала на търговски дружества с общинско имущество. 

Чл. 17. В случаите на неизпълнение на хипотезите по чл. 15, кмета на общината 

издава заповед за отнемане на имота. 

Чл. 18. (1) Имотите и вещите – публична общинска собственост, които не са 

необходими за нуждите на органите на общината или на юридическите лица и звената на 

общинска бюджетна издръжка могат да се предоставят безвъзмездно за управление за срок 

до 10 години на други юридически лица на бюджетна издръжка с решение на общинския 

съвет. 

(2) Предоставянето по ал. 1 се извършва след писмено искане, което съдържа: 

наименование на предложителя, вид и местонахождение на имота и конкретни мотиви, 

обосноваващи предложението.  

(3) Въз основа на искането по ал. 2, кмета на общината внася предложение до 

общинския съвет, съдържащо описание на имота, местонахождение, вписан акт за 

общинска собственост, скица на имота, мотиви за предоставяне и становище на Страши 

специалист “Общинска собственост”. 
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(4) Въз основа на решението на общинския съвет, кмета на общината сключва 

договор за предоставяне за управление. 

(5) Управлението върху имоти и вещи – публична общинска собственост, включва 

правото на юридическите лица на бюджетна издръжка да ги владеят от името на общината 

за своя сметка и на своя отговорност. 

(6) Имотите и вещите по ал. 1 се завеждат в баланса на юридическите лица на 

бюджетна издръжка в едномесечен срок от съставянето на протокола за предаване – 

приемане на имота и всички разходи във връзка с управлението, включително разходите за 

текущ и основен ремонт, извършени със съгласие на общината, застраховки, данъци, такси 

и консумативи са за сметка на ползвателя. 

Чл. 19. (1) (Изм. – Решение № 986  по Протокол № 61/03.06.2011 г.) Свободни 

имоти или части от тях - публична общинска собственост, могат да се отдават под наем за 

срок до 10 години при условията и по реда на чл. 24, ал. 1, след решение на общинския 

съвет. Части от имоти - публична общинска собственост, които са предоставени за 

управление по реда на чл. 18, могат да се отдават под наем, при условие че не се 

възпрепятства осъществяването на дейностите, за които съответният имот е предоставен за 

управление 

(2) Въз основа на резултатите от търга или конкурса, кметът на общината издава 

заповед и сключва договор за наем.  

Чл. 20. (Изм. и доп. с Решение № 435 по Протокол № 34/22.05.2009 г.) Върху 

свободни терени – публична общинска собственост, могат да се разполагат преместваеми 

съоръжения по смисъла на чл. 56, ал. 1 от Закона за устройството на територията при 

условия и ред,  определени в Глава VІІІ от настоящата Наредба, въз основа на схема, 

одобрена от Главния архитект на общината. 

Чл. 21. Имотите, предназначени за трайно задоволяване на обществени 

потребности от общинско значение, в т. ч. мрежите на водоснабдителната и 

канализационната системи се предоставят за управление и експлоатация на съответните 

юридически лица, съгласно законови разпоредби с решение на общинския съвет, взето с 

обикновено мнозинство. Предоставените по този ред имоти и системи не могат да се 

ползуват като обезпечение за задължение към финансови и нефинансови институции и не 

могат да служат за апортни вноски в капитала на търговски дружества, както и да се 

извършват разпоредителни сделки с тях.  
 

Раздел ІІ 

2. Управление на нежилищни недвижими имоти – частна общинска 

собственост 

Чл. 22. (1) Кметът на общината организира, ръководи и контролира управлението 

на имоти – частна общинска собственост. 

(2) Ръководителите на юридическите лица и на звената на общинска бюджетна 

издръжка осъществяват управлението на имотите частна общинска собственост, 

предоставени им безвъзмездно с решение на общинския съвет за осъществяване на техните 

функции. 

(3) Имотите по ал. 1, които не са необходими за нуждите на органите на общината 

или на юридическите лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се 

предоставят безвъзмездно за управление за срок до 10 години на други юридически лица 

на бюджетна издръжка или на техни териториални структури с решение на общинския 

съвет. 

(4) Управлението върху имоти – частна общинска собственост, включва правото на 

юридическите лица на бюджетна издръжка да ги владеят от името на общината за своя 

сметка и на своя отговорност. 

(5) Предоставянето на имотите по ал. 3 се извършва след писмено искане, което 

съдържа: наименование на предложителя, вид и местонахождение на имота и обосновани 

мотиви на искането. 

(6) Въз основа на искането по ал. 5, кмета на общината внася мотивирано 

предложение до общинския съвет. 
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(7) Въз основа на решението на общинския съвет, кмета на общината сключва 

договор за предоставяне за управление, при условия и ред определени в решението. 

(8) Имотите и вещите по ал. 1 се завеждат в баланса на ведомството, на 

юридическите лица на бюджетна издръжка в едномесечен срок от съставянето на 

протокола за предаване – приемане на имота и всички разходи във връзка с управлението, 

включително разходи за текущ и основен ремонт, извършен със съгласие на общината, 

застраховки, данъци, такси и консумативи са за сметка на ползвателя. 

(9) Когато нуждата от имот – частна общинска собственост, отпадне или имота не 

се използва по предназначение, правото на управление се отнема със заповед на кмета на 

общината. 

(10) Предоставянето на имоти – частна общинска собственост, може да се 

осъществява чрез отдаване под наем.  

Чл. 23. Отдаването под наем на нежилищни недвижими имоти – частна общинска 

собственост може да става чрез: 

1. Търг или конкурс. 

2. С решение на общинския съвет, без търг или конкурс. 

3. Със заповед на кмета на общината. 

Чл. 24. (1) (Изм. и доп. – Решение № 986  по Протокол № 61/03.06.2011 г.) 
Отдаването под наем на имоти – частна общинска собственост, се извършва от кмета на 

общината, след провеждане на търг или конкурс по реда, определен в тази наредба, освен 

ако в закон е предвидено предоставянето под наем да се извършва без търг или конкурс.  

(2) Въз основа на резултатите от търга, кмета на общината издава заповед и 

сключва договор за наем. 

Чл. 25. (1) С решение на общинския съвет, без търг или конкурс могат да се отдават 

под наем свободни нежилищни имоти за срок до 5 години на: 

1. (Изм. и доп. – Решение № 986  по Протокол № 61/03.06.2011 г.) Здравни, 

образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението, 

както и на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи обществено полезни 

дейности.  

2. На търговски дружества – поземлени имоти, необходими като терени за временно 

използване за спомагателни и допълнителни площадки, комуникации и други, свързани с 

изграждането, ремонта и поддържането на обекти на техническата инфраструктура за 

срока на строително-ремонтните дейности.  

 (2) Отдаването под наем на общински имоти по ал. 1, става чрез молба до кмета на 

общината, която съдържа наименование на предложителя, местонахождение на имота, 

предмета на дейността, която ще се осъществява и срока за предоставяне. Към молбата се 

прилага: 

1. Удостоверение за актуалното състояние на фирмата. 

2. Удостоверение за вписването в специалния регистър при Министерство на 

правосъдието за юридическите лица с нестопанска цел. 

(3) Отдаването под наем по ал. 1, т. 1 и т. 2 се извършва на цена, която не може да 

бъде по-ниска от определената минимална базисна цена по чл. 29 от наредбата. 

(4) Въз основа на решението по ал. 1, кметът на общината издава  заповед и 

сключва договор за наем, съгласно условията определени в решението. 

Чл. 26. (1) Без търг или конкурс могат да се отдават под наем подходящи свободни 

нежилищни имоти – частна общинска собственост на: 

1. Местните структури на политическите партии, отговарящи на изискванията на 

Закона за политическите партии за осъществяване на дейността им. 

2. Местните структури на национално признатите синдикални организации за 

осъществяване на административната им дейност. 

(2) Отдаването под наем по ал. 1 се извършва чрез молба до кмета на общината, 

съпроводена със следните документи: 

1. Копие от съдебна регистрация. 
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2. Декларация, че местната структура на партията или синдикалната организацията 

не притежава друго помещение за задоволяване на същите нужди. 

3. Конкретно пълномощно, в случаите на упълномощаване. 

(3) Въз основа на искането и при наличие на имоти, кметът на общината издава 

настанителна заповед и сключва договор за наем на цена, определена при условията в 

Закона за политическите партии. За синдикалните организации договорната цена не може 

да бъде по-ниска от определената минимална базисна цена по чл. 29 от наредбата.  

 (6) Не се предоставят имоти по ал. 1, ако политическата партия не е изпълнила 

финансовите си задължения към общината, произтичащи от отдаване под наем на други 

общински имоти. 

Чл. 27. Срокът на договорите за предоставяне на имоти на политическите партии е 

до края на мандата на общинския съвет. 

Чл. 28. (1) Срокът на договорите за отдаване под наем на нежилищни недвижими 

имоти – частна общинска собственост, независимо от реда на тяхното отдаване, не може да 

бъде по-дълъг от 10 години.  

(2) (Отменена с Решение № 1052 по Протокол № 63/26.08.2011 г.) 

(4) (Отменена с Решение № 1052 по Протокол № 63/26.08.2011 г.) 

Чл. 29. (1) (Доп. с Решение № 435 по Протокол № 34/22.05.2009 г.) Базисната 

месечна наемна цена на квадратен метър за недвижими имоти и терени – частна общинска 

собственост и части от имоти – публична общинска собственост, маси за консумация на 

открито, маси за продажба на плодове и зеленчуци и павилиони с площ над 4 кв. м. се 

определя в зависимост от предназначението и зоната, в която се намира имота, както 

следва: 

З  о  н  и 

- цена на кв. м. 

№ Предназначение 

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. 

 

 

 

(Изм. с Решение № 473 по Протокол № 36/17.07.2009 г., 

изм. с Решение № 840 по Протокол № 56/27.12.2010 г., 

изм. с Решение № 1052 по Протокол № 63/26.08.2011 г., 

изм. с Решение № 138 по Протокол № 8/26.04.2012 г.) 

1. За лекарски кабинет  

2. За кабинети по дентална медицина 

 

 

 

 

2.00 

2.00 

 

 

 

 

1.80 

1.80 

5. Стоматологични кабинети в учебни заведения 1.50 1.00 

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. (Изм. с Решение № 661 по Протокол № 48/23.04.2010 г.) 

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 следващ 

квадрат допълнително по 

 

50.00 

 

2.00 

 

40.00 

 

1.00 

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 
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(2) 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. 

(3) Поддържането, подобренията, текущите и основни ремонти на имотите – 

общинска собственост отдадени под наем се извършва от наемателите и ползвалите им, за 

тяхна сметка, и след прекратяване на наемния договор Общината не дължи обезщетение на 

наемателите. 

(4) Преустройство, основен ремонт и смяна на предназначение на отдадените под 

наем имоти – общинска собственост и необходимите инвестиции в тази връзка се 

извършват само след писмено съгласие на общината.  

(5) Предоставянето на имотите и вещите по ал. 1, без откритите площи към 

търговски обекти за сезонно ползване за поставяне на маси за консумация на открито се 

извършва по реда на глава осма от наредбата. 

(6) (Нова с Решение № 1052 по Протокол № 63/26.08.2011 г.) Лекарите и лекарите 

по дентална медицина, работещи в лечебно заведение и извършващи извънболнична 

помощ, или учредени от тях лечебни заведения сключват наемем договор за помещенията, 

като заплащат по него 10 на сто от наемната цена, определена от Общинския съвет в ал. 1, 

точка 4. 

(7) (Нова с Решение № 138 по Протокол № 8/26.04.2012 г.) Привилегията по ал. 6 

ползват лекарите и лекарите по дентална медицина, които всеки месец, в уговорение в 

договорите им срок, заплащат дължимия си наем.” 

 (8) (Нова с Решение № 138 по Протокол № 8/26.04.2012 г.) Ако лекар и лекар по 

дентална медицина, не плати веднъж дължимия си месечен наем в срок, то той не ползва 

привилегията на ал. 6 за срок от три месеца. 

Чл. 30. Отдадените под наем имоти – частна общинска собственост не могат да се 

преотдават, да се преотстъпват, да се ползват по договор за съвместна дейност  с трети 

лица или не по предназначение. Промяна на предназначението се извършва след изрично 

писмено съгласие на наемодателя. 

Чл. 31. (1) Прекратяването на наемните договори става по реда на чл.15 от Закона 

за общинската собственост. 
 

Раздел ІІІ 

3. Управление на вещи – частна общинска собственост 

 Чл. 32. (1) Кметът на общината управлява движими вещи, собственост на 

общината, необходими за осъществяване дейността на общинския съвет и общинска 

администрация и упражнява контрол върху правилното и законосъобразното им ползване. 

 (2) Кметовете на кметства и кметските наместници управляват движимите вещи, 

собственост на общината предоставени им за осъществяване дейността на кметството, 

респективно в населеното място, както и упражняват контрол върху правилното и 

законосъобразно ползване и управление на движимите вещи. 

 Чл. 33. (1) Движимите вещи – частна общинска собственост, могат да се 

предоставят безвъзмездно за управление на юридически лица и звена на общинска 

бюджетна издръжка със заповед на кмета. 

(2) Вещите – частна общинска собственост извън, тези по ал. 1 се отдават под наем 

от кмета на общината, чрез търг или конкурс по реда на глава шеста от наредбата. 

 Чл. 34. (1) Кметът на общината може да предоставя или прехвърля безвъзмездно 

инвентар - общинска собственост за нуждите на общински звена на бюджетна издръжка, 

социални домове, общинското търговско дружество и гробищни паркове в населените 

места на общината. 

(2) Предоставянето или прехвърлянето на инвентар по ал. 1 става въз основа на 

заповед на кмета, а изписването от баланса на общината при прехвърляне се извършва въз 

основа на заповедта, приемателно-предавателен протокол между страните и 
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потвърдително писмо от ползвателя за завеждане на  инвентара по неговите счетоводни 

сметки. 
 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

ІV. РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ДВИЖИМИ ВЕЩИ 
 

Раздел І 

1. Общи разпоредби 

 Чл. 35. (1) Разпореждането с недвижими имоти – частна общинска собственост, се 

извършва след решение на общинския съвет и се  осъществява чрез: 

1. Продажба на имоти или на идеални части от тях. 

2. Замяна на имоти или на идеални части от тях и на вещни права върху тях. 

3. Дарение. 

4. Доброволна делба. 

5. Апортиране в капитала на търговски дружества. 

6. Учредяване право на строеж, пристрояване, надстрояване – възмездно или 

безвъзмездно. 

7. Учредяване на вещно право на ползване – възмездно или безвъзмездно. 

8. Премахване на сгради, постройки и съоръжения. 

9. Сделки по чл. 15, ал. 3 и чл. 17, ал. 3 от Закона за устройство на територията. 

10. По силата на закон. 

  (2) Разпореждането с движими вещи частна общинска собственост се осъществява 

чрез: 

1. Продажба 

2. Замяна. 

3. Дарение. 

4. Предоставяне безвъзмездно право на ползване. 

  Чл. 36. (1) Договорите, с които се извършва разпореждане с недвижими имоти – 

общинска собственост, се сключват в писмена форма от Кмета на общината и се вписват 

от съдията по вписванията по местонахождението на общинския имот. 

 (2) Договорите за замени на имоти – общинска собственост, с имоти собственост на 

физически или юридически лица се вписват по местонахождението на общинския имот, а 

при замени с държавни недвижими имоти – по местонахождението на държавния имот. 

 Чл. 37. В капитала на търговското дружество могат да се апортират само 

нежилищни имоти – частна общинска собственост или вещни права върху тях, след 

решение на общинския съвет. Оценката на имотите се извършва по реда на чл. 72, ал. 2 от 

Търговския закон, освен в случаите предвидени в Закона за приватизация и 

следприватизационен контрол. 

 Чл. 38. Принудителното отчуждаване на имоти – частна собственост за общински 

нужди става по реда на глава трета от Закона за общинска собственост. 

Чл. 39. (1) Продажба на движими вещи, на стойност до 10 хиляди лева, които не са 

необходими за дейността на общината, се осъществява по пазарна оценка от кмета на 

общината. Продажбата се осъществява чрез преки преговори, от комисия, назначена от 

кмета на общината, при условие, че има подадени не по-малко от две оферти. Продажбата 

се извършва със заповед на кмета и договор. 

(2) Продажбата на движими вещи - общинска собственост на стойност над 10 

хиляди лева се извършва съгласно реда за разпореждане с недвижима общинска 

собственост.  

(3) Замяна и дарение на движими вещи се извършва с договор сключен от кмета на 

общината по реда и условията на Закона за задълженията и договорите. 

(4) Възмездно право на ползване върху движими вещи се предоставя от кмета на 

общината със заповед и договор.  

(5) Безвъзмездно право на ползване върху движими вещи се предоставя от кмета на 

общината със заповед и договор на звена и юридически лица на бюджетна издръжка. 
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 Чл. 40. (1) При разпореждане с недвижим имот, физическите и юридическите лица 

заплащат на общината освен продажната цена на имота и следните суми: 

1. Режийни разноски, в размер на 2 %, изчислени върху: 

1.1. Стойността на имота, предмет на продажба, съответно на ограниченото вещно 

право, което се учредява. 

1.2. По-голямата стойност на имота при замяна. 

  1.3. Стойността на реалния дял на имота който се получава при делба. 

 2. 3 % данък по чл. 47, ал.2 от ЗМДТ върху по голямата стойност – данъчната 

оценка или продажната цена. 

3. (Доп. с Решение № 435  по Протокол № 34/22.05.2009 г.) Разходите по чл. 51, ал. 

3 от наредбата. 
 

Раздел ІІ 

2. Разпореждане с нежилищни имоти – частна собственост чрез правни сделки 
Чл. 41. (1) Разпореждането с нежилищни имоти - частна общинса собственост се 

извършва с решение на общинския съвет чрез търг или конкурс по пазарни цени, които не 

могат да бъдат по-ниски от данъчната оценка. 

(2) Въз основа на резултатите от търга кмета на общината издава заповед и сключва 

договор. 

Чл. 42. (1) Продажбата на дворни места – частна общинска собственост се 

извършва от кмета на общината без търг или конкурс на физически или юридически лица, 

собственици на законно построена сграда или придобили право на строеж върху общинска 

земя – урегулирани поземлени  имоти или поземлен имот в урбанизираната територия на 

общината. 

(2) Лицата по ал. 1 могат да подават молба за придобиване правото на собственост 

върху общинската земя до кмета на общината.  

(3) Правата по ал. 1 имат лицата придобили право на строеж върху общинска земя 

за построяване на жилищна, вилна или друг вид сграда. 

(4) Собствениците на жилища и други обекти в етажна собственост, придобили 

идеални части от правото на строеж върху общинска земя, могат да придобиват идеална 

част от правото на собственост върху земята, върху коята е застроена сградата, 

съответстваща на притежаваната идеална част от правото на строеж при условия, че за 

общинската земя е отреден урегулиран поземлен имот или поземлен имот в 

урбанизираната територия на общината, като подадат молба до кмета на общината. 

(5) Искането на лицата по предходните алинеи се придружават със следните 

документи: договор за учреденото право на строеж или признато право на строеж; скица 

на имота от действащия регулационен план с попълнен кадастър и/или кадастрална скица с 

идентификатор; документ за законно учредено право на строеж на роднини по права 

линия, ако е налице такова; удостоверение за наследници, документ за собственост или 

констативен акт от общинска администрация, че сградата е завършена в груб вид; 

разрешение за строеж; други допълнителни документи, удостоверяващи факти и 

обстоятелства, които са от значение за продажбата. 

(6) (Доп. с Решение № 435 по Протокол № 34/22.05.2009 г., доп. отм. с Решение 

№ 454 по Протокол № 35/19.06.2009 г.) Продажбата се извършва от кмета на общината, 

който издава заповед и сключва договор.  

Чл. 43. (1) Предварителният и окончателният договор по чл. 15, ал. 3 и чл. 17, ал. 3 

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

след решение на общинския съвет. 

(2) Предварителният договор по ал. 1 съдържа цената на частта на имота – 

общинска собственост за създаване на урегулиран поземлен имот и се сключва на основа 

на проект за изменение на действащия ПУП. В предварителния договор се вписват 

условията по ал. 3, 4 и 5. 

(3) В случай, че изменението на ПУП не влезе в сила 6 месеца след сключване на 

предварителния договор, се извършва нова оценка въз основа на която се сключва 

окончателния договор. 
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(4) В случай, че Експертния съвет по чл. 5, ал. 4 от Закона за устройство на 

територията установи, че проектът по ал. 2 не може да бъде приет без изменение, прави 

служебно предложение до кмета на общината за изменение на предварителния договор. 

(5) Окончателния договор се сключва в срок от един месец след влизане в сила на 

изменението на ПУП. След изтичане на този срок общината може да поиска сключване на 

окончателен договор по съдебен ред, както и обезщетение в размер на законната лихва 

върху дължимите суми за периода на забава, в случай, че не бъде сключен окончателен 

договор. 

(6) Окончателния договор се вписва от съдията по вписване по местонахождението 

на имота. 

(7) Сделките по този член се извършват до размера на имота на собственика. 

Чл. 44. (1) Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост може да се 

извърши без търг или конкурс след решение на общинския съвет по предложение на 

Българската агенция за инвестиции, на инвеститор получил сертификат за инвестиция от 

първи клас. 

(2) Продажбата по ал. 1 се извършва по пазарна оценка, която не може да бъде по-

ниска от данъчната оценка, изготвена от лицензиран оценител и приета от Общинския 

съвет. Въз основа на решението на общинския съвет кмета на общината сключва договор. 

Чл. 45. Дарение на недвижим имот – частна общинска собственост се извършва с 

решение на общинския съвет, прието с мнозинство три четвърти от  общия брой на 

съветниците. Въз основа на решението кмета на общината сключва договор. 

Чл. 46 (1) Прекратяването на съсобственост върху недвижими имоти между 

общината и други лица се извършва по предложение на съсобствениците до кмета на 

общината или по инициатива на кмета на общината след решение на общинския съвет в 

интерес на общината чрез: 

1.Делба. 

2. Продажба на частта на общината. 

3. Изкупуване на частта на съсобственик. 

4. Замяна. 

(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 имота е реално 

неподеляем. 

Чл. 47. (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. 

(2) След плащане на цената,  на дължимите данъци и такси и режийни в посочения 

в заповедта срок кмета на общината сключва договор за продажба. 

Чл. 48. Когато плащането не се извърши в определения срок кмета но общината 

може да отмени заповедта по ал. 1 на чл. 47 и преписката се прекратява. 

 Чл. 49. При прекратяване на съсобствеността се прилагат правилата на Закона за 

собствеността и Гражданския процесуален кодекс. 

 Чл. 50. (Изм. с Решение № 435 по Протокол № 34/22.05.2009 г., изм. отм. с 

Решение № 454 по Протокол № 35/19.06.2009 г.) Сделките по този раздел се извършват 

със заповед и договор от кмета на общината по пазарна оценка по реда на глава осма от 

наредбата. Стойността на разходите, направени от общината за изготвяне на пазарна 

оценка и правен анализ, за цифровизация на обекта, за трасиране на имота, за изготвяне на 

проекти, за заснемане, за технически описания на обектите се заплащат по сметка на 

общината от физическото или юридическо лице, с което се сключва разпоредителната 

сделка. 

Чл. 51. (1) (Изм. с Решение № 986 по Протокол № 61/03.06.2011 г.) Не може да се 

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

частна общинска собственост, или на учредено в полза на общината право на строеж, с 
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имот или с право на строеж - собственост на физически или юридечески лица, освен в 

случаите посочени в Закона за общинската собственост и след решение на Общинския 

съвет. 

 (2) Решението на Общинския съвет по ал. 1 съдържа описание на заменяните имоти 

по вид, местонахождение и размер на имотите, данни за собствениците и документи за 

собственост. 

(3) Въз основа на решението по ал. 1 в едномесечен срок кмета на общината възлага 

изготвянето на пазарна оценка на имотите от лицензиран оценител, която се приема от 

Общинския съвет. 

Чл. 52. (Изм. с Решение № 986 по Протокол № 61/03.06.2011 г.) Освен в случаите, 

посочени в тази наредба, замяна на имот - частна общинска собственост, на право на 

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

право на строеж, с имот или с право на строеж върху имот - собственост на други лица, 

може да се извършва: 

1. За изпълнение на задължения, произтичащи от международен договор. 

2. Между общината и друга община или между общината и държавата. 

3. В други случаи - при условия и по ред, определени в закон.” 

Чл. 53. Разпоредителните сделки по този раздел се  извършват със заповед на Кмета 

на общината и договор, който подлежи на вписване от съдията по вписванията по 

местонахождението на общинския имот. 

 Чл. 54. (1) Право на строеж върху имоти  – частна общинска собственост се 

учредява след решение на общинския съвет от кмета на общината, чрез търг или конкурс, 

по реда на глава шеста от наредбата и съобразно предвижданията на влязъл в сила ПУП. 

(2) Правото на строеж се учредява възмездно и безвъзмездно. 

(3) (Изм. с Решение № 986 по Протокол № 61/03.06.2011 г.) С решението по ал. 1 

общинският съвет може да разреши в условията на търга или конкурса да се предвиди 

заплащането на цената на правото на строеж или на част от нея да се извърши с 

предоставяне в собственост на общината на обекти в новопостроената сграда или на 

обекти в друга сграда, които са собственост на лицето, в полза на което е учредено правото 

на строеж, или то да изгради за своя сметка друг обект за нуждите на общината. В тези 

случаи условията на търга или конкурса се одобряват от общинския съвет. Стойността на 

обектите, предоставяни в собственост на общината, не може да бъде по-малка от цената на 

правото на строеж или на съответната част от него.” 

(4) Правото на строеж за жилищно строителство се учредява безсрочно. 

(5) Извън случаите по ал. 4 правото на строеж се учредява безсрочно или за 

определен срок. След изтичане на срока общината придобива безвъзмездно собствеността 

на построения обект.  

Чл. 55. (1) Правото на строеж се учредява без търг или конкурс след решение на 

общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на 

съветниците на: 

1. Юридически лица на бюджетна издръжка. 

2. Религиозни институции, регистрирани съгласно Закона за вероизповеданията, 

или на техни местни поделения за обредни, молитвени или богослужебни домове за 

публични религиозни обреди и служби, за храмове и манастири. 

3. Други лица, когато това е предвидено в закон. 

(2) Исканията по ал. 1 се депозират писмено до кмета на общината и съдържат 

наименование на предложителя, законовото основание, предназначение и срок за 

учредяване.  

(3) Въз основа на мотивираното искане  по ал. 2 и след становище на гл. архитект за 

максимално допустимото застрояване за УПИ кмета на общината внася предложение за 

решение от общинския съвет. 

(4) Въз основа на решението на общинския съвет по ал. 2 кметът на общината 

издава заповед и сключва договор за учредяване на правото на строеж.  
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Чл. 56. (1) Безвъзмездно право на строеж може да се учредява след решение на 

общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на 

общинските съветници на: 

1. Юридически лица на бюджетна издръжка. 

2. Религиозни институции, регистрирани съгласно Закона за вероизповеданията, 

или на техни местни поделения за обредни, молитвени или богослужебни домове за 

публични религиозни обреди и служби, за храмове и манастири. 

3. Други лица, когато това е предвидено в закон. 

(2) Исканията по ал. 1 се депозират писмено до кмета на общината и съдържат 

наименование на предложителя, законовото основание, предназначение и срок за 

учредяване.  

(3) Въз основа на мотивираното искане  по ал. 2 и след становище на гл. архитект за 

максимално допустимото застрояване на урегулирания поземлен имот, кмета на общината 

внася предложение за решение от общинския съвет. 

(4) Въз основа на решението на общинския съвет по ал. 2, кметът на общината 

издава заповед и сключва договор за учредяване на безвъзмездното право на строеж, след 

влязъл в сила ПУП. 

Чл. 57. Безвъзмездно право на строеж, извън случаите на чл. 56 може да се 

учредява след решение на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой 

на общинските съветници. 

Чл. 58. (1) (Изм. с Решение № 986 по Протокол № 61/03.06.2011 г.) Право на 

надстрояване и/или на пристрояване на сграда  - частна общинска собственост, или на 

сграда, построена върху имот - частна общинска собственост се учредява  след решение на 

общинския съвет чрез търг или конкурс по реда на глава шеста от наредбата и в 

съответствие с предвижданията на влязъл в сила ПУП. 

(2) (Нова – с Решение № 986 по Протокол № 61/03.06.2011 г.) С решението по ал. 

1 общинският съвет може да разреши в условията на търга или конкурса да се предвиди 

заплащането на цената на правото на надстрояване и/или на пристрояване или на част от 

нея да се извърши с предоставяне в собственост на общината на обекти в новопостроената 

сграда или на обекти в друга сграда, които са собственост на лицето, в полза на което е 

учредено правото на надстрояване и/или на пристрояване, или то да изгради за своя сметка 

друг обект за нуждите на общината. В тези случаи условията на търга или конкурса се 

одобряват от общинския съвет. Стойността на обектите, предоставяни в собственост на 

общината, не може да бъде по-малка от цената на правото на надстрояване и/или на 

пристрояване или на съответната част от него 

(3) (Предищна ал. 2 – Решение № 986  по Протокол № 61/03.06.2011 г.) Право на 

надстрояване и/или на пристрояване на сграда  построена върху имот – частна общинска 

собственост, се учредява от кмета общината без търг или конкурс на собственика на 

сградата, както и на собственици на жилища в сгради – етажна собственост, или на техни 

сдружения по пазарни цени, определени с оценка от лицензиран оценител одобрена от 

Общинския съвет. 

(3) (Предищна ал. 3 – Решение № 986  по Протокол № 61/03.06.2011 г.) Искането 

за право на пристрояване и/или надстрояване по ал. 1 се депозира писмено до кмета на 

общината и съдържа име на предложителя,  протокол от общо събрание на собствениците 

в случаи на съсобственост, нуждите, за които ще се използва имота и копие от влязъл в 

сила ПУП или предложение за изменението му. 

Чл. 59. (1) Право на пристрояване и/или надстрояване на съществуващи жилищни 

сгради, изградени върху общинска земя, се учредява на собствениците на жилищни сгради 

етажна собственост, на техни сдружения или пълнолетни низходящи от кмета на общината 

без търг или конкурс, ако са с незадоволени жилищни нужди или отговарят на условията 

по чл. 2 от ЗУЖВГМЖСВ, след влязъл в сила ПУП. 

(2) Правото на надстрояване по ал. 1 се учредява по пазарни  цени, а правото на 

пристрояване в зависимост от зоната и предназначението, по цени, както следва: 
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Зона 

Пазарни цени за изграждане 

на гаражи в 

лв. на кв.м 

Пазарни цени за 

изграждане на тераси в 

лв. на кв.м 

І-ва – Две могили 40 20 

ІІ-ра – населените места 

от общината 

20 10 

(3) Искането за право на пристрояване и/или надстрояване по ал. 1 и ал. 2 се 

депозира писмено до кмета на общината и съдържа  име на предложителя и намерения за 

предназначение на имота.  

Чл. 60. (1) При пристрояване или надстрояване на съществуваща нежилищна сграда 

или сграда със смесено предназначение с обособени в нея стопански обекти, построена 

върху общинска земя правото на строеж се учредява в полза на собственика на сградата 

или обособения обект, без търг или конкурс, по цени по зони както следва: 

Зона 
Пазарни цени за обекти за 

търговска и администра-

тивна дейност лв. на кв.м. 

Пазарни цени за обекти за 

производствена дейност 

лв. на кв.м. 

І-ва – Две могили 60 40 

ІІ-ра – населените 

места от общината 

20 10 

 (2) Правото на пристрояване или надстрояване по предходната алинея се учредява 

без решение на Общинския съвет, със заповед на Кмета на общината и договор, след 

влязъл в сила ПУП и одобрен инвестиционен проект.  

 (3) Право на пристрояване/надстрояване над 30 кв.м. се учредява след изготвяне на 

пазарна оценка от лицензиран оценител и след приемане и одобрение от Експертния съвет

 (4) Пазарната оценка на кв. м. по ал. 3 не може да бъде по-ниска от определените 

цени по чл. 60, ал. 1 от наредбата. 

Чл. 61. (1) (Изм. с Решение № 435 по Протокол № 34/22.05.2009 г, изм. с Решение 

№ 473 по Протокол № 36/17.07.2009 г.) При влезли в сила застроителни и регулационни 

планове уреждането на придаваемите части от общински имоти към парцели (урегулирани 

поземлени имоти), граничещи с улична регулация, се извършва без търг в полза на 

собственика на урегулирания поземлен имот за цени по зони, както следва: 

Зона 

 

Пазарни цени в лв. на кв.м. 

І-ва – Две могили 5 

ІІ-ра – населените места от 

общината 

3 

(2) Уреждането на придаваемите части по предходната алинея става без решение на 

Общинския съвет, със заповед на Кмета на общината и договор. 

Чл. 62. (1) Безвъзмездно право на надстрояване и пристрояване може да се учредява 

след решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия 

брой на съветниците на: 

1. Юридически лица на бюджетна издръжка. 

2. Религиозни институции, регистрирани съгласно Закона за вероизповеданията, 

или на техни местни поделения за обредни, молитвени или богослужебни домове за 

публични религиозни обреди и служби, за храмове и манастири. 

3. Други лица, когато това е предвидено в закон. 

(2) Въз основа на решението по ал. 1, кмета на общината издава заповед и сключва 

договор. 
 

Раздел ІІІ 

3. Учредяване право на ползване 

Чл. 63. (1) Правото на ползване върху имоти – общинска собственост се учредява 

след решение на Общинския съвет за срок до 10 години. 

(2) Правото на ползване се учредява възмездно или безвъзмездно. 
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Чл. 64. (1) Възмездно право на ползване се учредява с решение на Общинския 

съвет, чрез търг или конкурс по реда на глава шеста от настоящата наредба. 

(2) Въз основа на резултатите от търга кметът на общината издава заповед и 

сключва договор. 

Чл. 65. (1) Възмездно право на ползване се учредява с решение на общинския съвет 

без търг или конкурс за срок до 10 години, само когато лицата, на които може да се учреди 

право на ползване, са определени със закон. 

(2) В случаите по ал. 1 предложителя депозира на писмена молба до кмета на 

общината, която съдържа име на предложителя, основанието за искане за учредяване на 

възмездно право на ползване, предмета на дейност, която ще се осъществява и срок на 

учредяване на възмездното право на ползване.  

(3) Въз основа на мотивираното искане по ал. 2, кмета на общината внася 

предложение за решение от общинския съвет. 

(4) Въз основа на решението по ал. 1, кметът на общината сключва договор на цена, 

която не може да бъде по-ниска от определената минимална базисна цена по чл. 29 от 

наредбата. 

Чл. 66. (1) (Изм. с Решение № 840 по Протокол № 56/27.12.2010 г,в сила от 

01.01.2011 г.) Безвъзмездно право на ползване върху имоти – частна общинска собственост  

или части от тях се учредява с решение на Общинския съвет, прието с мнозинство 2/3 от 

общия брой съветници за срок до 10 години в следните случаи: 

1. За осъществяване на дейности от звена на бюджетна издръжка. 

2. За здравни, образователни, социални и други хуманитарни дейности. 

3. За дейности на институции и техни местни поделения, когато това е предвидено в 

специален закон. 

4. За клубна дейност на организации на пенсионерите и на организации на лица с 

увреждания. 

 5. На спортни клубове. 

6. Случаите предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове. 

 (2) Правото по ал. 1 се предоставя въз основа на мотивирано искане до кмета на 

общината, което съдържа име на предложителя, основанието за искане за учредяване на 

безвъзмездно право на ползване, предмета на дейност, която ще се осъществява и срок на 

учредяване на безвъзмездното право на ползване.  

 (3) Въз основа на мотивираното искане  по ал. 2 кмета на общината внася 

предложение за решение от общинския съвет. 

 (4) Въз основа на решението по ал. 1 кметът на общината издава заповед и сключва 

договор.  

Чл. 67. Разходите по поддръжка, текущ и основен ремонт, включително разходите 

за консумативи са за сметка на ползвателите, освен в случаите, за които има изрична 

законова разпоредба, че са за сметка на общината. 
 

ГЛАВА ПЕТА 

V. СТОПАНИСВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ 

ПОЗЕМЛЕН И ОСТАТЪЧЕН ФОНД 

Чл. 68. Общинският поземлен фонд и земеделската земя, останала след 

възстановяване на правата на собствениците се управлява и стопанисва от общината.  

Чл. 69. (1) Общинският съвет определя с решение земите от общинския поземлен 

фонд, които могат да се отдават под наем/аренда/.  

(2) В решението по ал. 1, земите се описват по местоположение (землище, 

местност), категория и поливност. 

           (3) Решението по ал. 1 се съобщава на населението, от кметовете на съответните 

населени места, чрез писмени обяви, поставени на видно място в кметството, чрез 

местните радиовъзли или чрез медиите. В обявлението се посочва срока, в който могат да 

се подават молби за предоставяне на земеделски земи под наем. 

Чл. 70. Отдаването на земите от общинския поземлен и остатъчен фонд се 

извършва чрез търг по реда на глава шеста от наредбата. 
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Чл. 71. (1) (Изм. с Решение № 840 по Протокол № 56/27.12.2010 г, в сила от 

01.01.2011 г.) Земите от общинския поземлен и остатъчен фонд могат да се отдават под 

наем (аренда) на български физически и юридически лица, съответно под наем - за срок до 

10 години, под аренда – за срок до 4 години, при следните условия: 

1. Да има влязло в сила решение на ОС ”Земеделие и гори” за възстановяване на 

общинската земя в съществуващи или възстановими стари реални граници (чл. 18 ж, ал. 1 

от ППЗСПЗЗ) или решение за въстановяване собствеността в нови реални граници с плана 

на земеразделянето (чл. 18 ж, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността 

и ползването на земеделските земи). 

2. Да е извършен въвод във владение по чл. 32, ал. 1 и чл. 18 от ППЗСПЗЗ, когато 

планът за земеразделяне не е влязъл в сила. 

(2) Базисната наемна цена за земеделска земя за една година на декар се определя в 

зависимост от предназначението и категорията на земята, както следва: 

Категория Ниви 

лв./дка 

Ливади 

лв./дка 

Трайни насаждения 

лв./дка 

І категория 35 25 60 

ІІ категория 30 20 55 

ІІІ категория 25 15 50 

ІV категория 20 10 40 

V категория 15 8 30 

VІ категория 10 7 20 

VІІ категория 8 6 15 

VІІІ категория 6 5 10 

ІХ категория 5 4 8 

Х категория 4 3 6 

Чл. 72. (1) (Изм. с Решение № 840 по Протокол № 56/27.12.2010 г, в сила от 

01.01.2011 г.) Земите от Общинския поземлен фонд, могат да се отдават под наем на 

български физически и юридически лица за срок до 10 години, от Кмета на общината, при 

следните условия : 

Категория Ниви 

лева/дка 

Ливади 

лева/дка 

Трайни насаждения 

лева/дка 

І категория 15,00 8,00 20,00 

ІІ категория 13.00 7.00 18.00 

ІІІ категория 11,00 6,00 16,00 

ІV категория 10.00 5.00 15.00 

V категория 8.00 4,50 14.00 

VІ категория 6.00 4.00 12.00 

VІІ категория                  5.50 3.50 11.00 

VІІІ категория 5.00 3.00 8.00 

ІХ категория 4.50 2.50 6,00 

Х категория 4.00 2,00 4.00 

(2) (Изм. с Решение № 840 по Протокол № 56/27.12.2010 г, в сила от 01.01.2011 

г.) Земите по чл.19 от ЗСПЗЗ могат да се отдават под наем на български физически и 

юридически лица от Кмета на общината, съответно под наем - за срок до 10 години, под 

аренда за срок от 4 години, при условие,че има протоколно решение на комисията по чл. 

19 ал. 2 от ЗСПЗЗ. 

 (3) Земите по предходната алинея се предоставят на безимотни и малоимотни лица 

с постоянно местоживеене в населено място, в чийто землище се намират земите, след 

подадена писмена молба – образец до кмета на общината. Молбата се подава лично или от 

упълномощено лице и съдържа трите имена, ЕГН и местоживеене. В молбата се посочва 

размера и местонахождението на земята, която се иска под наем, за какви цели се наема – 

отглеждане на есенници, пролетници или ливади. Молбата предварително се съгласува с 

кмета на населеното място. Към молбата се прилагат задължително следните документи: 
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(4) Земеделските земи от ОПФ необработвани една и повече години се отдават под 

наем на цена (начална тръжна цена) - 50% от основната цена определена по ал. 3, 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 ал. 3, съобразно вида и 

категорията на земята. 

(5) За земеделски земи от ОПФ за които се установи, че са засети без правно 

основание от граждани, Кметът на общината сключва договор за наем за започналата 

стопанска година в размер на 150 % от основната цена определена по ал. 3, съобразно вида 

и категорията на земята. При несъгласие за сключване на договор от страна на ползвателя, 

земята се предоставя на друг ползвател на земи в землището, чрез подписване на договор. 

Чл. 73. Оземляването на безимотни и малоимотни граждани на територията на 

общината се извършва по реда на чл.20 и чл.21 от ЗСПЗЗ. 

1. За семейни граждани с 2 и повече деца до 30 декара. 

Чл. 74. (1) Предоставянето под наем на свободните земи на безимотни и 

малоимотни лица става в рамките на съответното землище по местоживеене, а при липса 

или недостиг на земи, предоставянето може да се извърши и в други землища на 

общината. 

(2) Когато земите в кметствата са недостатъчни, исканите от безимотните и 

малоимотни лица площи се намаляват пропорционално, съобразно фактически наличните 

земи.  

Чл. 75. Срокът за отдаване под наем на земите от остатъчния поземлен фонд на 

безимотни и малоимотни е до 3 години, като крайния срок съвпада с прибиране на 

реколтата от отделните култури, както следва: 

1. За есенниците -15.08. на съответната година. 

2. За пролетниците и трайни насаждения - 15.11. на съответна година. 

Чл. 76. Наемната цена за целия период на ползване се заплаща еднократно, при 

сключване на договора за наем. 

Чл.77.Общината предоставя при възможност на гражданите земите, ползвани от 

тях през предходната година, когато са ползвали земята по предназначение и в срок са 

заплащали наемната цена. 

Чл. 78. (1) Договорите за наем се сключват от кмета на общината при следните 

условия: 

1. Наемателят няма право да преотдава наетата от него земя на трети лица. При 

установено неизпълнение на това условие договора се прекратява и земята се отнема. 

2. Наемателят няма право да създава нови трайни насаждения или да отглежда 

многогодишни култури върху наетата земя предмет на договора. 

3. Сключените договори се прекратяват, ако наемателите не спазват 

установените санитарно-хигиенни, противопожарни и екологични норми, 

причиняващи увреждане на почвата. Наемателите заплащат обезщетение в размер на 

причинените вреди. 

(2) Не се сключват договори за наем на земеделска земя от общинския поземлен и 

остатъчен фонд с лица, които са наемали земя предходни години и не са заплащали 

наемната цена или не са ползвали по предназначение наетата от тях земеделска земя. 

Чл. 79. Правилата за ползване на мерите и пасищата-общинска собственост за 

отглеждане на животни се определя на общо събрание на населението ежегодно до края на 

месец февруари. Общите събрания по населени места се свикват от кметовете на кметства 

по реда на Закона за допитването до народа. 

(2) Решението на общото събрание съдържа съгласие за общо ползване на мерите и 

пасищата от земеделските стопани и/или техни сдружения. Към решението се прилага 

списък с данни за земеделските стопани  или техни сдружения, регистрирани като 

юридически лица, отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и 

парцелите на общинските мери и пасища и други данни, изискващи се подпомагане по 

схемата за единно плащане на площ. 
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(3) Списъкът по ал. 2 се съгласува с местната ветеринарно медицинска служба от 

кмета  на кметството.  

Чл. 80. Когато на събранието по чл. 79 не се явят необходимият брой жители на 

съответното населено място, общинските мери и пасища за общо ползване от 

земеделските стопани и/или техни сдружения, се предоставят от кмета на общината, след 

съгласуване с кмета на съответното кметство по реда на Закона за допитване до народа. 

Чл. 81. (1) Минималните площи на декар за мери и пасища-общинска собственост 

предоставяни за ползване от животновъди и/или техни сдружения в зависимост от вида и 

възрастта на животните са, както следва: 

Вид/род на животното Възраст на животното Полагащите се минимални 

площи 

Над 24 месеца Минимум 0,5 ха 

От 2 до 8 месеца Минимум 0,1 ха 

 

Едър рогат добитък 

 
 От 8 до 24 месеца Минимум 0,2 ха 

Дребен рогат добитък Без значение    Минимум 0,05 ха 

Еднокопитни Без значение  Минимум 0,5 ха 

 Чл. 82. Земите от общинския поземлен фонд, включени в строителните граници на 

населените места се отдават под наем чрез търг по реда на глава шеста от настоящата 

наредба. 

  Чл. 83. Земите от общинския поземлен фонд, намиращи се извън строителните 

граници на населените места се отдават под наем, коте се използват според начина им на 

трайно ползване. 

  Чл. 84. (1) Земеделски земи от общинския поземлен фонд могат да бъдат заменяни 

със земеделски земи, собственост на граждани и юридически лица след решение на 

общинския съвет, взето въз основа на мотивирано предложение на Общинската служба 

„Земеделие и гори” – Две могили, при следните условия: 

1. Заменените земеделски земи да са равностойни по количество, качество и 

парична равностойност. 

2. Когато замяната е в интерес на общината за уголемяване на земеделските площи 

от общинския поземлен фонд в дадено землище. 

  (2) Замяната по предходната алинея се извършва по пазарна оценка определена от 

лицензиран оценител и одобрена от общинския съвет. 

 (3) Въз основа на решението по ал. 1 кмета на общината издава заповед и сключва 

договор за замяна, който се вписва в Агенцията по вписвания – Бяла. 
 

ГЛАВА ШЕСТА 

 VІ. УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ГОРСКИ ФОНД 

. Чл. 85. Общинският горски фонд включва: 

 1. Гори и земи възстановени по реда на Закона за възстановяване 

собствеността върху  гори и земи от горския фонд и Правилника за 

прилагане на Закона за възстановяване собствеността върху гори и земи 

от горския фонд; 

 2. Гори залесени или самозалесили се върху земеделски земи от поземления 

фонд, възстановени по реда на Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи и Правилника за прилагане на Закона за собствеността 

и ползването на земеделските земи; 

 3. Гори създадени върху негодни за земеделско ползване слабопродуктивни 

и застрашени от ерозия земеделски земи от общинския поземлен фонд, 

след включване в общинския горски фонд; 

гори придобити по реда на Закона за общинската собственост; 

 Чл. 86. Възпроизводството на гори обхваща създаването на нови гори, възобновителни, 

огледни и санитарни сечи, които се извършват съгласно Закона за горите и Правилника за 

прилагане на Закона за горите. 
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 Чл. 87. (1) Създаването на нови гори включва дейностите по събиране на семена, 

производство на посадъчен материал, залесяване, отглеждане, инвентаризация на млади 

култури и борба с ерозията. 

 (2) Кметът на общината възлага извършването на дейностите по ал.1, чрез търг, 

конкурс или пряко договаряне при условия и по ред, определени в Закона за горите и Закона 

за обществените поръчки. 

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

зависимост от вида , местонахождението, обема и сроковете им. 

 Чл. 88. Ползването на горите и земите се осъществява с решение на общинския 

съвет по един от следните начини: 

 1. С такси за ползване на дървесина на корен и с такси за странични 

ползвания, утвърдени от общинския съвет. 

 2. Чрез търг или конкурс. 

 3.Чрез преговори с потенциален ползвател, при които се договарят 

специфични условия и изисквания към ползвателя. 

 4. Чрез концесия. 

 Чл. 89. Годишното ползване на горите общинска собственост се извършва по одобрен 

от Държавно лесничейство "План - извлечение" от действащия Лесоустройствен проект. 

 Чл. 90. (1) Ползването на дървесината от общинския горски фонд се извършва по реда 

на чл. 53, ал.2 Закона за горите. 

 (2) Гражданите с постоянен адрес на територията на общината могат да 

ползват дървесина от горите - общинска собственост, като заплащат такса на 

корен. 

 (3) Позволително за странични ползвания от гори и земи от общинския горски фонд , се 

издава от държавното лесничейство, срещу документ за платена такса. 

 Чл. 91. Пашата в горите и земите от общинския горски фонд се разрешава с годишно 

позволително издадено от държавното лесничейство, въз основа на годишен план, приет с 

решение на общинския съвет, съгласуван с държавното лесничейство и утвърден от Регионално 

управление на горите. 

 Чл. 92. Общинският съвет приема: 

 1. Тарифа за таксите на корен на облите дървени материали, дървата за 

горене и вършината, добити от общинския горски фонд ; 

 2. Тарифа за таксите на страничните ползвания и страничните горски 

продукти, добити от общинския горски фонд ; 

 3. Тарифа за таксите за административно -технически услуги; 

 4. Тарифа за таксите за изключени или предоставени за ползване площи от 

общинския горски фонд . 

 Чл. 93. Строителство в горите и земите от общинския горски фонд, без промяна на 

предназначението им, се извършва във връзка с осигуряване на мероприятията по управление 

на горите и се допуска съгласно предвижданията на Общата устройствена схема. 

 Чл. 94. Провеждане на  мероприятията по осигуряване на пожарна безопасност в 

общинския горски фонд се извършва от дирекция/отдел съвместно с кметовете на кметства 

и кметските наместници. 
 

ГЛАВА СЕДМА 

 VІІ. ПРАВО НА ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ОБЩИНСКИ ИМОТ 

Чл. 95. Право на преминаване през урегулиран поземлен имот-публична или частна 

общинска собственост се учредява без търг или конкурс, със Заповед на кмета на 

Общината за изграждане, разширение или поддържане на съществуващи инженерни 

мрежи или съоръжения 

Чл. 96. Право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на 

техническата инфраструктура през поземлени имоти-общинска собственост се учредява, 

когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, по одобрена 

схема без търг или конкурс със заповед на кмета на общината. 
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Чл. 97. За предоставяне на правата по чл. 95 чл. 96 от настоящата наредба се 

заплаща цена, равна на 50% от базисната цена за съответното населено място или землище. 

Чл. 98. За учредяване на сервитутна зона собственикът на инжинерното 

съоръжение заплаща цена, равна на 20 % от базисната цена за съответното населено място 

или землище. 

Чл. 99. Когато в проекта за изграждане на инжинерни мрежи или съоръжения, 

инвеститорът внася по сметка на общината авансова вноска, гарантираща качествени 

възстановителни работи. Размерът на вноската се определя по реда на чл. 210 от ЗУТ. 
 

ГЛАВА ОСМА 

VІII. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ ПРИ 

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ДВИЖИМИ ВЕЩИ И 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПОД НАЕМ 
 

Раздел І 

1. Общи разпоредби 

 Чл. 100. Продажбата и предоставянето под наем на имоти  – частна общинска 

собственост се извършва чрез: 

1. Публичен търг с тайно наддаване. 

2. Публичен търг с явно наддаване. 

3. Публично оповестен конкурс. 

Чл. 101. (1) Решението за провеждане на публичен търг с явно или тайно наддаване 

или публично оповестен конкурс се приема от Общинския съвет при разпореждане с 

общински имоти и от Кмета на общината – при предоставяне под наем на недвижими 

имоти частна общинска собственост и продажба на движими вещи. 

(2) С решението се определят и специфичните условия, критериите и тегловите 

коефициенти за оценка на предложенията при продажба на имоти или отдаване под наем 

чрез публично оповестен конкурс. 

Чл. 102. (Нова с Решение № 661 по Протокол № 48/23.04.2010 г.) (1) Публичният 

търг с явно или тайно наддаване или публично-оповестения конкурс се открива със 

заповед на Кмета на Общината. 

(2) (Предишна ал. 1 с Решение № 661 по Протокол № 48/23.04.2010 г.) Условията 

на търга по отношение на обекта, началната цена, специалните изисквания към 

участниците и срока за подаване на заявленията за участие се публикуват поне в един 

местен ежедневник най -малко 14 дни преди крайния срок за подаване заявленията за 

участие. Извлечение от заповедта на кмета на общината по чл.45 ал.1, се обявява на видно 

място в сградата на общинската администрация в тридневен срок от нейното издаване.   

(3) (Предишна ал. 2 с Решение № 661 по Протокол № 48/23.04.2010 г.) Заповедта 

за назначаване на тръжната или конкурсната комисия се издава в деня на провеждането на 

търга или конкурса. В нея се определят нейният председател и членове, включително 

резервни членове и възнаграждението им, както и се определяя срока за приключване на 

работата в зависимост от сложността на процедурата. 

 (4) (Предишна ал. 3 с Решение № 661 по Протокол № 48/23.04.2010 г.) Решенията 

на тръжните и конкурсните комисии се вземат с обикновено мнозинство от членовете им. 

Когато член на комисията е против взетото решение, той представя писмено особеното си 

мнение, което се отразява в протокола на комисията. 

 (5) (Предишна ал. 4 с Решение № 661 по Протокол № 48/23.04.2010 г.) В случай че 

отсъстват повече от половината членове на комисията или отсъства правоспособният 

юрист и те не могат да бъдат заменени от резервните членове, търгът се отлага за същия 

час и място на следващия работен ден. 

 Чл. 103. (Изм. с Решение № 516 по Протокол № 40/18.09.2009 г.) Преди 

провеждането на търга, съответно преди отварянето на офертите при продажба чрез 

конкурс, членовете на комисията попълват декларация,  че нямат частен интерес по 

смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси от сделката и 
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декларация за неразгласяване на информация за кандидатите и за броя на подадените 

предложения за участие в търг или конкурс. 

Чл. 104. (Изм. с Решение № 661 по Протокол № 48/23.04.2010 г.) (1) Кандидати 

или свързани с тях лица, които са били обявени със заповед на Кмета на Общината за 

спечелили търга, но не са сключили договор, нямат право да участват в повторен търг за 

същия обект, в рамките на следващите 12 месеца. 

(2) Кандидати или свързани с тях лица, които имат непогасени публични и частни 

общински вземания, както и неизплатени задължения по договори с Общината, нямат 

право да кандидатстват по процедури по тази Наредба до пълното изплащане на 

задълженията си към Общината. Кандидатите декларират тези обстоятелства с декларация, 

която е част от тръжната документация. 

(3) При установяване на невярно декларирани данни съответният кандидат не се 

допуска до участие в търг или конкурс, съответно не се сключва договор за наем или друг 

вид разпореждане, а при вече сключените договори за наем - автоматично се прекратява 

действието им, като Общината изпраща едностранно писмено уведомление до наемателя 

за прекратяване на договора. 

Чл. 104а. (Предишен чл. 104 с Решение № 661 по Протокол № 48/23.04.2010 г.) 

Председателят на тръжната или конкурсна комисия организира съхраняването на 

подадените предложения за участие в търга или конкурса. 
 

 Раздел ІІ 

2. Пазарна оценка на имотите 

 Чл. 105. (1) Пазарните оценки на имотите се изготвят от лицензирани оценители, 

които се одобряват от общинския съвет. 

 (2)  Пазарните оценки се извършват най-малко по два метода. 

Чл. 106. (1) За изготвянето на пазарните оценки, общината предоставя на 

оценителите следната информация: 

 1. Решение на Общински съвет – Две могили за продажбата на имота. 

 2. Заверено копие от Акт за частна общинска собственост. 

 3. Служебна скица на имота, издадена от Общинска администрация – Две могили 

или от Службата по кадастъра – Русе. 

 4. Удостоверение, че имота е деклариран в отдел ”Местни данъци и такси - Община 

Две могили и че са платени дължимите данъци и такси. 

 5. Удостоверение, че за имота няма предявени и уважени реституционни претенции. 

 6. Удостоверение за липса на учредени вещни права, право на ползване, право на 

преминаване в полза на трети лица и предявени искове и претенции от Община Две 

могили. 

 7. Удостоверение за балансовата стойност на имота.  

 8. Удостоверение за статута на  имота – възможност за пристрояване и 

надстрояване. 

 9. Удостоверение  от  Службата  по  вписвания   при   Агенция по вписвания град 

Бяла за липса на тежести върху имота. 

 (2) Документите по ал. 1 се комплектоват от Старши специалист “Общинска 

собственост” и се предоставят на оценителите с приемателно–предавателен протокол. 
 

Раздел ІІІ 

3. Изисквания към тръжната и конкурсна документация 
 Чл. 107. (1) Тръжната и конкурсната документация за провеждане на публичен търг 

и публично оповестен конкурс за продажба и отдаване под наем се утвърждават от кмета 

на общината, след съгласуване с юрисконсулта в общинската администрация. 

(2) Тръжната или конкурсна документация съдържа: 

1. Наименование на обекта на търга или конкурса. 

2. Началната тръжна или конкурсна цена. 

3. Депозит в размер на минимум  50 на сто от началната тръжна или конкурсна цена 

и краен срок за внасянето му. Конкретният размер се определя в тръжната и конкурсна 

документация. 
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4. Срока за подаване на предложенията при търгове с явно наддаване или конкурс, 

който не може да бъде по – кратък от 14 дни от датата на обявата за продажба. 

5. Срока за извършване на оглед на имота. 

6. Мястото, деня и часа на провеждане на търга или отваряне на предложенията при 

конкурс. 

7. Изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат представени от 

кандидатите при участие в търга или конкурса. 

 8. Основанията за недопускане до участие в търга или конкурса. 

9. Разяснения, относно процедурата за провеждането на търга или конкурса и 

сключване на договор за продажба или наем. 

10. Информационен меморандум за имота, предоставящ информация на 

кандидатите за правния статут на имота, вещно правния режим, ограничени вещни права, 

изградена инженерна инфраструктура на района и на имота, транспортна близост, 

екологични условия, плътност на застрояване и други. 

(3) Обявата за провеждане на търга или конкурса се публикува в регионален 

вестник и на сайта на общината. 

(4) Търговете и конкурсите за продажба (наем) се провеждат не по-рано от 14 дни 

от публикуване на обявата в регионален вестник и на сайта на общината. 

Чл. 108. За участие в търга или конкурса кандидатите представят следните 

документи: 

1. Квитанция за закупена тръжна или конкурсна документация (оригинал). 

2. Платежен документ за внесен депозит за участие в търга или конкурса 

(оригинал). 

3. Удостоверение за актуално състояние на фирмата (заверено копие), с дата 

предхождаща не по-вече от 1 (един) месец датата на провеждане на търга или конкурса. 

4. Документ за единен идентификационен код на фирмата (заверено копие). 

5. Декларация по образец, че юридическото лице не е в производство и не е обявено 

в несъстоятелност и не е в производство по ликвидация. 

6. Нотариално заверено пълномощно за представителство (оригинал), в случаите на 

упълномощаване. 

7. (Изм. с Решение № 661 по Протокол № 48/23.04.2010 г.) Декларация за липса на 

непогасени публични и частни общински вземания, както и неизплатени задължения по 

договори с Община Две могили. 

8. Декларация за запознаване с тръжната или конкурсната документация и 

информационния меморандум – по образец. 

9. Предложение за цена на имота при провеждане на търг с тайно наддаване или 

конкурс, поставено в отделен запечатан непрозрачен плик. 

10. (Нова – Решение № 516 по Протокол № 40/18.09.2009 г.) Декларация от 

физическото лице или представляващия юридическото лице, че не е свързано лице по 

смисъла на §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и 

разкриване на конфликт на интереси с кмета на общината или със служители на ръководна 

длъжност в общинска администрация.” 
 

Раздел ІV 

4. Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

 Чл. 109. (1) Предложенията за участие в търг с тайно наддаване  се завеждат в 

деловодството на общината и се представят пред комисията в запечатан непрозрачен плик 

в срока, посочен в тръжната документация в деня и часа, определени за провеждане на 

търга.   

(2) Върху плика се отбелязват името на участника, наименованието и 

местонахождението на обекта на продажба или наем. 

(3) В предложението по чл. 108, т. 9, поставено в плика се вписват наименованието 

на обекта на търга, предлаганата цена (цифром и словом), името на участника или името 

на упълномощеното лице. 

 (4) В плика с предложението се поставят и документите по чл. 108 от наредбата. 



 25 

 Чл. 110. (1) В деня и часа, определени за провеждането на търга, председателят на 

комисията проверява присъствието на членовете на комисията и обявява откриването на 

търга. 

 (2) Кандидатите за участие в търга се легитимират пред тръжната комисия чрез 

представяне на документ за самоличност (лична карта). 

 (3) Лицата, които представляват участниците, подали предложения се легитимират 

с документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно за представителство, в 

случаите на упълномощаване. 

 (4) В случаите по чл. 102, ал. 4 от наредбата търгът се отлага за същия час и място 

на следващия работен ден. 

 Чл. 111. След откриването на търга, комисията извършва регистрация на 

участниците по реда на завеждане на предложенията в деловодството на общината и 

проверява съдържанието на подадените предложения. Запечатаните пликове с 

“Предложена цена” се поставят на видно място пред всички членове на комисията. 

 Чл. 112. (1) Председателят на комисията при отварянето на всеки плик с 

документите, проверява дали са спазени условията за участие в търга, обявява допуснатите 

кандидати и тези които не се допускат, поради неспазване на някое от условията за 

участие.  

 (2) Не се допускат да участие в търга кандидати, чиито предложения: 

 1. Са подадени след определения срок. 

2. Са подадени в незапечатан и прозрачен плик. 

3. Не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга. 

4. Не съдържат документ за закупена тръжна документация. 

5. Не съдържат, който и да е от документите, изискващи се по чл. 108 от наредбата. 

6. Не са изпълнили условията в тръжната документация. 

(3) В залата остават само допуснатите до участие в търга участници. 

 Чл. 113. (1) Председателя на комисията оповестява предложената цена на всеки  от 

допуснатите участници. 

 (2) Предложенията за цена се заверяват от членовете на комисията по търга и се 

подреждат, според размера на предлаганите суми. 

 (3) Търгът се смята за спечелен от участника, предложил най-високата цена, което 

се обявява пред всички участници, и търгът се закрива.  

 (4) При предложена еднаква най-висока цена от участници, търгът продължава 

между тях с явно наддаване, което започва от тази цена при стъпка на наддаване от 1 до 10 

на сто от началната цена за наддаване. Стъпката на наддаване се определя от комисията по 

търга.  

 Чл. 114. (1) Комисията изготвя протокол, който се подписва от членовете на 

комисията.  

(2) (Изм. с Решение № 661 по Протокол № 48/23.04.2010 г.) В срок от 5 работни 

дни след провеждането на търга тръжната комисия представя протокола за утвърждаване 

от кмета на общината, а в срок от 3 (три) работни дни от утвърждаване на протокола 

кметът на общината издава заповед, с която обявява участниците, класирани на първите 

три места, и определя за контрагент участника, класиран на първо място. 

 (3) (Изм. с Решение № 661 по Протокол № 48/23.04.2010 г.) В заповедта по ал. 2 

се посочва цената, предложена от класирания на първо място участник, начинът на 

плащане, обезпеченията, ако следва да се предоставят такива и срока за обжалване. 

 (4) (Нова с Решение № 661 по Протокол № 48/23.04.2010 г.) След влизането й в 

сила, заповедта по ал. 2 се връчва срещу подпис на участвалите лица в търга, съответно на 

техните представители, или по пощата с писмо с обратна разписка. 

(5) (Нова с Решение № 661 по Протокол № 48/23.04.2010 г.) В 7 дневен срок след 

изтичане срока на обжалване на заповедта по ал. 2, класираният на първо място участник 

следва да внесе цената, дължимите данъци, такси и режийни разноски, както и да 

предостави изискваните обезпечения, след което се сключва договор. 
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(6) (Нова с Решение № 661 по Протокол № 48/23.04.2010 г.) При неизпълнение в 

срока на задължението по предходната алинея, се счита че участникът, класиран на първо 

място, се отказва от сключването на договор. В този случай сключването на договор се 

предлага на класирания на второ място участник по предложената от него цена и така, до 

изчерпването на всички участници, класирани на първите три места. Ако не се стигне до 

сключването на договор, Кметът на Общината насрочва нов търг. 

Чл. 115. (1) В случаите, когато тръжни документи са закупени от повече кандидати, 

а на търга се яви само един кандидат, търгът се отлага с два часа и ако след този срок не се 

яви друг кандидат, явилият се обявява за спечелил търга по предложената от него цена, 

която не може да бъде по-ниска от обявената начална тръжна цена. 

(2) В случаите, когато тръжни документи са закупени само от един кандидат търгът 

се провежда и кандидата се счита за спечелил търга по предложената от него цена, която 

не може да бъде по-ниска от обявената начална тръжна цена. 

Чл. 116. В случай, че в резултат на декласиране на участник остане само един 

кандидат, търгът се провежда и участникът се обявява за спечелил по предложената от 

него цена, която не може да бъде по-ниска от обявената начална тръжна цена. 

Чл. 117. (1) (Изм. с Решение № 661 по Протокол № 48/23.04.2010 г.) В случаите, 

когато на търга с тайно наддаване не се явят кандидати, търгът се обявява за непроведен, 

за което се съставя протокол. 

(2) (Нова с Решение № 661 по Протокол № 48/23.04.2010 г.) Когато търга се обяви 

за непроведен, Кметът на Общината може да насрочи нов търг с тайно наддаване в срока и 

при условията по чл. 102 от Наредбата. Когато на новия търг се яви само един участник, 

той се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска 

от обявената начална тръжна цена. 

(3) (Нова с Решение № 661 по Протокол № 48/23.04.2010 г.) Когато е бил насрочен 

повторен търг с тайно наддаване и на него не се е явил нито един участник, Кметът на 

Общината може да насрочи трети поред търг, като намали първоначалната цена, 

определена с решение на Общинския съвет до 20 на сто, при спазване на изискванията на 

чл. 41, ал. 2, изр. 4 от Закона за общинската собственост. 

 

Раздел V 

5. Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване 

 Чл. 118. (1) (Изм. с Решение № 661 по Протокол № 48/23.04.2010 г.) Заявленията 

за участие в публичен търг с явно наддаване се подават в деловодството на общината, с 

приложените къмнего документите по чл. 108 от наредбата.  

(2) (Нова с Решение № 661 по Протокол № 48/23.04.2010 г.) Когато след изтичане 

на срока за закупуване на тръжната документация за търга няма закупена тръжна 

документация от кандидати, Кметът на общината може: 

1. Да издаде заповед за промяна датата на провеждането на търга и съответно 

удължаване срока за закупуването на тръжна документация или 

2. Да издаде заповед за закриване на търга. 

 Чл. 119. (1) В деня и часа, определени за провеждане на търга, председателят на 

комисията проверява присъствието на членовете и обявява откриването на търга. 

 (2) Участниците, подали заявления се явяват на търга и се легитимират пред 

тръжната комисия чрез документ за самоличност (лична карта). 

 (3) Лицата, които представляват участниците, подали заявления се легитимират с 

документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.  

 (4) В случаите по чл. 102, ал. 4 търгът се отлага за същия час и място на следващия 

работен ден. 

 Чл. 120. (1) След откриването на търга тръжната комисия проверява съдържанието 

на подадените предложения. 

 (2) Не се допускат да участие в търга кандидати, чиито предложения: 

1. Са подадени след срока, определен в тръжната документация. 

2. Са подадени в незапечатан и прозрачен плик. 
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3. Не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга. 

4. Не съдържат документ за закупена тръжна документация. 

5. Не съдържат който и да е от документите, изискващи се по чл. 108 от наредбата. 

6. Не са изпълнили условията в тръжната документация. 

(3) Председателят на тръжната комисия обявява допуснатите до участие в търга, 

както и тези, които не се допускат, като посочва конкретното основание за недопускане. 

(4) В залата остават само допуснатите до участие в търга участници. 

Чл. 121. (1) Преди да започне наддаването, председателят на тръжната комисия 

поканва последователно по реда на подаване на предложенията всички допуснати 

участници в търга да потвърдят устно началната тръжна цена. 

(2) В случай, че някой от участниците откаже да потвърди началната тръжна цена, 

той не се допуска до по-нататъшно участие в търга. Участника се поканва да напусне 

залата, което се отразява в протокола от търга, а внесеният от него депозит се задържа. 

(3) (Изм. с Решение № 661 по Протокол № 48/23.04.2010 г.) Когато на търга с явно 

наддаване се яви само един кандидат от подалите заявление за участие и е допуснат за 

участие в него, 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, ако я е потвърдил при условията на ал. 1. 

(4) (Изм. с Решение № 661 по Протокол № 48/23.04.2010 г.) Когато на търга с явно 

наддаване не се яви кандидат, търгът се обявява за непроведен със заповед на кмета. 

Последният може да насрочи втори търг, не по-рано от 14 (четиринадесет) дни от датата на 

заповедта, с която първия търг е обявен за непроведен. 

(5) (Нова с Решение № 661 по Протокол № 48/23.04.2010 г.) Когато е бил насрочен 

повторен търг с явно наддаване и на него не се е явил нито един участник, Кметът на 

Общината може да насрочи трети поред търг, като намали първоначалната цена, 

определена с решение на Общинския съвет до 20 на сто, при спазване на изискванията на 

чл. 41, ал. 2, изр. 4 от Закона за общинската собственост. 

Чл. 122. (1) Наддаването започва с обявяване от председателя на комисията на 

стъпката на наддаване, която се определя от комисията по търга в размер от 1 до 10 на сто 

от началната тръжна цена.  

(2) Участниците обявяват последователни суми, всяка от които е по-висока от 

предходната с една стъпка на наддаване. Последователността в която участниците 

обявяват предложенията си за цена  се определя по реда на подаване на предложенията в 

деловодството на общината. 

(3) В случай, че участниците в търга потвърдят началната тръжна цена, но никой от 

тях не обяви следващата по размер цена, търгът се закрива  и внесените от тях депозити за 

участие в търга се задържат. 

(4) В случай, че участник в търга откаже да обяви цена, която е по-висока от 

предходната с една стъпка на наддаване, председателят поканва следващия поред участник 

да обяви същата цена. Участникът, пропуснал дадена цена продължава участието си, освен 

ако изрично обяви, че се отказва от по-нататъшно участие в наддаването, което се 

отбелязва в протокола от търга. 

(5) В случай, че никой от участниците в търга не обяви цена, която е по-висока с 

една стъпка на наддаване от последната достигната цена, председателят обявява три пъти 

нейния размер, като преди третото обявяване прави предупреждение, че е последна, и ако 

няма друго предложение, обявява приключването на наддаването със звуков сигнал. 

(6) Председателят на тръжната комисия обявява участника предложил най-висока 

цена за спечелил търга и закрива търга.  

Чл. 123. (1) Тръжната комисия изготвя протокол от проведения търг в два 

екземпляра, който се подписва от членовете на комисията.  

(2) В срок от 2 работни дни след провеждането на търга тръжната комисия 

представя протокола за утвърждаване от кмета на общината, а в срок от 5 работни дни от 

приключване на търга кметът на общината издава заповед за определяне спечелилия търга 
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участник. Със заповедта се определя и срока за заплащане на цената и сключване на 

договора за покупко-продажба. 

(3) В срок от два дни след изтичането на 14 (четиринадесет) – дневния срок за 

обжалване на заповедта на кмета комисията по търга освобождава депозитите на 

участниците, като задържа депозитът на спечелилия търга, като гаранция за сключване на 

договор за покупко-продажба, който се прихваща от цената. В случай, че от участник в 

търга бъде подадена жалба срещу заповедта на кмета неговият депозит също се задържа до 

окончателното приключване на производството по жалбата. 
 

Раздел VІ 

6. Провеждане на публично оповестен конкурс 

Чл. 124. (1) Офертите за участие в конкурса се изготвят в съответствие с 

изискванията, определени в конкурсната документация и се депозират в запечатан 

непрозрачен плик в деловодството на общината. Върху плика се отбелязват точното 

наименование на обекта, името и адресът на участника. Допълнения или изменения на 

подадените оферти не се допускат след представянето им. 

(2) (Изм. с Решение № 661 по Протокол № 48/23.04.2010 г.) В случаите, когато на 

конкурса не се явят кандидати, той се обявява за непроведен, за което Кметът на Общината 

издава заповед. 

(3) (Нова с Решение № 661 по Протокол № 48/23.04.2010 г.) Когато конкурсът се 

обяви за непроведен, Кметът на Общината може да насрочи нов в срока и при условията по 

чл. 102 от Наредбата. Когато на новия конкурс се яви само един участник, той се обявява 

за спечелил, ако е допуснат до участие в конкурса. 

Чл. 125. Постъпилите оферти се отварят най-късно на следващия работен ден след 

изтичането на срока за депозирането им, като могат да присъстват оферентите или техните 

пълномощници. Кандидатите за участие в конкурса се лигитимират пред конкурсната 

комисия чрез представяне на документ за самоличност (лична карта), а лицата, които 

представляват участниците – чрез документ за самоличност и нотариално заверено 

пълномощно за представителство, в случай на упълномощаване. 

Чл. 126. (1) Председателят на конкурсната комисия при отварянето на всеки плик с 

документи, проверява дали са спазени условията за участие в конкурса, обявява 

допуснатите кандидати и тези, които не се допускат, поради неспазване на някое от 

условията за участие. 

(2) Запечатаните пликове с “Предложена цена” се поставят на видно място пред 

всечки членове на комисията. 

Чл. 127. (1) Не се допускат до участие в конкурса оферти, които: 

1. Са подадени след определения срок. 

2. Са подадени в незапечатан и прозрачен плик. 

3. Не съдържат документ за внесен депозит за участие в конкурса. 

4. Не съдържат документ за закупена конкурсна документация. 

5. Не съдържат който и да е от документите, изискващи се по чл. 100 от наредбата. 

6. Не съдържат потвърждение, че приемат специфичните условия, определени от 

Общинския съвет за разпореждане с имота. 

7. Не са изпълнили условията в конкурсната документация. 

Чл. 128. Председателят на комисията оповестява предложението за цена на 

допуснатите участници, което се заверява с подписа на  членовете на конкурсната 

комисия. 

Чл. 129. (1) В 3-дневен срок след разглеждане на офертите конкурсната комисия 

извършва оценка и класиране в съответствие с критериите, посочени в конкурсната 

документация, изготвя и представя протокол за утвърждаване от кмета на общината в 

който посочва класираните участници на първите три места и предложение за определяне 

за спечелил конкурса участник. Конкурсната комисия уведомява писмено допуснатите до 

участие в конкурса участници за резултатите от конкурса. 

(2) Класирането на офертите се извършва въз основа на комплексна оценка, 

получена от стойностите на отделните критерии.  
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(3) Протокола на конкурсната комисия с предложението за класиране на офертите и 

сключване на договор се предоставя на кмета на общината за утвърждаване, който със 

заповед определя спечелилия участник в конкурса. 

Чл. 130. (1) Участниците се уведомяват писмено за резултатите от проведения 

конкурс. Договорът с класирания на първо място кандидат се сключва в 14 – дневен срок 

след изтичане срока за обжалване. 

(2) В срок от 5 работни дни от приключване на конкурса конкурсната комисия 

предоставя протокола за утвърждаване от кметът на общината, който със заповед определя 

спечелилия конкурса участник. Със заповедта се определя и срока за заплащане на цената 

и сключване на договора за покупко-продажба или договор за наем. 

(3) В срок от два дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на кмета 

конкурсната комисия освобождава депозитите на участниците, като задържа депозитът на 

спечелилия конкурса участник, като гаранция за сключване на договор за покупко-

продажба, който се прихваща от цената. В случай, че от участник в  конкурса бъде 

подадена жалба срещу заповедта на кмета неговият депозит също се задържа до 

окончателното приключване на производството по жалбата. 
 

Раздел VІІ 

7. Сключване на договор за покупко-продажба или наем 

Чл. 131 . (1) Договорът за покупко-продажба или наем се сключва в 7 – дневен срок 

след изтичане на срока за обжалване на заповедта на кмета за определяне на спечелилия 

търга участник или постановяване на съдебно решение при обжалване и след: 

1. Представяне на платежен документ за внасяне на разликата от достигнатата на 

търга или конкурса цена и внесеният депозит за участие. 

2. Представяне на декларация за произхода на средствата за закупуване на имота 

(образец по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал.5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на 

пари). Декларацията се изисква за имоти на стойност над 30 (тридесет) хиляди лева. 

3. Представяне на платежен документ за внесена гаранция за изпълнение на 

задълженията по договора за наем от страна на наемателя, равняваща се на двойния размер 

на месечния наем, определен с договора. Гаранцията се освобождава в 15 дневен срок след 

прекратяване на наемния договор, придружен с приемателно-предавателен протокол при 

липса на парични задължения на наемателя по договора. Гаранцията се прихваща за 

неплатени задължения по договора. 

4. Гаранция се внася и за наемни договори, сключени, без търг и конкурс. 

5. След представяне на документ за внесена парична гаранция за изпълнение на 

специфичните условия в конкурсната документация.  

(2) В договора за покупко-продажба или наем се включва достигнатата цена и 

приетите специфични условия при продажбата (наемането) на имота чрез конкурс. 

Чл. 132. (1) Ако в срока по чл. 131 не бъде сключен договор по вина на участника 

спечелил търга или конкурса внесения депозит за участие не се връща. 

(2) Ако в определения срок не бъде сключен договор за продажба или наем по 

причини, независещи от волята на участника спечелил търга или конкурса, внесения 

депозит се възстановява на участниците. 

Чл. 133. (1) В случаите по чл. 132 тръжната или конкурсна комисия предлага на 

кмета на общината договора за продажба или наем да се сключи с класирания на второ 

място участник в търга или конкурса. 

(2) Договорът за покупко – продажба или наем с класирания на второ място 

участник се сключва, ако разликата между предложената от него цена и цената 

предложена от класирания на първо място участник е не по-голяма от 10 (десет) на сто. 

Чл. 134. Кмета на общината издава заповед с която определя класирания на второ 

място участник в търга, съответно в конкурса в тридневен срок от предложението на 

комисията. Срока за сключване на договора за продажба в тези случаи е 7-дневен след 

изтичане на срока по чл.131, ал. 1 от наредбата. 
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Чл. 135. Имотите, предмет на продажбата или наем се предават с приемателно-

предавателен протокол на купувача (наемателя), който е неразделна част от договора за 

продажба (наема). 

Чл. 136. В случаите, когато на обявените търгове или конкурси не се явят 

кандидати, при обявяване на нов търг или конкурс за продажба за същия имот по 

предложение на кмета на общината, цената на имота може да се намали с не повече от 50 

на сто.  
 

Раздел VIII 

8. Опазване и защита на общинската собственост 

Чл. 137. (1)  Изземването на общински имоти, които се владеят или държат без 

основание, не се използуват по предназначение, или необходимостта от които е отпаднала, 

се извършва със заповед на кмета на общината. 

(2) Заповедта се издава въз основа на констативен акт. В акта трябва да бъдат 

посочени данни за: акта за общинска собственост, физическото или юридическото лице, 

което владее или държи имота, основанието за това, писмото, с което кметът е задължил 

лицето в определен срок доброволно да освободи имота и за неизпълнението на това 

задължение. 

Чл. 138. Забранява се: 

1. Отварянето и влизането под какъвто и да е предлог в подземните и надземните 

инсталационни колектори без писмено разрешение на органите и организациите, които ги 

стопанисват. 

2. Изваждането и снижаването на бордюри без писмено разрешение от 

компетентното звено в общинска администрация. 

3. Рязането, късането и изкореняването на цветя, дървесни видове и клоните им, 

както и газенето и пашата на животни в обособените тревни площи. 

4. Повреждането на пътните, тротоарните, градинските и парковите настилки и 

съоръжения, на телефонните обществени апарати, съоръжения и кабини, на заслоните по 

спирките на обществения транспорт, на обществените чешми, уличните хидранти, 

уличните и парковите осветителни тела и съоръжения, на афишните съоръжения и площи, 

на скулптурно – декоративните фигури и елементи, на обществените тоалетни, сгради и 

огради, на противопожарните съоръжения, пътни знаци, табели, указатели, светофари, 

ограждания, съоръжения, превозни средства, както и на всякакво друго общинско 

имущество. 

5. Събарянето, повреждането и разместването на табелки, пейки и съоръжения, 

поставени в градините, парковете, детските и спортните площадки и на други обществени 

места. 

6. Ловенето и унищожаването на полезния дивеч, пойните и други птици, както и 

повреждането на поставените за тях къщички, заслони и хранилки. 

7. Поливането и миенето с питейна вода на пътните подстъпи, дворовете и 

превозните средства. За тази цел съответните собственици и стопани могат да ползват 

местните водоизточници. 

8. Ползването на питейна вода за поливане и напояване на овощни, зеленчукови и 

цветни градини, включително и в дворовете на гражданите. 

Чл. 139. Кметът на общината или определено от него длъжностно лице, съобразно 

спецификата на територията, съгласувано с полицията определя: 

1. Улиците и пътищата, по които се въвеждат ограничения или забрани за движение 

на превозни средства, строителни и селскостопански машини. 

2. Постоянни места и режима на паркиране на превозните средства. 

3. Временни места за панаири, традиционни сборове, масови атракционни и 

спортни прояви. 

 4. Обществените места за автомобилни гробища за превозните средства, които са 

негодни за движение, разкомплектовани или със значителни повреди, както и на снети от 

отчет превозни средства (без регистрационни номера). 

Чл. 140. (1) Забранява се: 
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1. Паркирането извън разрешените за целта места; 

2. Паркирането върху противопожарни хидранти; 

3. Заемането, ограждането, поставянето на съоръжения и маркирането с трайни 

знаци на паркиране на превозни средства върху улици, тротоари и площади. 

(2) Спрените от движение превозни средства трябва да бъдат паркирани в гаражи, в 

дворната част на строителни парцели и имоти за индивидуално ползване. 

Чл. 141. (1) Длъжностни лица, определени от кмета със съдействието на полицията, 

установяват собствениците на превозни средства, паркирани в нарушение на забраните по 

чл. 140, и независимо от наложеното им административно наказание, връчват предписание 

за преместване на превозните средства в 3 – дневен срок. 

(2) При неизпълнение на предписанието, въз основа на констативен акт, съставен от 

длъжностни лица по предходната алинея, кметът издава заповед за преместване на 

превозното средство от местата по чл. 140. Заповедта се връчва по реда на ГПК. 

(3) Заповедта се изпълнява от фирми с които общината има сключен договор за 

сметка на собственика. 

(4) Когато собственика е неизвестен, или макар и известен, не може да бъде 

уведомен поради трайно отсъствие от страната или по други обективни причини, към 

констативния акт се прилага служебна записка или други документи, удостоверяващи 

извършените действия по издирването на собственика. 
 

ГЛАВА ДЕВЕТ 

IX. АДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 142. Лицата, които повреждат общинско имущество, когато деянието не 

представлява престъпление по Наказателния кодекс на Република България, се наказват по 

тази наредба, независимо от имуществената отговорност за причинени вреди. 

 Чл. 143. (1) За нарушение на чл. 138, т. 1, т. 6,  т. 7 и т. 8 и чл. 140, ал. 1 т. 1 и т. 3 на 

нарушителите се налага наказание глоба от 50 до 150 лв. 

(2) За нарушение по чл. 138, т. 2, т. 3, т. 4 и т. 5 и чл. 140, ал.1, т. 2 на нарушителите 

се налага наказание глоба в размер от 50 до 250 лева; 

 (3)  За нарушение по чл. 139, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 на нарушителите се налага 

наказание глоба в размер от 50 до 300 лева; 

 Чл. 144. Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица, 

определени със заповед от Кмета на общината. 

Чл. 145. По актове, съставени от определените длъжностни лица от Община Две 

могили, наказателните постановления се издават от Кмета на общината или упълномощено 

от него лице. 

Чл. 146. Административно – наказателно производство за нарушенията се 

извършва по реда на ЗАНН. 
 

ГЛАВА ДЕСЕТ 

X. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 § 1. Тази наредба отменя Наредбата № 7 за реда на придобиване, управление и 

разпореждане с общинска собственост ва Община Две могили, област Русе, приета с 

Решение № 193 по протокол № 24 от 24.03.2005 г., изм. и доп. с Решение № 326 по 

протокол № 38 от 07.11.2006 г. на Общински съвет – Две могили. 

§ 2. Текстовете в наредбата са съобразени с действащото българско 

законодателство. Те се прилагат, доколкото не противоречат на нормативен акт от по – 

висок ранг. 

§ 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. Договорите за наем на терени, върху които има поставени обекти с временен 

устройствен статут се сключват за срок до реализация на предвиденото с плана 

мероприятие. 



 32 

§ 6. Договорите за наем за постройки предвидени по градоустройствен план за 

събаряне се сключват за срок – до реализация на предвиденото с плана мероприятие, при 

условие, че наемателите са извършили основен ремонт и подобрения в обекта, нямат 

задължения към общината и  редовно са заплащали наемната цена. Уреждането на 

отношенията се извършва с анекс към договора като наемната цена не може да бъде по-

ниска от определената базисна наемна цена с наредбата. 

§ 7. Договорите за наем със стоматолозите в учебните заведения се удължават със 

срок до приключване на учебната година на цена не по-ниска от определената базисна 

наемна цена с наредбата. 

§ 8. Договорите за наем с лични лекари за отдадени под наем помещения от селски 

здравни служби се  сключват за срока на договора  със РЗОК, на цена не по-ниска от 

определената базисна наемна цена с наредбата.  

§ 9. Лекарски кабинети в селски здравни служби извън населеното място – център 

на лекарска практика, могат да се предоставят на общопрактикуващ лекар, спечелил 

търга за центъра на незаета практика с анекс към основния договор по базисна цена, 

определена с наредбата. 

§ 10. Срокът на договорите за наем за лекарски кабинети в населени места – 

център на вече заета лекарска практика се удължават за срока на действие на договора 

със РЗОК. Кмета на общината подписва анекс към основния договор на цена не по-ниска 

от определената базисна наемна цена с наредбата. 

§ 11. Наемната цена по сключените договори за наем към датата на влизане в сила 

на наредбата се актуализира в съответствие с определената в нея базисна наемна цена. 

§ 12. Цената на гаранцията за изпълнение на договорите за наем е с включен ДДС. 

§ 13. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от 

кмета на общината и/или определени от него лица. 

§  14. Наредбата влиза в сила от 01.12.2008 г.  
 

Н А Р Е Д Б А 

за 

за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване на право на 

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

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

(Приета с Решение № 435 по  Протокол  № 34/22.05.2009 г. на Общински съвет – 

Две могили) 
 

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

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

§ 3. Разпоредбите на § 1 и § 2 влизат в сила от 01.06.2009 г. 
 

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

Н А Р Е Д Б А 

за 

за изменение на Наредба № 7 за реда за придобиване на право на собственост и на 

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

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

(Приета с Решение № 454 по  Протокол  № 35/19.06.2009 г. на Общински съвет – 

Две могили) 
 

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

Н А Р Е Д Б А 

за 

за изменение на Наредба № 7 за реда за придобиване на право на собственост и на 

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

имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, област Русе. 
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(Приета с Решение № 473 по  Протокол  № 36/17.07.2009 г. на Общински съвет – 

Две могили) 
 

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

Н А Р Е Д Б А 

за 

за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване на право на 

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

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

(Приета с Решение № 516 по  Протокол  № 40/18.09.2009 г. на Общински съвет – 

Две могили) 
 

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

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

§ 4. Разпоредбите на § 1 и § 2 влизат в сила от 01.10.2009 г. 
 

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

 

Н А Р Е Д Б А 

за 

за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване на право на 

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

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

(Приета с Решение № 661 по  Протокол  № 48/23.04.2010 г. на Общински съвет – 

Две могили) 
 

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

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

§ 11. Разпоредбите от § 1 и § 10 включително влизат в сила от 01.05.2010 г. 
 

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

 

Н А Р Е Д Б А 

за 

за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване на право на 

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

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

(Приета с Решение № 840 по  Протокол  № 56/27.12.2010 г. на Общински съвет – 

Две могили) 
 

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

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

§ 5. Разпоредбите от § 1 до § 4 включително влизат в сила от 01.01.2011 г. 
 

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

Н А Р Е Д Б А 

за 

за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване на право на 

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

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

(Приета с Решение № 986 по  Протокол  № 61/03.06.2011 г. на Общински съвет – 

Две могили) 
 

……………..……………………………………………..........................………………………… 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

§ 9. Разпоредбите от § 1 до § 8 включително влизат в сила от 01.06.2011 г. 
 

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

Н А Р Е Д Б А 

за 

за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване на право на 

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

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

(Приета с Решение № 1052 по  Протокол  № 63/26.08.2011 г. на Общински съвет – 

Две могили) 
 

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

Заключителна разпоредба 

§ 5. Разпоредбите от § 1 до § 4 включително влизат в сила от 01.09.2011 г. 
 

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

Н А Р Е Д Б А 

за 

за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване на право на 

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

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

(Приета с Решение № 138 по Протокол № 8/26.04.2012 г. на Общински съвет – Две 

могили) 
 

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

Заключителна разпоредба 

§ 3. Разпоредбите на § 1 и § 2 влизат в сила от 01.05.2012 г. 
 

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

 

Председател на Общински съвет – Две могили:  

 

     

________________ (Христина Димитрова Ефтимова) 


