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НАРЕДБА 

ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО 

ИМУЩЕСТВО-ОБЩИНА АНТОН  

С. АНТОН, ОБЛ. СОФИЙСКА 

 

ГЛАВА І 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

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

разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на кмета на 

Общината, в съответствие със Закона за общинската собственост и други 

разпоредби на действащото законодателство. 

Чл. 2. Наредбата не се прилага за: 

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

следприватизационен контрол; 

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

Чл. 3. (1) Общинската собственост се  управлява в интерес на населението в 

Общината. 

(2) Общинската собственост се използва съобразно предназначението й и за 

нуждите, за които е предоставена. 

Чл. 4. (1) Общинската собственост е публична и частна. 

 (2) Промяна в предназначението на обектите на общинската собственост от 

публична в частна и обратно, се извършва с решение на Общинския съвет, взето с 

мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници. 

 (3) Предложенията по предходната алинея се правят в писмена форма от 

лицата, които имат право да внасят проекти за решения в Общинския съвет. 

Предложението трябва да съдържа: вида и местонахождението на имота, акт за 

общинска собственост, конкретните мотиви, обосноваващи предложението и скица 

от действащия подробен устройствен план. 

 (4) Общи или подробни устройствени планове или техни изменения, 

засягащи недвижим имот, публична общинска собственост, когато предвиждат 

мероприятия, които налагат промяна на публичната в частна общинска 

собственост, се одобряват след решение на Общинския съвет. 

 (5) Промяна в предназначението на общинските имоти, което не води до 

промяна в характера на собствеността от публична в частна, се извършва с решение 

на Общинския съвет, взето с обикновено мнозинство. 

 

ГЛАВА ІІ 

ПРИДОБИВАНЕ НА ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО 

      

 Чл. 5. Община Антон придобива възмездно или безвъзмездно право на 

собственост и други ограничени вещни права върху недвижими имоти и движими 

вещи: 

1. по силата на закон; 

2. чрез безвъзмездно преотстъпване от държавата; 
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3. чрез закупуване на недвижими имоти и движими вещи със средства на 

общината; 

4. чрез замяна на имоти и вещи - общинска собственост, с имоти и вещи на 

физически и юридически лица или държавата; 

5.  чрез замяна на право на строеж върху недвижим имот - частна общинска 

собственост с недвижим имот - собственост на физически или юридически лица; 

 6. чрез обезщетение срещу учредено право на строеж или на друго 

ограничено вещно право върху недвижим имот - частна общинска собственост; 

7. чрез извършване на доброволна или съдебна делба; 

8. чрез дарение или завещание в полза на общината;  

9. чрез изграждане на обекти на общинска земя или върху терени, върху 

които в полза на общината е учредено право на строеж, на надстрояване 

или на пристрояване; 

10. чрез принудително отчуждаване на недвижими имоти - частна 

собственост за общински нужди; 

11. чрез учредяване в полза на общината на ограничени вещни права по 

силата на правна сделка; 

12. чрез наследяване по силата на чл. 11 от ЗН или по завещание; 

13. с позоваване на придобивна давност в полза на общината; 

14. чрез придобиване на имоти и вещи, изградени с доброволен труд и 

парични средства на населението на общината. 

 (2) С решение на Общинския съвет се придобива собственост и ограничени 

вещни права в случаите на т. 3 – 7, 9 – 11 от предходната алинея. 

 (3) Дарение на имот в полза на общината се извършва в писмена форма с 

договор, подписан от кмета на общината, който се вписва в службата по вписвания 

по местонахождение на имота. 

 (4) Дарение на вещи в полза на общината се извършва в писмена форма с 

договор, подписан от кмета на общината. За дарението се съставя протокол-опис, 

подписан от двете страни, представляващ неразделна част от договора. 

 (5) Завещание в полза на общината се приема по опис от кмета на общината 

по реда на Закона за наследството и Гражданския процесуалния кодекс. 

 (6) Кметът на общината се позовава на придобивна давност по отношение на 

имоти, които общината е придобила по силата на § 7 от ЗМСМА и ЗОС, които 

подлежат на реституция  при условията на ЗВСОНИ.  Заповедта на кмета се издава 

след представен протокол от комисия, включваща в своя състав служители от 

дирекция: " АПОФСД" и "ТСУУП". С протокола се установява, че е изтекъл 

петгодишният законов срок от влизане в сила на ЗОСОИ. Към протокола се 

прилагат договори за наем или други договори за управление, или данни за 

ползване на имота за нуждите на органите на общината или на юридически лица и 

звена на бюджетна издръжка, които удостоверяват непрекъснатото владение върху 

имота. 

             (7) Кметът на общината се позовава на придобивна давност по отношение 

на завладените безстопанствени имоти при условията на чл. 79, ал. 1 от ЗС. 

Заповедта на кмета се издава след съставяне на констативен протокол от комисия, 

включваща в своя състав служители от дирекция: " АПОФСД" и "ТСУУП". 
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 С протокола се установява, че е изтекъл десетгодишния законов срок от издаване 

на заповедта на кмета на Общината за завладяване на безстопанствения имот. Към 

протокола се прилагат договори за наем или други договори за управление, или 

данни за ползване на имота за нуждите на органите на общината или на 

юридически лица и звена на бюджетна издръжка, които удостоверяват 

непрекъснатото владение върху имота. 

 (8) Кметът на общината се позовава на погасеното по давност право на 

строеж при условията на чл. 67, ал. 1 от ЗС.  Заповедта на кмета се издава след 

представен протокол от комисия, включваща в своя състав служители от дирекция:  

" АПОФСД" и "ТСУУП", която да установи, че е изтекъл петгодишния законов 

срок от сключването на договора и няма започнало фактическо строителство в 

урегулирания поземлен имот, въз основа на одобрени архитектурни проекти, 

издадени разрешения за строеж и протокол за строителна линия и ниво. 

(9) Приемането на дарения под формата на безвъзмездно предоставяне на 

услуги чрез изпълнение на строителни и монтажни работи, поддръжка, ремонт или 

разрушаване на сгради, почистване, озеленяване и други благоустройствени 

дейности, се извършва от кмета на общината с писмен договор и чрез предаване на 

вещта/извършване на услугата.  Стойността на вещите/ извършените услуги се 

доказват чрез представяне на финансово - счетоводни отчетни документи, 

включително за стойността на вложените материали и труд, които се прилагат към 

договора за дарение. 

(10) Приемането на парични средства и/или движими вещи в полза на 

общината се извършва от кмета на общината чрез писмен договор и чрез превод на 

средствата/ предаване на веща.   

 (11) За всички дарения кметът на общината съставя и води публичен 

регистър, съдържащ номер по ред, номер на договор, име/фирма на дарителя, 

стойност на дарението, условие/ срок и номер на писмото, с което дарителят е 

информиран за изпълнението на волята му съгласно договора. 

 (12) Дарения по смисъла на алинеи 9 и 10 не се приемат от лица, които 

участват в обявени от администрацията на общината търгове или конкурси. 

Чл. 6. (1) Закупуването (доставката) на машини, съоръжения, транспортни 

средства и други дълготрайни активи, необходими за осъществяване дейността на 

общината, в рамките на предвидените бюджетни разходи се извършва при спазване 

на Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на малки обществени 

поръчки. 

 (2) Движимите вещи, необходими за осъществяване на дейността на 

Общинския съвет и Общинската администрация, се закупуват от кмета на 

общината, или упълномощени от тях длъжностни лица от Общинската 

администрация при спазване на Закона за обществените поръчки и Наредбата за 

възлагане на малки обществени поръчки.  

 (3) Движими вещи, необходими за административни и стопански нужди на 

юридическите лица и звена на общинска бюджетна издръжка, се закупуват от 

съответните ръководители или упълномощени от тях длъжностни лица при 

спазване на Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на малки 

обществени поръчки. 
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ГЛАВА ІІІ 

УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ И ВЕЩИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ 

УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА  СОБСТВЕНОСТ 

 

Чл. 7. /1/Общинския съвет приема стратегия за управление на 

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

общината. 

/2/ В изпълнение на стратегията по алинея 1, Общинския съвет приема 

годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска 

собственост, по предложение на кмета на общината. 

7. /а/. (1) Кметът на общината управлява имотите, предназначени за 

осъществяване функциите на Общинския съвет и Общинската  администрация. 

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

бюджетна издръжка управляват предоставените им имоти за безвъзмездно 

ползване от Общинския съвет.   

(3) Кметът на общината упражнява контрол по управлението на имотите по 

ал. 2. 

Чл. 8. Ръководителите на организациите или юридическите лица, които са 

на бюджетна издръжка, различна от общинския бюджет осъществяват 

управлението на публичната общинска собственост от свое име, на своя 

отговорност и за своя сметка в рамките на предвидените в техните бюджети 

средства и в пределите на действащата нормативна уредба. 

Чл. 9. Имотите – публична общинска собственост, включително и имотите 

за здравни, културни, образователни, спортни и социални мероприятия може да се 

предоставят за безвъзмездно ползване от Общинския съвет на съответните 

организации и юридически лица на бюджетна издръжка. 

Чл. 10. (1) Части от имоти – публична общинска собственост, с изключение 

на обектите, подлежащи на концесиониране, могат да се отдават под наем след 

решение на Общинския съвет за срок до пет години. 

(2) Отдаването под наем на имотите по предходната алинея се осъществява 

след провеждане на търг или конкурс. Началната тръжна цена се определя  с 

решението на  Общинския съвет. 

(3) Въз основа на резултатите от търга или конкурса по предходната алинея, 

кметът на Общината сключва договор за наем. 

 

РАЗДЕЛ ВТОРИ 

УПРАВЛЕНИЕ И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – 

ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

 

 Чл. 11. (1) Кметът на Общината организира, ръководи и контролира 

управлението на недвижимите имоти - частна общинска собственост. 
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 (2) Ръководителите на юридическите лица и на звената на общинска 

издръжка, организират и осъществяват управлението на имотите по ал. 1, 

предоставени им безвъзмездно за осъществяване на техните функции. 

 Чл. 12. Недвижимите имоти - частна общинска собственост, се предоставят 

безвъзмездно за управление на юридически лица и звена на общинска бюджетна 

издръжка със заповед на кмета на общината след решение на Общинския съвет. 

Чл. 13. (1) Недвижимите имоти – частна общинска собственост, 

предназначени за производствени, стопански или търговски нужди се отдават под 

наем след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс по 

реда и при условията на Глава V от тази наредба. 

 (2) Въз основа на резултатите от публичния търг или публично 

оповестения конкурс, кметът на Общината сключва договор, чийто срок не може 

да бъде по-дълъг от десет години. 

 Чл. 14. (1) Отдаването под наем на общински терени за поставяне на 

павилиони за търговска дейност, се извършва след провеждане на публичен търг 

или публично оповестен конкурс по реда и при условията на Глава V от тази 

наредба. 

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

сключва договор, чиито срок не може да бъде по-дълъг от пет години, освен ако 

Общинският съвет не реши друго. 

 Чл. 15. (1) Настаняването под наем в свободни помещения – частна 

общинска собственост на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи 

дейност в обществена полза се извършва след решение на Общинския съвет. 

 (2) Въз основа на решението по ал. 1 кметът на Общината сключва договор 

за наем при условия и наемна цена, определени от Общинския съвет. 

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

от пет години, освен ако Общинският съвет не реши друго. 

 Чл. 16. (1) Със заповед на кмета на Общината се предоставят помещения – 

частна общинска собственост на общинските ръководства на политическите 

партии, отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите партии. 

 (2) Исканията за предоставяне на помещения по ал. 1 се отправят до кмета 

на общината и се придружават от данни за финансовото състояние на 

организацията, установяващи възможностите й за плащане на наема. 

 (3) При наличие на подходящи помещения кметът на общината издава 

заповед за настаняване, въз основа на която се сключва договор за наем. 

 (4) Не се предоставят помещения на организации по ал. 1, преди те да са 

уредили задълженията си към общината, произтичащи от ползване на други 

общински имоти. 

 (5) Предоставените помещения на политическите партии не могат да се 

пренаемат, да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор с 

трети лица, както и да се използват за стопанска и производствена дейност. 

 Чл. 17. (1) Кметът на общината предоставя помещения за нуждите на 

регионалните ръководства на синдикални организации. 

 (2) Договорите по предходната алинея се сключват за срок до три години по 

реда и условията на ЗЗД. 
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 Чл. 18. Наемната цена на помещения, предоставени на юридически лица с 

нестопанска цел, извършващи дейност в обществена полза, както и на помещения, 

предоставени за нуждите на  регионални ръководства на политическите партии, се 

определя в троен размер спрямо наемната цена на жилище със същата полезна 

площ и показатели.  Наемната цена може да бъде намалявана или увеличавана в 

зависимост от местоположението на обекта и необходимостта от подобни 

помещения. 

 Чл. 19. (1) Комисия, определена със заповед на кмета на общината, в 

състава на която влизат представители на дирекция : “АПОФСД” и  “ТСУУП”, 

съставя констативен протокол за наличието на безстопанствен имот и неговото 

състояние.  

 (2) Кметът на общината издава заповед за завземане на имота. Със заповедта 

се конкретизират мерките, които трябва да се вземат за привеждане на имота в 

състояние да бъде използван  по предназначение. 

 (3) Завладяният безстопанствен имот се управлява съобразно реда за 

управление на съответния вид имот, частна общинска собственост, указан в тази 

наредба или в наредбата за общинските жилища. 

 

РАЗДЕЛ ТРЕТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД 

 

 Чл. 20. Свободните земи от общинския поземлен фонд могат да се отдават 

под наем на български физически или юридически лица от кмета на Общината. 

 Чл. 21. (1) Кметът на общината  уведомява заинтересованите за земите, 

подлежащи на отдаване под наем, чрез обявление в местния вестник и на 

определените за това места. 

 (2) Безимотни и малоимотни граждани се освобождават от публичен търг 

или конкурс. В 14-дневен срок след обявлението, те подават до кмета на общината 

заявление. 

 (3) Максималният размер земя, който може да се отдаде под наем на 

безимотни и малоимотни граждани не може да надвишава нормите, определени с 

параграф 1 от допълнителните разпоредби на Правилника за прилагане на Закона 

за стопанисване и ползване на земеделските земи. В този размер се включват и 

собствените земи на малоимотните. Когато свободните земи от общинския 

поземлен фонд са недостатъчни, исканията на безимотните и малоимотните се 

намаляват пропорционално, като безимотните имат предимство пред 

малоимотните. 

 (4) След изтичане на срока по ал. 2, кметът на общината изготвя списък на 

безимотните и малоимотните граждани, на които се предоставя право да ползват 

под наем свободни земи от общинския поземлен фонд и сключват договори с тях. 

 Чл. 22. След задоволяване исканията  на безимотните и малоимотни 

граждани, останалата свободна земя от общинския поземлен фонд се отдава под 

наем, чрез явен търг по реда посочен в Глава V на тази наредба. 

Чл. 23. За начална цена на наема при търга да се използва тарифата за наеми 

на земи от държавния поземлен фонд, определена от министъра на земеделието и 
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горите. По същата тарифа се определят наемите за земите отдадени на безимотни и 

малоимотни граждани. 

 

 

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ 

УПРАВЛЕНИЕ И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ – 

ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

 

 Чл. 24. (1) Кметът на общината организира, ръководи и контролира 

управлението на движимите вещи, необходими за осъществяване дейността на 

Общинския съвет и Общинската администрация. 

 (2) Движимите вещи, предоставени за безвъзмездно ползване на 

юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, се управляват от 

техните ръководители. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Чл. 25. (1) Движимите вещи - частна общинска собственост, се предоставят 

безвъзмездно за ползване на юридически лица и звена на общинска бюджетна 

издръжка със заповед на кмета на общината. 

 (2) Движимите вещи с балансова стойност над 5 000 лв. се предоставят по 

реда на ал. 1, след решение на Общинския съвет. 

 (3) Кметът на общината внася в Общинския съвет проект на решение заедно 

с мотивирано искане на заинтересованото лице или организация, удостоверение, че 

то е на общинска бюджетна издръжка, списък на движимите вещи - частна 

общинска собственост с техните индивидуализиращи белези, количество и общата 

им балансова стойност. 

 

ГЛАВА ІV 

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ 

РАЗПОРЕЖДАНЕ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ 

 

Чл. 26. (1) Разпореждането с недвижими имоти - частна общинска 

собственост се осъществява чрез: 

 1.  продажба на имоти или на части от тях; 

 2.  замяна на имоти или на части от тях и на вещни права върху тях; 

 3.  учредяване право на строеж, надстрояване и пристрояване - възмездно 

или безвъзмездно; 

 4.  учредяване на вещно право на ползване - възмездно или безвъзмездно; 

 5.  внасяне на имоти  или вещни права върху имоти в търговски дружества 

 6.  доброволна делба; 

 7.  премахване на сгради, постройки и съоръжения. 

 8.  дарение на юридически лица на бюджетна издръжка; 
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 9. сделки по чл. 15, ал. 3 и чл. 17, ал. 3 от Закона за устройство на 

територията; 

 10. учредяване на сервитутни права по чл. 192, ал. 3 и чл. 193, ал. 4 от 

Закона за устройство на територията; 

 11. по силата на закон. 

 (2) В случаите на т. 1 – 9 от предходната алинея разпореждането става след 

решение на Общинския съвет. 

 (3) Договорите, с които се извършва разпореждане с недвижими имоти - 

частна общинска собственост, се сключват в писмена форма от кмета на общината 

и се вписват от съдията по вписванията при районния съд по местонахождение на 

имота, а при замени с държавни имоти – в съда по местонахождението на 

държавния имот. 

 (4) Договорите по предходната алинея се сключват след заповед на кмета на 

общината. 

 (5) В капитала на търговски дружества могат да се внасят само нежилищни 

недвижими имоти или вещни права върху тях - частна общинска собственост, след 

решение на Общинския съвет. Оценката на имотите по ал. 1 се извършва по реда на 

чл. 72, ал. 2 от Търговския закон. 

 (6) /отменена с решение №310 по Протокол №30/ 27.10.2017 година на 

ОбС-Антон/ При разпореждане с недвижим имот, физическите и юридическите 

лица заплащат на общината режийни разноски в размер на 2 %, изчислени върху 

данъчната основа, определена по реда на чл. 46, ал. 2, т. 1 от Закона за местните 

данъци и такси и във връзка с чл. 30, ал. 1 от Закона за данък добавена стойност: 

 1.  на имота, предмет на продажба, съответно на ограниченото вещно 

право, което се учредява; 

 2.  на имота с по-висока данъчна основа при замяна; 

 3.  на реалния дял с по-висока данъчна основа - при делба. 

 4.  в случаите на безвъзмездни сделки. 

Чл. 27. (1) Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна 

общинска собственост, се правят въз основа на финансово-икономически, 

териториално-устройствени и правни анализи, изготвени от съответните служби на 

общинската администрация. 

 (2) Предложенията по ал. 1 се внасят в Общинския съвет от кмета на 

общината и съдържат данни за: 

1. недвижимия имот - местонахождение, описание, предназначение, 

териториалноустройствен статут, благоустройствени показатели, 

фактическо състояние и актуална оценка; 

2. причини, които налагат разпореждането с имота; 

3. начин на разпореждане с имота и реда за определяне на лицата - 

приобретатели на имота, или на ограничено вещно право върху него; 

4. резултатите от проучванията по ал. 1, като в тях се включват и 

резултатите от пазарното проучване на цените на сравними 

недвижими имоти; 

5. други условия на бъдещата сделка - срок, начин на плащане и др. 

 (3) Общинският съвет разглежда направеното предложение и приема 
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решение. Осъществяването на всички дейности, необходими за неговото 

изпълнение, се възлага на кмета на общината. 

Чл. 28. (1) Въз основа на решението на Общинския съвет за разпореждане с 

недвижим имот-частна общинска собственост, кметът на общината провежда 

публичен търг или публично оповестен конкурс. 

(2) Началната тръжна (конкурсна) цена се определя от оценител на имоти, 

като същата се внася за одобрение от Общинския съвет. 

(3) Въз основа на резултатите от проведения публичен търг или конкурс, 

кметът на Общината издава заповед и сключва договор. 

Чл. 29. (1) Продажбата на недвижими имоти-частна общинска собственост, 

без търг или конкурс, се извършва от кмета на Общината, на физически лица или 

юридически лица, придобили право на строеж върху общинска земя – урегулиран 

поземлен имот или поземлен имот в урбанизираната територия на  общината. 

(2) Лицата 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 

придобият идеална част от правото на собственост върху земята, върху която е 

застроена сградата, съответстваща на притежаваната идеална част от правото на 

строеж, при условие, че за общинската земя е отреден урегулиран поземлен имот 

или поземлен имот в урбанизираната територия на общината, като подадат молба 

до кмета на общината 

 (5) Молбите на лицата по предходните алинеи за закупуване се придружават 

от посочените в § 1 и § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на ПМС № 

235/ 1996 година, документи. 

 (6) Цената, по която се продава собствеността по предходните алинеи, се 

определя: 

 1.  По реда на постановление № 235/ 1996 г. на Министерския съвет за 

имотите, върху които лицата са придобили право на строеж до 31.07.1991 г. 

 2.  За всички останали случаи по пазарна цена. 

(7) Когато с влязъл в сила подробен устройствен план към момента на 

подаване на молбата, се предвижда ново застрояване върху имота или 

надстрояване, или пристрояване на съществуващата сграда, в цената на земята се 

включва и пазарната стойност на правото на строеж върху разликата между 

реализираното застрояване и предвиденото по подробния устройствен план. 

Главният архитект на Общината осигурява служебна скица от подробния 

устройствен план и становище за реализираното и предвиденото застрояване. 

(8) В случаите, когато липсва застроителен план, в цената на земята се 

включва и пазарната стойност на правото на строеж върху разликата между 

реализираното застрояване и максималното възможно застрояване, съгласно 

застроителните правила и норми за устройство на територията. Главният архитект 

на общината осигурява служебно становище за реализираното и максимално 

допустимото застрояване. 
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 (9) Продажбата се извършва от кмета на Общината, който издава заповед и 

сключва договор. 

Чл. 30. (1) Продажбата на недвижими имоти - частна общинска собственост, 

в хипотезата на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост се извършва от 

кмета на общината, без търг или конкурс, по реда на чл. 15, ал. 5 и чл. 17, ал. 5 от 

Закона за устройство на територията. 

 (2) Предварителният и окончателният договор по чл. 15, ал. 5 и чл. 17, ал. 5 

от Закона за устройство на територията се сключват  от кмета на общината.   . 

 (3) Сделка по чл. 15, ал. 5 и чл. 17, ал. 5 от Закона за устройство на 

територията, може да се сключи по искане на собствениците или по предложение 

на кмета на общината. Оценката на придаваемата и на придобиваната земя се 

извършва по пазарни цени. 

 (4) Предварителният договор по ал. 2 съдържа цените на придаваемата и на 

придобиваната земя и се сключва въз основа на проект за изменение на действащия 

подробен устройствен план. В предварителния договор изрично се вписват 

условията по ал. 5, 6 и 7. 

 (5) В случай, че изменението на подробния устройствен план не влезе в сила 

шест месеца след сключването на предварителния договор, се извършва нова 

оценка на придаваемата и на придобиваната земя, въз основа на която се сключва 

окончателният договор. 

 (6) В случай, че експертният съвет по чл. 5, ал. 4 от Закона за устройство на 

територията установи, че проектът по ал. 4 не може да бъде приет без изменения, 

прави служебно предложение до кмета на Общината за изменение на 

предварителния договор.   

 (7) Окончателният договор се сключва в срок от един месец след влизане в 

сила на изменението на подробния устройствен план.  След изтичане на този срок, 

общината може да иска сключване на окончателен договор по съдебен ред, както и 

обезщетение в размер на законната лихва върху дължимите суми за периода на 

забава. 

 (8) Окончателният договор подлежи на вписване от съдията по вписванията 

по местонахождението на имота. 

 (9) За сделките по чл. 15, ал. 5 и чл. 17, ал. 5 от Закона за устройство на 

територията се събират режийни разноски, данъци и такси, съобразно закона и тази 

наредба. 

 (10) Продажбата на недвижими имоти-частна общинска собственост, се 

извършва от кмета на Общината, без търг или конкурс, по реда на чл. 15, ал. 5 и чл. 

17, ал. 5 от Закона за устройство на територията и при условията на предходните 

алинеи, в случаите, когато доброволно се прилага влязъл в сила подробен 

устройствен план, за който не са уредени сметките по регулация в сроковете по § 6 

от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за устройство на 

територията. 

 Чл. 31. (1) Замяна на недвижими имоти - частна собственост на Общината, с 

недвижими имоти - собственост на физически, юридически лица и държавата, се 

извършва от кмета на Общината, след решение на Общинския съвет, с което се 

преценява целесъобразността и наличието на интерес за Общината от извършване 
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на сделката. В решението се определят заменителят, обектите на замяна и техните 

цени, начинът на разплащане и други съществени условия. 

 (2) Въз основа на решението на Общинския съвет кметът на Общината 

сключва договор за замяна.  

 Чл. 32. (1) Съобразно стратегията по чл.8, ал. 8  и програмата за 

управление и разпореждане с имотите общинско собственост по чл.8, ал. 9, 

Общинския съвет се определят общинските урегулирани поземлени имоти, върху 

които кметът на Общината може да учредява право на строеж на нежилищни 

обекти, съгласно предвижданията на влезлите в сила подробни устройствени 

планове на населените места. 

 (2) Проектите за решения на Общинския съвет по ал.1 се подготвят от 

дирекция “АПОФСД” и “ ТСУУП” се внасят за обсъждане в Общинския съвет от 

кмета на Общината. 

 (3) В изпълнение на решението по ал.1, кметът на Общината организира 

търгове или конкурси за отстъпване на право на строеж, като началната тръжна 

цена се определя по пазарен принцип от лицензиран оценител и се одобрява от 

Общинския съвет. 

 (4) Право на строеж на физически и юридически лица, осъществяващи 

жилищно строителство, може да се отстъпва срещу предоставяне в собственост на 

Общината /като цена на правото на строеж/ на реални обекти от бъдещото 

строителство или от вече готови сгради. Лицата, на които се учредява правото на 

строеж, се определят, чрез конкурс по реда на Глава V. 

 (5) Въз основа на резултатите от търга или конкурса кметът на Общината 

издава заповед и сключва договор за отстъпване право на строеж. 

 Чл. 33. (1) Право на надстрояване или на пристрояване върху нежилищен 

недвижим имот - частна общинска собственост, се учредява при условията и по 

реда на чл. 28. 

 (2) Правото на пристрояване и надстрояване на съществуващи жилищни 

сгради, изградени върху общинска земя, се учредява на собствениците на жилища в 

тези сгради  без търг по цени, определени от Общинския съвет. 

 (3) При надстрояване и пристрояване на съществуваща нежилищна сграда, 

построена по силата на отстъпено право на строеж върху общинска земя, което не 

води до обособяването на самостоятелен обект, правото на пристрояване или 

надстрояване върху нежилищната сграда, се учредява на собственика на тази сграда 

без търг, по пазарни цени. 

 Чл. 34. Безвъзмездно право на строеж, на надстрояване и на пристрояване 

може да се учредява по решение на Общинския съвет на юридически лица на 

бюджетна издръжка. 

Чл. 35. (1) Право на ползване върху недвижим имот - частна общинска 

собственост, се учредява за срок не по-дълъг от 10 години, по решение на 

Общинския съвет, след провеждане на търг или конкурс по реда на глава V и чл. 28 

и чл. 29. С решение на Общинския съвет без търг или конкурс право на ползуване 

може да се учреди със заповед на кмета на Общината в полза на юридически лица 

на бюджетна издръжка. 

(2) Началната тръжна цена на правото на ползване се определя от 
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Общинския съвет. 

 (3) Безвъзмездно право на ползване може да бъде учредено само след 

решение на Общинския съвет. 

 (4) Правото на ползване се учредява със заповед на кмета на Общината, въз 

основа на която се сключва договор. 

Чл. 36. (1) Съсобственост върху недвижими имоти между Общината и други 

лица се ликвидира чрез: 

1. делба; 

2. продажба на частта на Общината; 

3. откупуване на частта на физическите лица или юридическите лица; 

4. замяна. 

 (2) Сделките по ликвидиране на съсобственост по ал. 1 се извършват по 

предложение на съсобствениците до кмета на Общината чрез дирекция “АПОФСД” 

и “ ТСУУП” . 

 (3) Сделките се извършват след решение на Общинския съвет, въз основа на 

което се издава заповед и се сключват съответните договори от кмета на Общината. 

 Чл. 37. Общински сгради, постройки и съоръжения се премахват със 

заповед на кмета на Общината, когато това е предвидено с влязъл в сила подробен 

устройствен план и новото строителство е предстоящо. 

Чл. 38. (1) Дарение на недвижим имот - частна общинска собственост, може 

да се извърши, след решение на Общинския съвет. 

(2) Решението на Общинския съвет се приема с мнозинство ¾ от общия 

брой на съветниците. 

(3) Въз основа на решението по предходната алинея, кметът на Общината 

издава заповед и сключва договор. 

Чл. 39. Разпореждането с нежилищни имоти, частна общинска собственост, 

се извършва по пазарна оценка, изготвена от независим лицензиран експерт. 

Изготвянето на пазарна оценка се възлага от кмета на Общината, или определено 

от него длъжностно лице. В заповедта се посочва стойността на разходите, 

направени от Общината за изготвяне на оценката, които се възстановяват по сметка 

на Общината от физическото или юридическото лице, с което се сключва 

разпоредителната сделка. 

  

 

РАЗДЕЛ ТРЕТИ 

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ДВИЖИМИ ВЕЩИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ 

  

Чл. 40. Разпореждането с движими вещи - частна общинска собственост се 

осъществява чрез: 

1. продажба; 

2. замяна; 

3. предоставяне право на ползване; 

4. дарение; 

5. бракуване. 
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Чл. 41. (1) Продажбата на движими вещи - частна общинска собственост се 

извършва по пазарни цени след провеждане на търг, насрочен със заповед на кмета 

на Общината или упълномощено от него лице от общинската администрация. 

 (2) Пазарната цена на вещите се определя, съгласно чл. 39. 

 (3) При провеждането на търга се прилагат правилата на глава V. 

 (4) Въз основа на резултатите от търга кметът на Общината или 

упълномощено от него лице от общинската администрация, извършва продажбата с 

писмен договор. 

 Чл. 42. Замяна и предоставяне право на ползване върху движими вещи - 

частна общинска собственост, се извършват с договор, сключен от кмета на 

Общината. 

 Чл. 43. Движими вещи - частна общинска собственост, могат да бъдат 

предоставени безвъзмездно от кмета на Общината на юридически лица и звена на 

бюджетна издръжка. 

 Чл. 44. Излишните и негодни движими вещи се бракуват със заповед на 

кмета на Общината въз основа на протокол, изготвен от назначена от тях комисия.   

 

ГЛАВА V 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ ЗА 

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО 

ИМУЩЕСТВО 

 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 45. С тази глава се уреждат условията и редът за провеждане на 

търгове и конкурси, съгласно Закона за общинската собственост. 

Чл. 46. (1) По реда на тази глава се извършва отдаване под наем , чрез търг 

или конкурс на: 

1. недвижими имоти - частна общинска собственост, предназначени за 

производствени или стопански нужди; 

2. движими вещи – частна общинска собственост: машини, съоръжения, 

оборудване, транспортни средства и вещи за стопански и 

административни нужди; 

3. земи от общинския поземлен фонд и земи в строителни граници.  

 (2) По реда на тази глава се извършва продажба , чрез търг или конкурс 

на: 

1. недвижими нежилищни имоти - частна общинска собственост; 

2. движими вещи – частна общинска собственост: машини, съоръжения, 

оборудване, спортни средства и вещи за стопански и административни 

нужди.   

Чл. 47.  По реда на тази глава се извършва, чрез търг или конкурс: 

 1. учредяване на право на строеж - чл. 37, ал. 1 от ЗОС; 

2. учредяване право на надстрояване или пристрояване върху недвижим 

имот - частна общинска собственост по реда на чл. 38 от ЗОС; 
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3. учредяване право на ползване върху недвижим имот - частна общинска 

собственост. 

Чл. 48. /отменен с решение №310 по Протокол №30/ 27.10.2017 година на 

ОбС-Антон / Не се допускат до участие в търг или конкурс лица, които по 

отношение на Общината са неизправни длъжници – имат неизплатени наеми, 

концесионни възнаграждения, неиздължени данъци и такси, както и лица, чиито 

договор за наем е прекратен по тяхна вина в тригодишен срок преди провеждане 

на търга или конкурса, когато последните се провеждат с цел отдаване под наем 

на общинско имущество. 

 

РАЗДЕЛ ВТОРИ 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ 

 

 Чл. 49.(1) Кметът на Общината открива процедурата по провеждането на 

търга със заповед, която съдържа: 

 1.  описание на недвижимия имот или вещта; 

 2.  вида на търга - с тайно или явно наддаване; 

 3.  начална цена; 

 4.  начина и срок на плащане и евентуални обезпечения; 

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

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

обекта; 

 7.  размера на депозита; 

 8.  други тръжни условия. 

 (2) Със заповедта по ал. 1 се утвърждават и тръжната документация, 

условията за оглед на обекта, съставът на комисията по провеждането на търга и 

крайният срок за приемане на заявленията за участие. 

 (3) Комисията по провеждането на търга се състои от 3 до 5 членове, като 

задължително в нейния състав се включват юрист и икономист. 

 (4) В заповедта за назначаване на комисията се определят и двама резервни 

членове, както и възнаграждението на членовете на комисията. 

(5) Определеният депозит не може да бъде по-малък от 10 на сто върху 

първоначално определената цена. 

Чл. 50. Условията на търга по отношение на обекта, началната цена, 

специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за 

участие се обнародват поне в един местен вестник или ежедневник, най-малко 14 

дни преди крайния срок за подаване заявленията за участие.  Извлечение от 

заповедта на кмета на Общината по чл. 49, с изключение на състава на комисията, 

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

срок от нейното издаване. 

Чл. 51. (1) Търгът може да се проведе само в случай, че са се явили най-

малко: 

 1.  трима членове от комисията по чл. 49, ал. 3; 

 2.  двама кандидати или са подадени 2 молби за участие. 
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 (2) Когато на търга се яви само един кандидат от подалите заявление за 

участие, търгът се отлага с 2 часа и ако след този срок не се яви друг, кандидатът се 

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

от началната тръжна цена. 

 (3) Когато на търга не се яви кандидат, той се обявява за непроведен и 

кметът на Общината насрочва нов търг в едномесечен срок. 

(4) Когато на търга, провеждан повторно в случая по предходната алинея, се 

яви само един кандидат, той се обявява за спечелил по предложената от него цена, 

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

 (5) В случай, че отсъстват повече от един член на комисията или 

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

(6) В случаите, когато се отлага започнат вече тьрг, поради невъзможност за 

продължаването му, обявените до този момент за спечелили участници за отделни 

обекти от имуществото - предмет на тьрга, запазват правата си. 

Чл. 52. При възникване на обстоятелства, които правят невъзможно 

откриването на търга или неговото приключване, комисията съставя протокол, въз 

основа на който кмета на Общината със заповед определя провеждането на нов 

търг. 

 Чл. 53. При търг с явно наддаване председателят на комисията обявява 

първоначалната цена, от която да започне наддаването, и определя стъпката на 

наддаване.  Тя не може да бъде по-малка от 1 на сто и по-голяма от 10 на сто от 

началната цена. 

 Чл. 54. Наддаването се извършва чрез гласно обявяване от участниците на 

последователни суми над началната цена, разграничени от председателя на 

комисията със звуков сигнал.  Всяко увеличение трябва да бъде равно на 

наддавателната стъпка. 

 Чл. 55. (1) Участниците обявяват високо и ясно предлаганите от тях суми.  

Обявената от участника сума го обвързва към комисията и другите участници в 

търга без право на позоваване на грешка. 

(2) Преди третото обявяване на последната оферта се прави 

предупреждение, че е последна, и ако няма други предложения, наддаването 

приключва със звуков сигнал от председателя, който обявява спечелилия търга и 

предложената окончателна цена и закрива търга. 

Чл. 56.  В случай че участниците в търга след изрична покана от 

председателя не изявят желание да купят, включително и по първоначално 

определената цена, внесените от тях депозити не се връщат.  Не се връща и 

депозитът на участник, който е определен за спечелил търга, но откаже да заплати 

предложената от него цена.  

Чл. 57.  В случай, че в резултат на декласиране на участник остане само един 

кандидат, търгът се провежда и кандидатът се обявява за спечелил по предложената 

от него цена, ако не е по-ниска от обявената начална тръжна цена. 

Чл. 58. Търг с тайно наддаване се провежда чрез предварително подаване на 

писмени предложения от всеки участник в запечатан плик. 

 Чл. 59. (1) В деня на провеждането на търга комисията разпечатва 

подадените пликове и се запознава с редовността на подадените документи. 
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(2) По преценка на председателя на комисията заседанието й може да бъде 

открито или закрито. 

Чл. 60. (1) Комисията отбелязва върху всеки плик входящия номер на 

офертата на кандидата, името му, платежния документ за внесен депозит, 

предложената цена и другите обстоятелства по редовността на подадените 

документи.  

(2) В предложението, поставено в плика, кандидата вписва наименованието 

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

името на упълномощеното лице. В плика се прилага и оригиналното или 

нотариално заверено копие на документа, удостоверяваш представителната власт 

или пълномощното на представителя. 

(3) Всяко предложение, представено в незапечатан плик или което не 

съдържа данните по ал. 2 и ал. 3, е недействително. 

Чл. 61. (1) Председателят на комисията при отварянето на всеки плик 

проверява дали са спазени условията за участие в търга, обявява редовността на 

предложението и оповестява предложената цена. 

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

подреждат според размера на посочените суми. 

 (3) Редовно подадените оферти се класират според размера на 

предложената цена за обекта.  В случай, че двама или повече кандидати са 

предложили еднаква най-висока цена, търгът завършва с явно наддаване между 

тях, като наддаването започва от предложената цена. 

(4) Обстоятелствата по ал. 1 на този и предходния член се констатират с 

протокол на комисията, който се подписва от всичките й членове. 

 Чл. 62. (1) Въз основа на резултатите от търга, кметът на Общината издава 

заповед, с която определя лицето, спечелило търга, цената и условията на 

плащането, както и вида, размера и условията за извършване на други престации, 

когато са предвидени такива. 

 (2) Заповедта по ал.1 се издава в седемдневен срок от датата на получаване 

на протокола по чл. 61 и се обявява на публично място в сградата на общинската 

администрация, достъпно за всички заинтересовани лица. 

 (3) Заповедта по ал.1 може да се обжалва от останалите участници в търга по 

реда на Закона за административното производство. 

  Чл. 63. (1) След като влезе в сила заповедта по чл. 62, ал.1, същата се връчва 

на лицето, спечелило търга , по реда на ГПК. То е длъжно в едномесечен срок от 

датата на връчването да извърши дължимото плащане. Внесеният депозит се 

приспада от дължимите суми. 

 (2) Ако лицето, спечелило търга не извърши в едномесечния срок 

действията по ал. 1, се счита, че то се отказва от сключване на сделката. В този 

случай внесеният от него депозит се задържа, а кметът на Общината може да обяви 

служебно за спечелил търга участника, класиран на второ място, но не по-късно от 

два месеца след провеждането на търга. 

Чл. 64. (1) Въз основа на влязлата в сила заповед по чл. 62, ал. 1 и 

документи, надлежно отразяващи изпълнението на дължимите престации, кметът 

на Общината в 7-дневен срок сключва договор с лицето, спечелило търга. 
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 (2) Собствеността или друго ограничено вещно право върху обекта - 

предмет на търга, се прехвърля от датата на съставяне на договора. Това 

обстоятелство се отбелязва в сключения договор. 

 (3) Вписване на договора, в случай че такова се изисква, се извършва от 

лицето, спечелило търга или конкурса. То представя екземпляр от вписания 

договор в  дирекция “АПОФСД” и “ ТСУУП” за извършване на необходимите 

записи по актовите книги или деактуване на имота. 

  

РАЗДЕЛ ТРЕТИ 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ 

 

Чл. 65. (1) В случаите, когато освен размера на цената организаторът е 

поставил специфични изисквания към предмета на сделката, сключването и 

изпълнението й са подчинени на определени условия,  се организира конкурс. 

 (2) По реда на тази глава се провеждат и конкурсите за отдаване под наем на 

свободни помещения и терени – частна общинска собственост, предназначени за 

административни, производствени и стопански нужди. 

Чл. 66. (1) Условията на конкурса се разработват и предлагат от комисия, 

назначена от кмета на Общината. 

 (2) Примерни условия на конкурса могат да бъдат: 

1. заплащане на определена цена; 

2. запазване предназначението на обекта; 

3. запазване или създаване на работни места; 

4. извършване на инвестиции; 

5. свързани с опазване или възстановяване на околната среда; 

6. по начина и срока за прехвърляне на собствеността; 

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

с обекта на конкурса; 

8. специфични технологични, технически или естетически качества на 

изпълнението или крайния строителен продукт; 

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

сделката. 

(3) С утвърждаването на конкурсните книжа от кмета на Общината се 

определят приоритетните условия на конкурса. 

Чл. 67. Освен данните по ал. 3 на предходния член, предложението на  

участниците трябва да съдържа: 

1. наименование на обекта на конкурса; 

2. становище и разработки по отделните условия на конкурса; 

3. проект за стопанско развитие на обекта; 

4. насрещни предложения на участника, благоприятни за 

организатора; 

5. цена и условия за плащане. 

Чл. 68. Комисията може да откаже да допусне до конкурса участник в 

случай, че установи: 
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1. непълнота на представените документи и неспазване на 

изискванията, посочени в документацията; 

2. участникът е сред лицата, изброени в чл. 48.  

Чл. 69.  Когато в срока постъпи предложение само от един кандидат, срокът 

за предаване на предложения за участие в конкурса може да се удължи до 30 дни по 

преценка на кмета на Общината. 

Чл. 70. След изтичане на срока за приемане на предложения, конкурсната 

комисия ги разглежда и изготвя доклад до кмета на общината, в който оценява и 

подрежда представените предложения, като за спечелил конкурса се обявява 

участникът, чието предложение най-пълно удовлетворява конкурсните условия или 

е направил насрещни предложения, по-благоприятни от първоначалните условия. 

Чл. 71.  При провеждането на конкурса съответно приложение намират 

разпоредбите на чл. 62 – 64 от настоящата наредба. 

 

 

ГЛАВА VІ 

НАДЗОР И АКТУВАНЕ НА ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

 

Чл. 72. Надзорът по придобиването, стопанисването, управлението и 

разпореждането с имоти и вещи - общинска собственост, както и тяхното актуване 

и деактуване се извършват от кмета на Общината чрез дирекция “АПОСД” и 

“ТСУУП” 

Чл. 73. Дирекция “АПОФСД” и “ ТСУУП” извършва актуването на всички 

имоти - публична общинска собственост, както и на имотите - частна общинска 

собственост на територията на административния център; 

1.  обработва и докладва преписките по придобиването, предоставянето за 

управление, учредяването на право на ползване, право на строеж и други 

ограничени вещни права върху общински недвижими имоти, отдаването 

им под наем, продажбите и замените на имоти и вещи - общинска 

собственост и подготвя проектозаповедите и договорите, свързани с тях, 

както и проекти за решения на общинския съвет, които ще бъдат внесени 

за разглеждане от кмета на Общината; 

2. организира провеждането на търговете по глава V, както и 

изработването на тръжните книжа, съвместно със съответните 

специализирани звена на общинската администрация. 

 Чл. 74. (1) Изземването на общински имоти, които се владеят или държат 

без основание, не се използват по предназначение или необходимостта от които е 

отпаднала, се извършва със заповед на кмета на Общината при  условията на чл. 65 

от ЗОС. 

 (2) Заповедта се издава въз основа на констативен акт, съставен от 

определени от кмета на Общината, длъжностни лица в който се посочват данни за: 

1. акта за общинска собственост на имота - предмет на нарушението; 

2. лицето, което е извършило нарушението; 

3. характера на нарушението (кратко описание на фактическата и правната 

обстановка). 
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Чл. 75. Кметът на Общината ежегодно заедно с отчета за бюджета на 

предходната финансова година предоставя на Общинския съвет отчет за 

състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление. 

Отчетът включва данни, относно приходите от управлението и разпореждането с 

общинско имущество и справка за съставените актове за общинска собственост. 

 

ГЛАВА VІІ 

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 Чл. 76. За нарушение на разпоредбите на тази наредба на виновните лица се 

налага глоба до 500 лева, освен ако със закон не е предвидено друго. 

 Чл. 77. (1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от 

длъжностни лица, определени със заповед на кмета на общината. 

 (2) Наказателните постановления се издават от кмета на общината, или от 

оправомощени от него лица. 

 Чл. 78. Административно-наказателното производство се извършва по реда 

на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 § 1. Наредбата не се прилага: 

1. При разпореждане с общинско имущество, извършвано при условията и 

по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. 

2. По отношение на общинско имущество, включено в капитала на 

търговски дружества. 

 § 2. С отделни актове на общинския съвет се уреждат условията и редът за: 

1. Упражняване от Общината на правата й на собственик върху 

общинската част от капитала на търговските дружества. 

2. Провеждане на конкурси или търгове за предоставяне на концесии върху 

обекти - публична общинска собственост. 

3. Използване на части от общински имоти за разполагане на преместваеми 

съоръжения и съоръжения с рекламна цел. 

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

 

 § 3. Наредбата се приема на основание на чл. 8, ал. 2 от ЗОС и отменя 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на територията на община Антон, приета с Решение № 8 по Протокол 

№ 3/13.02.2005  година на Общински съвет – Антон. 

 § 4. Изпълнението на наредбата се възлага на кмета на Общината. 

  

Наредбата е приета с Решение № 164  по Протокол № 16  от 15.07.2005 

година на Общински съвет - Антон и влиза в сила от момента на приемането 

й. 
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Настоящата наредба е изменена с Решение №310 по Протокол №30/ 

27.10.2017 година на Общински съвет-Антон. 


