
НАРЕДБА  
ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И 

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ВЕЩИ 
 

Настоящата наредба е приета на заседание на Общински съвет Бургас, 
проведено на 31.03. 2005 г. Изменена и допълнена с Решения на 

Общинския съвет по т.32 и по т.50, Протокол № 8 от 17. 04. 2008г., 
Решение по т. 50, Протокол № 12 от 18.09.08 г.  

 
Глава първа  

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ  

Чл. 1. С тази наредба се определят редът за придобиване, управление и 
разпореждане с имущество, собственост на Община Бургас, както и 
конкретните правомощия на Кмета на общината и кметовете на кметства. 

  
Чл. 2. Наредбата не се прилага за:  
 1. разпореждане с общински имоти, предмет на разпореждане по Закона 

за приватизация и следприватизационен контрол;  
 2.  (Отм. С решение по т. 50 от дневния ред на заседание на Общински 

съвет – Бургас от 17.04.08 г.) 
 3. предоставяне на концесии върху обекти - публична общинска 

собственост;  
 4. отдаване под наем и продажба на общинските жилища.  

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

населението на общината, съобразно разпоредбите на закона и с грижата на 
добър стопанин и в съответствие с Общинската стратегия за развитие и 
програми за реализация.  

(2) В стратегията по ал. 1 се определя делът от имотите - частна 
общинска собственост, които се отдават под наем само на малки и средни 
предприятия при условията на чл. 25 от Закона за малките и средни 
предприятия.  

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

 



Чл. 4. Ежегодно Кметът на общината съставя и предоставя на 
Общинския съвет отчет за състоянието на общинската собственост и за 
резултатите от нейното управление по видове и категории обекти.  

 
Чл. 5. (1) Общинската собственост е публична и частна.  
(2) Промяна предназначението на обектите на общинска 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 
Кмета на Общината  

(4) В общи или подробни устройствени планове или техни изменения, 
може да се предвижда промяна на публична общинска собственост в частна 
общинска собственост след решение на Общинския съвет. 

 
Глава втора  

ПРИДОБИВАНЕ НА ИМОТИ И ДВИЖИМИ ВЕЩИ 

 

Чл. 6. Община Бургас придобива право на собственост и ограничени 
вещни права чрез правни сделки, по давност или по друг начин, определен в 
закон. 

Чл. 7. Община Бургас придобива собственост или ограничени вещни 
права след решение на Общинския съвет в следните случаи:  

 1. покупко-продажба на имоти или части от тях;  
 2. замяна на имот - частна общинска собственост, с имот - собственост 

на физически и/или юридически лица;  
 3. замяна на право на строеж върху имот - частна общинска 

собственост, с имот - собственост на физически и/или юридически лица;  
 4. придобиване на собственост върху имоти срещу учредено право на 

строеж или на друго ограничено вещно право върху имот - частна общинска 
собственост; 

5. доброволна делба;  
6. предоставяне в полза на Община Бургас на право на собственост или 

ограничени вещни права върху имоти или движими вещи с акт на 
компетентен държавен орган.  

 



Чл. 8. (1) Дарения и завещания в полза на Община Бургас се приемат от 
Кмета на общината по реда на чл. 61, ал. 2 от Закона за наследството.  

(2) Когато дарението е безвъзмездно предоставяне на услуги, чрез 
изпълнение на строителни и монтажни работи, поддръжка, ремонт или 
разрушаване на сгради, почистване, озеленяване и други благоустройствени 
дейности, за извършването на които е дадено писмено съгласие от Кмета на 
общината или от упълномощено от него лице, Кметът на общината приема 
дарението с писмен договор и констативен протокол за извършената услуга.  

 
Чл. 9. Необходимите действия за придобиване на имот по давност от 

страна на Община Бургас, както и за безвъзмездно придобиване на имоти от 
страна на Община Бургас, извън случаите на чл. 8, се извършват от Кмета на 
общината или от упълномощени от него лица.  

 
Чл. 10. Придобиване на движими вещи от страна на Община Бургас се 

осъществява чрез извършване на необходимите действия и съставяне на 
съответните документи от Кмета на Общината, упълномощените от него 
лица, както и ръководителите – второстепенни разпоредители с бюджетни 
кредити.  

 
Глава трета  

УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА 
СОБСТВЕНОСТ  

 

Чл. 11. Кметът на общината управлява имотите – публична общинска 
собственост.  

Чл. 12. (1) Предоставяне на имоти и движими вещи – общинска 
собственост за безвъзмездно управление на юридически лица и звена на 
общинска бюджетна издръжка, се извършва с договор, сключен от Кмета на 
Общината със съответното лице. 

(2) Имотите и движимите вещи - общинска собственост, които не са 
необходими за нуждите на органите на местната власт, общинската 
администрация или на юридически лица и звена на общинска бюджетна 
издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други 
юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални 
структури от Кмета на Общината след решение на Общинския съвет.  



Чл. 13. (1) Ръководителите на юридическите лица и на звената на 
общинска бюджетна издръжка управляват предоставените им общински 
имоти за безвъзмездно ползване.  

(2) Имотите - публичната общинска собственост, предназначени за 
осъществяване на функциите на Кметството, се управляват от Кмета на 
съответното Кметство.  

(3) Имотите - публичната общинска собственост, предназначени за 
осъществяване функциите на общинската администрация в населените 
места, които не са административни центрове на кметства, се управляват от 
кметския наместник на съответното населено място.  

Чл. 14. (1) Ръководителите на организациите или на юридическите 
лица, които са на бюджетна издръжка, различна от общинския бюджет, 
осъществяват управлението на публичната общинска собственост от свое 
име, за своя сметка и на своя отговорност съобразно действащата 
нормативна уредба.  

(2) Ръководителите на организациите или на юридическите лица, които 
са на издръжка на общинския бюджет, осъществяват управлението на 
публичната общинска собственост, за което са длъжни да предвидят 
необходимите средства в бюджета си.  

 
Чл. 15. (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 5 години.  

(2) Отдаването под наем на имотите по предходната алинея се 
осъществява след провеждане на търг или конкурс.  

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

 

Чл. 16. (1) Кметът на общината управлява имотите - частна общинска 
собственост.  

(2) Ръководителите на юридически лица и звена на общинска бюджетна 
издръжка осъществяват управлението на имотите - частна общинска 
собственост, предоставени им безвъзмездно за осъществяване на техните 
функции.  

 



Чл. 17. (1) Свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост, 
се отдават под наем след търг или конкурс, който се провежда при условията 
на Глава седма.  

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

 
Чл. 18. (1) Свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост, 

които не са необходими за нуждите на органите на местната власт или на 
общинската администрация или на юридически лица на издръжка на 
общинския бюджет, могат да се отдават под наем за нуждите на общинските 
ръководства на политическите партии, отговарящи на условията, предвидени 
в Закона за политическите партии, от Кмета на Общината без провеждане на 
търг или конкурс.  

(2) Исканията за предоставяне на помещения по ал. 1 се отправят до 
Кмета на общината и се придружават от документи, удостоверяващи, че са 
налице условията, предвидени в Закона за политическите партии.  

(3) При наличие на подходящи помещения Кметът на общината издава 
заповед за настаняване въз основа на която се сключва договор за наем със 
срок до провеждане на следващи парламентарни избори.  

(4) Не се предоставят помещения на организации по ал. 1, ако те не са 
изпълнили задълженията си към общината, произтичащи от ползване на 
други общински имоти.  

(5) Предоставените помещения на политическите партии не могат да се 
пренаемат, да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по 
договор с трети лица, както и да се използват за стопанска дейност.  

 
Чл. 19. Имотите по чл. 17, ал. 1, се предоставят под наем за нуждите на 

общинските ръководства на синдикалните организации по реда и при 
условията на предходния член. 

  
Чл. 20. (1) Имотите по чл. 17, ал. 1 могат да бъдат отдавани под наем 

без търг или конкурс на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи 
дейност в обществена полза, за осъществяване на предвидена в 
устройствените им актове дейност, по предложение на Кмета на общината, 
след решение на Общинския съвет.  

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



 (3) (Отм. с решение по т. 50 от дневния ред на заседание на Общински 
съвет – Бургас от 17.04.08 г.) 

  
Чл. 21. Общинският съвет приема тарифа с която определя наемната 

цена на 1 кв.м. за имоти, отдавани под наем на лица и организации по чл. 19 
и 20 от тази Наредба.  

 
Чл. 22. Първоначалната наемна цена при провеждане на търг или 

конкурс за отдаване под наем на общински имоти не може да бъде по-ниска 
от определената базисна наемна цена, приета от Общински съвет – Бургас.  

 
Чл. 23. Размерът на наема за срока на наемното отношение се увеличава 

едностранно от Община Бургас чрез директора на общинско предприятие 
“Общински имоти” въз основа на официалния инфлационен индекс на 
потребителските цени за периода, публикуван от Националния 
статистически институт, както и въз основа на промяна на размера на 
базисните наемни цени, приети от Общински съвет - Бургас.  

 
Чл. 24. (1) Безстопанствени имоти на територията на Община Бургас се 

установяват от комисия, определена със заповед на Кмета на общината, с 
констативен протокол, в който се описва състоянието на имота и се посочва 
собственика му, ако е известен.  

(2) Кметът на общината издава заповед за завземане на имота след 
решение на Общинския съвет, в което са предвидени мероприятията, които 
трябва да бъдат проведени за привеждането му в състояние да бъде използван 
по предназначение, както и средствата за изпълнението им.  

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

 
Чл. 25. Наемните отношения по тази наредба се прекратяват по реда и 

при условията на чл. 15 от Закона за общинската собственост.  
 
Чл. 26. Основните и текущите ремонти на имотите – общинска 

собственост, както и цялостната им поддръжка, се извършва от наемателите 
и ползвателите им и за тяхна сметка. Наемателите и ползвателите участват 
със свои средства и за своя сметка в основните и текущи ремонти на общите 
части на имотите – общинска собственост, предоставени им под наем или за 
ползване, както и в цялостната поддръжка на общите части и на 



прилежащата площ. Участието по предходното изречение е съответно на 
дела на предоставените за ползване или под наем помещения в общите 
части на сградата.  

 

Чл. 27. Лицата, на които са предоставени за управление, ползване или 
под наем имоти – общинска собственост, не могат да ги преотстъпват за 
ползване, да ги преотдават под наем или под друга форма на трети лица, 
нито да ги ползват съвместно с трети лица.  

 

 

Глава четвърта  
ДВИЖИМИ ВЕЩИ  

 

Чл. 28. (1) Движимите вещи - общинска собственост се управляват в 
интерес на населението в общината и с грижата на добър стопанин.  

(2) Общото ръководство и контрол по управлението на движимите 
вещи - общинска собственост, които не са предоставени за управление или 
ползване на други лица, се осъществява от Кмета на общината.  

 
Чл. 29. Движимите вещи - публична общинска собственост, се 

предоставят безвъзмездно за управление на юридически лица на общинска 
бюджетна издръжка и звена на общинска бюджетна издръжка със заповед 
на Кмета на общината, след решение на общинския съвет.  

 
Чл. 30. (1) Движимите вещи - частна общинска собственост, с 

балансова стойност над 5 000 лв., се предоставят безвъзмездно за 
управление или ползване на юридически лица на общинска бюджетна 
издръжка и звена на общинска бюджетна издръжка със заповед на Кмета на 
общината и договор, след решение на Общинския съвет.  

 
(2) Движимите вещи - частна общинска собственост, извън тези по ал. 

1, се предоставят безвъзмездно за управление или ползване на юридически 
лица на общинска бюджетна издръжка и звена на общинска бюджетна 
издръжка със заповед на Кмета на общината и договор.  

 



Чл. 31. Движимите вещи - частна общинска собственост могат да 
бъдат предоставяни под наем на лица извън посочените в чл. 29 и 30 от 
Кмета на общината след провеждане на търг или конкурс по реда на Глава 
седма.  

 

Чл. 32. Лицата, на които са предоставени за управление, ползване или 
под наем движими вещи – общинска собственост, не могат да ги 
преотстъпват за ползване, да ги преотдават под наем или под друга форма 
на трети лица, нито да ги ползват съвместно с трети лица. 

 

 

Глава пета 
ОБЩИНСКИ АТЕЛИЕТА И ГАРАЖИ 

 

Чл. 33. (1) По своето предназначение общинските ателиета и гаражи са:  

 1. за отдаване под наем за задоволяване на лични нужди;  

 2. за продажба на лица, настанени в тях по административен ред;  

 3. за продажба чрез търг или конкурс.  

(2) Предназначението на ателиетата и гаражите се определя и може да се 
променя съобразно потребностите на общината от Общинския съвет по 
предложение Кмета на общината. 

 

Чл. 34. Управлението и разпореждането с общински ателиета и гаражи се 
извършва по реда за управление и разпореждане с имоти – частна общинска 
собственост, установен с тази наредба.  

 

 

Глава шеста  
РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ДВИЖИМИ ВЕЩИ -  

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  

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

1. продажба;  
2. замяна;  



3. учредяване ограничени вещни права;  
4. апорт на вещни права в капитала на търговски дружества;  
5. делба;  
6.премахване на сгради, съоръжения, незавършени обекти на 

строителство.  
7. дарение;  
8.сделки по реда на чл.15, ал.З и чл.17, ал.З от Закона за устройство на 

територията;  
9. други способи, предвидени със закон.  
(2) Всички разпореждания с недвижими имоти се извършват след 

решение на Общински съвет, освен ако законът предвижда друго.  
 
Чл. 36. При разпореждане с имоти или учредяване на ограничени вещни 

права върху имоти в полза на физически или юридически лица, същите, в 
случаите по чл. 35, т. 1,2,3,5,7, 8 и 9, освен ако законът не предвижда друго, 
заплащат на общината режийни разноски в размер на 2 %, върху стойността 
на имота/правото, определена съгласно чл. 46, ал. 2, т. 1 и чл. 47 от Закона за 
местните данъци и такси.  

 
Чл. 37. (1) Продажбата на нежилищни имоти - частна общинска 

собственост, се извършва след решение на Общинския съвет по предложение 
на Кмета на Общината.  

(2) Продажбата се извършва чрез търг или конкурс по реда на глава 
седма, освен в предвидените в закон или в тази наредба случаи.  

(3) Въз основа на резултатите от проведения търг или конкурс, Кметът 
на общината издава заповед и сключва договор.  

 
Чл. 38. (1) С изключение на случаите по ПМС 235/1996 година, 

продажбата на земя - частна общинска собственост, на физически лица или 
юридически лица, собственици на законно построена сграда в общински 
поземлен имот, се извършва от Кмета на общината, без търг или конкурс.  

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

(3) 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 построена 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 искане до Кмета на общината.  



(4) Исканията на лицата по предходните алинеи за закупуване се 
придружават от следните документи:  

1. договор за учреденото право на строеж или удостоверение за 
признато право на строеж в случаите по § 6 от преходните правила на Закона 
за собствеността или разрешение за строеж или акт за узаконяване на 
строежа;  

2. скица на имота от действащия регулационен план с попълнен 
кадастър;  

3. удостоверение за наследници;  

4. копие от одобрения архитектурен проект на сградата - - за всички 
останали случаи;  

5. документ за собственост или констативен акт от общинската 
администрация, че сградата е завършена в груб вид – в случаите по реда на 
ПМС 235/1996 г.;  

6. удостоверение за въвеждане в експлоатация на сградата - за всички 
останали случаи.  

(5) Цената, по която се продава собствеността по предходните алинеи, 
се определя:  

1. по реда на ПМС № 235/1996 г. – за имотите, върху които лицата са 
придобили право на строеж до 13 юли 1991 г.  
2. за всички останали случаи по пазарна цена, съобразно оценка, възложена от 
общината и извършена от лицензиран оценител.  

(6) Когато с влязъл в сила подробен устройствен план към момента на 
подаване на искането, 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 изготвя становище за реализираното и 
предвиденото застрояване.  

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

(8) Продажбата се извършва от Кмета на общината, който издава 
заповед и сключва договор.  



 
Чл. 38а.(Нов, приет с решение по т. 32 от дневния ред на заседание на 

Общински съвет – Бургас от 17.04.08 г.) (1) Постъпилите от ползвателите 
заявления за придобиване право на собственост и оценка на предоставената 
им за ползване земеделска земя, в сроковете по §4а, ал.6 от ПЗР към ЗСПЗЗ и 
§29 от ЗИД на ЗСПЗЗ, ДВ, бр. 13 от 2007 г. се разглеждат съобразно 
действащата към момента на подаване на заявлението нормативна уредба, 
съответно по: §62 от Преходните и заключителни разпоредби към 
Постановление № 456 на Министерския съвет от 11 декември 1997 г. за 
изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ, ДВ, бр. 122 от 1997 г. и §31 от ПЗР 
към Постановление № 234 на Министерския съвет от 16 декември 1999 г. за 
изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ, ДВ, бр. 113 от 1999 г., изм., бр. 44 от 
2001 г. и §29 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ,  

(2) Оценката на предоставените за ползване земеделски земи, които са 
станали част от урбанизираната територия и за които има влезли в сила 
застроителни и регулационни планове (ПУП-ПРЗ) се образува по реда на чл. 
90 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост - в 
размер на данъчната оценка, увеличена с 20 на сто, а за зоните за земеделско 
ползване извън урбанизираната територия - съгласно Наредбата за реда за 
определяне на цени на земеделските земи, приета с ПМС № 118 от 26.05.1998 
г., обн., ДВ, бр. 64 от 5.06.1998 г., в сила от 5.06.1998 г.с последващите изм. и 
допълнения. Разликата над 600 кв.м. и над 1000 кв.м до фактически 
ползваната земя се заплаща от ползвателите по пазарни цени, определени от 
независим лицензиран оценител, в тримесечен срок от влизането в сила на 
оценката.  

 
Чл. 39. (1) Предварителният и окончателният договор по чл. 15, ал. 5 и 

чл. 17, ал. 5 от Закона за устройство на територията, се сключват по пазарни 
цени от Кмета на общината.  

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

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



(4) В случай, че Експертният съвет по чл. 5, ал. 4 от Закона за устройство 
на територията установи, че проектът по ал. З не може да бъде приет без 
изменения, той прави служебно предложение до Кмета на общината за 
изменение на предварителния договор.  

(5) Окончателният договор се сключва в срок от три месеца 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.  

(6) Окончателният договор се вписва от съдията по вписванията по 
местонахождението на имота.  

 
Чл. 40. (1) Продажбата на недвижим имот - частна общинска 

собственост, може да се извърши без търг или конкурс, след решение на 
Общински съвет в полза на инвеститор, получил сертификат за инвестиция 
“първи клас”, по предложение на Българската агенция за инвестиции.  

(2) Продажбата по ал.1 се извършва по пазарна оценка, изготвена от 
независим лицензиран оценител. Въз основа на решението на общинския 
съвет Кметът на общината сключва договор.  

 
Чл. 41. (1) Дарение на недвижим имот - частна общинска собственост, 

може да се извърши на инвеститор, получил сертификат за инвестиции от 
първи клас по предложение на Българската асоциация за инвестиции и след 
решение на общинския съвет.  

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

(3) Решението на Общинския съвет по предходните алинеи се приема с 
мнозинство 3/4 от общия брой на съветниците. Въз основа на решението 
Кметът на общината сключва договор.  

 
Чл. 42. (1) Прекратяването на съсобственост върху имоти между 

общината, държавата, физически или юридически лица се извършва чрез:  
1. делба;  
2. продажба на частта на общината;  
3. откупуване на частта на съсобственика/съсобствениците;  
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 имотът е 
реално неподеляем.  

(3) Прекратяването на съсобственост върху имоти между общината, 
държавата, физически или юридически лица се извършва след решение на 
Общински съвет, по предложение на съсобствениците до Кмета на общината 
или по инициатива на Кмета на общината.  

 
Чл. 43. (1) В тримесечен срок след влизане в сила на решението на 

Общинския съвет по предходния член Кметът на общината издава заповед за 
прекратяване на съсобствеността. Със заповедта се определят дължимите 
суми по сделката и условията на плащането им и заповедта се връчва на 
другите съсобственици по реда на ГПК.  

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

(3) Когато плащането от страна на съсобственик не се извърши в 
определения в заповедта по ал. 1 срок, съответният съсобственик губи 
правата си по решението на Общинския съвет и по заповедта и 
производството по продажбата се прекратява.  

 
Чл. 44. Право на строеж се учредява без търг или конкурс по мотивирано 

предложение на Кмета на общината, след решение на Общинския съвет, 
прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците, на:  

1. граждани с жилищни нужди, установени по реда на наредбата по чл. 
45а, ал. 1 от Закона за общинската собственост - за строеж на жилищна 
сграда;  

2. юридически лица на бюджетна издръжка;  
3. религиозни институции по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните 

разпоредби на Закона за вероизповеданията, или на техни местни поделения, 
ако са юридически лица, за обредни, молитвени или богослужебни домове за 
публични религиозни обреди и служби, за храмове и манастири;  

4. други лица, когато това е предвидено в закон.  
 
Чл. 45. (1) Право на надстрояване и/или на пристрояване на сграда - 

частна общинска собственост, се учредява след решение на Общинския съвет 
от Кмета на общината чрез търг или конкурс по реда на глава седма и 
съобразно предвижданията на влязъл в сила подробен устройствен план.  

(2) Право на надстрояване и/или на пристрояване на сграда, построена 
върху имот - частна общинска собственост, се учредява от Кмета на 



общината без търг или конкурс на собственика на сградата, както и на 
собственици на жилища в сгради - етажна собственост, или на техни 
сдружения.  

(3) Когато общината е съсобственик на урегулиран поземлен имот, в него 
може да се извърши нов строеж, надстрояване или пристрояване от един или 
повече съсобственици, без търг или конкурс, въз основа на договор, сключен 
в писмена форма с останалите собственици.  

 
(4) Когато общината е собственик на имот в сграда – етажна собственост, 

надстрояване или пристрояване на сградата може да се извършва въз основа 
на писмен договор със собствениците на урегулирания поземлен имот, и 
декларация - съгласие в писмена форма от всички собственици в етажната 
собственост.  

 
Чл. 46. В случаите, когато лицата, на които може да се учреди право на 

ползване, са определени със закон, то се учредява без търг или конкурс по 
мотивирано предложение на Кмета на общината. 

  
Чл. 47. (1) В случаите на чл.чл. 44, 45 и 46 от тази наредба, лицата 

желаещи да придобият съответните права, подават искане до Кмета на 
общината. 

(2) Директорът на дирекция “Управление на общинската собственост” 
указва на молителя документите, които следва да се приложат към искането 
по предходната алинея.  

(3) Учредяването на правата по чл.чл. 44, 45 и 46 от тази наредба се 
извършва по цена не по-ниска от пазарната такава, установена от лицензиран 
оценител на недвижими имоти, с изключение на случаите на учредяване 
права на религиозни институции по чл. 44, т. 3, в които цената не може да 
бъде по-ниска от данъчната оценка на съответното право.  

(4) След решение на Общински съвет Кметът на Общината може да 
договори вместо заплащането на цената на правото на строеж, надстрояване 
или пристрояване или на част от нея, Общината да получи в собственост 
равностоен имот или имоти от бъдещото строителство или от вече готови 
сгради.  

(5) В случая на чл. 45, ал. 2, както и на основание решението на 
Общинския съвет по чл.чл. 44, 45, ал. 1 и 46, Кметът на общината издава 
заповед и сключва договор, а в случаите на чл. 45, ал. 3 и 4 сключва договор.  

 



Чл. 48. (1) Продажбата на движими вещи - частна общинска собственост, 
които не са необходими за дейността на общината, се осъществява чрез 
публичен търг с явно наддаване по реда на Глава седма.  

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

(3) Възмездно или безвъзмездно право на ползване върху движими вещи 
се предоставя от Кмета на общината на юридически лица и звена на 
бюджетна издръжка със заповед и договор.  

(4) (Отм. с решение № I – 298 на БОС по адм. д. 459/05 г. ) 
 
 
 
 
 
 

Глава седма  
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ И 

КОНКУРСИ  
 

Раздел I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 (Нов приет по т. 50 от дневния ред на заседание на Общински 

съвет – Бургас от 17.04.08 г.) 
 

Чл. 49. (Нов създаден с решение по т. 50 от дневния ред на заседание на 
Общински съвет – Бургас от 17.04.08 г.)   (1) С тази глава се уреждат 
условията и редът за провеждане на търгове и конкурси, в предвидените в 
тази наредба и Закона за общинската собственост случаи.  

(2) Търговете се провеждат с явно или тайно наддаване.  
(3) Конкурс се организира в случаите, когато освен размера на цената, 

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

 
Чл. 50. (Нов създаден с решение по т. 50 от дневния ред на заседание на 

Общински съвет – Бургас от 17.04.08 г.)  (1) Комисията за провеждане на 
търговете и конкурсите се състои от девет члена, от които шестима общински 
съветници и трима служители от общинската администрация. Председателят 
на комисията по провеждане на търга, заместник-председателят и членовете – 



общински съветници се избират с решение на Общинския съвет, а членовете - 
служители от общинската администрация, се определят със заповед на Кмета 
на общината. Поне един от членовете на комисията следва да бъде 
правоспособен юрист.  

(2) Комисията може да заседава при кворум не по-малко от 5 члена, от 
които единият следва да бъде правоспособен юрист. В случай, че не е налице 
необходимият кворум заседанието се отлага за същия час и място за 
следващия работен ден.  

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

(4) За участие в заседания по провеждане на търгове и конкурси 
председателят и членовете на комисията получават възнаграждение, равно на 
получаваното от общинските съветници за участие в постоянните комисии на 
общинския съвет, а протоколистът – в размер на половината от 
възнаграждението на председателя на комисията. 

  
Раздел ІІ ПОДГОТОВКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ 

(Нов приет по т. 50 от дневния ред на заседание на Общински съвет 
– Бургас от 17.04.08 г.) 

 
Чл. 51. (Нов създаден с решение по т. 50 от дневния ред на заседание на 

Общински съвет – Бургас от 17.04.08 г.) (1) Процедурата по провеждане на 
търг се открива със заповед на Кмета на общината, която съдържа:  

1. описание на имота;  
2. начална тръжна цена;  
3. начин и срок на плащане и евентуални обезпечения;  
4. датата, мястото и часа на провеждане на търга;  
5. специални изисквания към участниците, когато това се налага от вида 

на обекта;  
6. размер на депозита за участие;  
7. мястото за закупуване на тръжната документация и за подаване на 
заявления за участие;  
8. крайният срок за приемане на заявленията за участие;  
9. втора дата за провеждане на търга, място и срок за повторно подаване 
на документи за случай, че първият търг се обяви за непроведен;  
10. вид на търга;  
11. други тръжни условия.  



(2) При таен търг в заповедта по ал.1 се определя стъпка за наддаване, 
която не може да бъде по-малка от 1 на сто и по-голяма от 10 на сто от 
началната цена.  

(3) Със заповедта по ал.1 се утвърждават и тръжната документация и 
условията за оглед на обекта.  

(4) Размерът на депозита за участие не може да бъде по-малък от 10 на 
сто върху определената в тръжната документация продажна цена, а в 
случаите на отдаване под наем – не по-малък от трикратния размер на 
обявената начална месечна наемна цена.  

  
Чл. 52. (Нов създаден с решение по т. 50 от дневния ред на заседание на 

Общински съвет – Бургас от 17.04.08 г.)  Най-малко 30 дни преди крайния 
срок за подаване заявленията за участие в търг, Кметът на Общината 
публикува поне в един местен ежедневник съобщение за търга с минимално 
съдържание, включващо данни по чл.51, ал.1, т.1, 2, 4, 6, 7, 8, 10 и ал.2. 
Съобщение със същото съдържание се поставя на видно място в сградата на 
общинската администрация в 3-дневен срок от издаване на заповедта за 
откриване процедурата по провеждане на съответния търг. В едно съобщение 
може да бъде поместена информация за повече от един търг.  

  
 Чл. 53. (Нов създаден с решение по т. 50 от дневния ред на заседание на 

Общински съвет – Бургас от 17.04.08 г.) (1) При провеждане на повторен 
търг, кандидатите следва да подадат нови заявления за участие, в които имат 
право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление 
документи и следва да заплатят наново депозит за участие в търга. Тръжна 
документация не се закупува повторно.  

(2) 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. 

(3) (Нова създадена с решение по т. 50 от дневния ред на заседание 
на Общински съвет – Бургас от 18.09.08 г.)  Кандидати или свързани с тях 
лица, които имат непогасени публични и частни общински вземания за 
данъци, такси и др., вкл.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, както и 
представят удостоверения за липса на задължения по чл. 87, ал.6 от ДОПК, 
издадено от ТД на НАП-Бургас и от Дирекция ”ПМДТР” при Община Бургас.   



(4) (Нова създадена с решение по т. 50 от дневния ред на заседание 
на Общински съвет – Бургас от 18.09.08 г.)  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.   

 
Раздел III ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ 

(Нов приет по т. 50 от дневния ред на заседание на Общински съвет 
– Бургас от 17.04.08 г.) 

 
Чл. 54. (Нов създаден с решение по т. 50 от дневния ред на заседание на 

Общински съвет – Бургас от 17.04.08 г.)  (1) Когато на търга с явно наддаване 
се яви само един кандидат от подалите заявление за участие, търгът се отлага 
с 1 час и ако след този срок не се яви друг, кандидатът се обявява за спечелил 
по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната 
тръжна цена.  

(2) Когато на търга с явно наддаване не се яви кандидат, търгът се 
обявява за непроведен.  

 
Чл. 55. (Нов създаден с решение по т. 50 от дневния ред на заседание 

на Общински съвет – Бургас от 17.04.08 г.)   Председателят на комисията 
поканва кандидатите да заемат местата си за участие в търга за съответния 
обект устно, след което обявява търга за открит и извършва проверка 
редовността на документите на кандидатите. По допускане на кандидатите до 
участие в търга комисията се произнася с решение, което им се обявява. 
Недопуснатите кандидати напускат залата.  

 
Чл. 56. (Нов създаден с решение по т. 50 от дневния ред на заседание 

на Общински съвет – Бургас от 17.04.08 г.)  (1) След провеждане на 
процедурата по допускане, председателят на комисията обявява началото на 
наддаването.  

(2) Председателят на комисията обявява първоначалната цена, от която 
да започне наддаването и определя стъпка на наддаване която не може да 
бъде по-малка от 1 на сто и по-голяма от 10 на сто от началната цена.  

(3) Наддаването се извършва чрез гласно обявяване от участниците на 
последователни суми над началната цена, разграничени от председателя на 
комисията чрез гласното им възпроизвеждане. Всяко увеличение трябва да 
бъде равно на наддавателната стъпка. 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.  

(4) По решение на комисията наддаването може да се извърши и чрез 
вдигане на номерирани табели, раздадени предварително от комисията на 
участниците, като всяко вдигане на табела от участник, означава наддаване с 
една стъпка. Наддаванията се разграничават от председателя на комисията 
чрез обявяване на всяка достигната цена.  

(5) Преди третото обявяване на последната предложена цена се прави 
предупреждение, че обявяването е последно и ако няма други предложения, 
наддаването приключва със звуков сигнал на председателя на комисията, 
който обявява спечелилия търга и предложената окончателна цена и закрива 
търга.  

Чл. 57. (Нов създаден с решение по т. 50 от дневния ред на заседание 
на Общински съвет – Бургас от 17.04.08 г.)  В случай, че в резултат на 
недопускане на заявител до участие в търга, остане само един кандидат, 
търгът се провежда и участникът се обявява за спечелил по предложената от 
него цена, ако същата не е по-ниска от обявената начална тръжна цена.  

Чл. 58. (Нов създаден с решение по т. 50 от дневния ред на заседание на 
Общински съвет – Бургас от 17.04.08 г.)  Внесените от кандидатите депозити 
за участие в търг с явно наддаване не се възстановят в следните случаи:  

1. Когато кандидат подал заявление за участие не се яви на търга.  
2. Когато допуснат участник, след изрична покана от председателя на 

тръжната комисия не изяви желание да наддава.  
3. Когато участникът, определен за спечелил търга, откаже да подпише 

договор за наем, респективно да заплати предложената от него продажна 
цена.  
 
Раздел ІV ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ 

 (Нов приет по т. 50 от дневния ред на заседание на Общински съвет 
– Бургас от 17.04.08 г.) 

 
Чл. 59. (Нов създаден с решение по т. 50 от дневния ред на заседание на 

Общински съвет – Бургас от 17.04.08 г.,)  (1) (Изм. и доп. с решение по т. 50 
от дневния ред на заседание на Общински съвет – Бургас от 18.09.08 г.) 
Офертата за участие в търг с тайно наддаване трябва да съдържа: заявление 
за участие, посочените в заповедта за откриване на търга документи и 
наддавателно предложение, поставено в отделен запечатан непрозрачен плик 
надписан от кандидата с посочване на имената му, както и обекта, за който 
кандидатства. 



(2) Наддавателното предложение представлява посочване на началната 
тръжна цена и броя на стъпките, с които кандидатът предлага същата да бъде 
увеличена.  

  
Чл. 60 (Нов създаден с решение по т. 50 от дневния ред на заседание на 

Общински съвет – Бургас от 17.04.08 г.) (1) (Изм. и доп. с решение по т. 50 
от дневния ред на заседание на Общински съвет – Бургас от 18.09.08 г.) 
Явяването на кандидатите  - лично или чрез надлежно упълномощен 
представител е задължително. Председателят на комисията поканва 
кандидатите, да заемат местата си за участие в търга за съответния обект 
устно, след което обявява търга за открит и извършва проверка редовността 
на документите на кандидатите. По допускане на кандидатите до участие в 
търга комисията се произнася с решение, което им се обявява. Недопуснатите 
кандидати напускат залата.  

(2) След провеждане на процедурата по допускане, председателят на 
комисията отваря наддавателните предложения по реда на постъпване на 
офертите и ги обявява гласно.  

(3) В случай че предложението не отговаря на обявените условия в 
заповедта по чл.59, ал.2, участникът се отстранява от търга.  

(4) След сравняване на предложенията, за спечелил търга се обявява 
участника, предложил най-висока цена.  

(5) (Изм. и доп. с решение по т. 50 от дневния ред на заседание на 
Общински съвет – Бургас от 18.09.08 г.) При наличие на две или повече 
наддавателни предложения, с една и съща най-висока цена се провежда таен 
търг между кандидатите, докато един от тях достигне по-висока цена. 
Наддаването между кандидатите е задължително. По същия начин се 
процедира, когато класираният на първо място кандидат се откаже, а на второ 
място са класирани двама или повече кандидати. Новите наддавателни 
предложения трябва да отговарят на изискванията на чл.59, ал.2. 

 
 Чл. 61 (Нов създаден с решение по т. 50 от дневния ред на заседание на 

Общински съвет – Бургас от 17.04.08 г.)  В случай, че в резултат на 
недопускане на заявител до участие в търга, остане само един кандидат, 
търгът се провежда и кандидатът се обявява за спечелил, при условие, че 
наддавателното предложение, отговаря на изискванията на чл.59, ал.2  

 
Чл. 62. (Нов създаден с решение по т. 50 от дневния ред на заседание на 

Общински съвет – Бургас от 17.04.08 г.)  Депозитите за участие в търг с тайно 
наддаване не се възстановят в следните случаи:  

1. Когато кандидат подал заявление за участие не се яви на търга;  



2. Когато наддавателното предложение на допуснат участник не 
отговаря на изискванията на чл.59, ал.2;  

3. (Нова създадена с решение по т. 50 от дневния ред на заседание на 
Общински съвет – Бургас от 18.09.08 г.)  Когато кандидатите, между които 
се провежда таен търг по ал. 5 откажат да наддават.   

4. (Предишна т. 3, изм. с решение по т. 50 от дневния ред на 
заседание на Общински съвет – Бургас от 18.09.08 г.)  В случаите на чл.64, 
ал.3;  

5. (Предишна т. 4, изм. с решение по т. 50 от дневния ред на 
заседание на Общински съвет – Бургас от 18.09.08 г.)  Когато участникът, 
който е определен за спечелил търга, откаже да подпише договор, 
респективно да заплати предложената от него продажна цена.  

 
 
 
 

 

Раздел V ДЕЙСТВИЯ СЛЕД ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА 
(Нов приет по т. 50 от дневния ред на заседание на Общински 

съвет – Бургас от 17.04.08 г.) 
  

Чл. 63. (Нов създаден с решение по т. 50 от дневния ред на заседание 
на Общински съвет – Бургас от 17.04.08 г.) (1) В седмодневен срок от 
провеждане на търга комисията изготвя и подписва протокола за търга и го 
представя на Кмета на общината.  

(2) Въз основа на резултата от търга и в седмодневен срок от 
получаването на протокола по предходната алинея, Кметът на общината 
издава заповед, с която обявява спечелилия търга, цената и условията на 
плащането. С внесения депозит се извършва прихващане на продажната 
цена, респективно заплащане на месечни наемни цени.  

(3) (Изм. и доп. с решение по т. 50 от дневния ред на заседание на 
Общински съвет – Бургас от 18.09.08 г.) Заповедта на Кмета на общината 
по предходната алинея се обявява на таблото за обявления в сградата на 
общинската администрация. Заповедта се съобщава на участвалите в 
процедурата лица по всички допустими по ГПК начини. 

(4) След влизане в сила, заповедта по чл. 62, ал. 2 се връчва на 
спечелилия търга по реда на Административно-процесуалния кодекс.  

  



Чл. 64. (Нов създаден с решение по т. 50 от дневния ред на заседание 
на Общински съвет – Бургас от 17.04.08 г.)  (1) Спечелилият търга за 
продажба е длъжен да внесе цената, дължимите данъци, такси и режийни 
разноски, в посочения в заповедта срок.  

(2) Ако спечелилият търга не внесе цената в определения в заповедта по 
ал.1 срок, се приема, че се е отказал от сделката. В този случай, Кметът 
издава нова заповед, с която определя за спечелил търга участникът, 
предложил следващата по размер цена, както и условията на плащането.  

(3) Ако вторият определен за спечелил участник не внесе цената в 
определения срок, процедурата по търга се прекратява.  

  
Чл. 65. (Нов създаден с решение по т. 50 от дневния ред на заседание на 

Общински съвет – Бургас от 17.04.08 г.)   (1) В срок от четиринадесет дни, 
считано от датата на плащане на цената, данъците, таксите и режийните 
разноски, Кметът на общината сключва договор за продажба на съответния 
имот или ограничено вещно право.  

(2) В срок от четиринадесет дни, считано от влизане в сила на заповедта 
по чл.63, ал.2 или по чл. 64, ал.2, Кметът на общината сключва договор за 
наем, за съответния имот.  

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

(4) Вписването на договорите за разпореждане с недвижими имоти и 
вещни права върху такива имоти и на договорите за наем за срок по-дълъг от 
една година, се извършва по заявление на общината след заплащане на 
таксата за вписване на сделката от приобретателя, съответно от наемателя на 
имота.  

(5) Дирекция "Управление на общинска собственост" връчва на 
купувача, съответно на наемателя, екземпляр от договора, надлежно вписан.  

 
Чл. 66. (1) Внесените депозити на недопуснатите до участие в търга 

заявители и неспечелилите участници се възстановяват от Дирекция “Бюджет 
и финанси” в 7-дневен срок от датата, на която посочената дирекция е 
получила протокола за проведения търг.  

(2) Разпоредбата на ал.1 не се прилага в случаите на чл.58 и чл.62  
 

Раздел VI ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС 
 

Чл. 67. (1) Кметът на общината назначава комисия, която разработва 
условията на конкурса.  

(2) Примерни условия на конкурса могат да бъдат:  



 1. заплащане на определена цена;  
 2. запазване предназначението на обекта;  
 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.  

 

Чл. 68. (1) Конкурсът се открива със заповед на Кмета на общината, 
след решение на Общински съвет  

(2) В заповедта по ал. 1 се посочват условията на конкурса, вкл. 
тежестта на отделните критерии за оценяване, мястото и крайния срок за 
приемане на предложенията за участие и се утвърждават конкурсната 
документация и условията за оглед на обекта.  

 

Чл. 69. Най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване заявленията 
за участие в конкурс, Кметът на Общината публикува поне в един местен 
ежедневник съобщение за конкурса. Съобщение за конкурса се поставя на 
видно място в сградата на общинската администрация, в 3-дневен срок от 
издаване на заповедта за откриване процедурата по провеждане на 
съответния конкурса. В едно съобщение може да бъде поместена информация 
за повече от един конкурс.  

 
Чл. 70. Предложениията на участниците в конкурса следва да съдържат 

всички изискуеми от конкурсната документация данни, да са придружени с 
изискваните от същата документация документи, както и със съответните 
становища, разработки и др., в съответствие със спецификата на конкурса.  

 
Чл. 71. (1) Не се допуска до участие в конкурс по тази глава:  

 1. лице, за което е налице непълнота или неизправност на 
представените документи и неспазване на изискванията, посочени в 
условията на конкурса;  



 2. лице, което има неизпълнени парични или други задължения към 
Община Бургас.  

(2) За обстоятелствата по ал. 1, т. 2 кандидатът представя декларация, а 
общинската администрация има право да ги установява и по служебен път.  

 
Чл. 72. Когато в срока постъпи предложение само от един кандидат, 

срокът за подаване на предложения за участие в конкурса може да се удължи 
с още 15 дни със заповед на Кмета на общината.  

 
Чл. 73. (1) Комисията по търговете и конкурсите започва работа по 

процедурата за конкурса след получаване на списъка с кандидатите и 
представените предложения.  

(2) При промяна на датата и часа на отваряне на предложенията 
кандидатите се уведомяват писмено на посочения от тях при подаване на 
документите адрес или факс.  

(3) Комисията отваря пликовете по реда на тяхното постъпване и 
проверява съответствието на предложенията на изискванията на конкурсната 
документация.  

(4) Кандидатите, участващи в процедурата, или техни упълномощени 
представители могат да присъстват при отваряне на предложенията.  

(5) Комисията проверява съответствието на предложенията с 
предварително обявените конкурсни условия.  

(6) Комисията може по всяко време да проверява заявените от 
кандидатите данни, както и да изисква писмено представяне в определен срок 
на допълнителни доказателства или уточнения за обстоятелствата, посочени в 
предложението.  

 
Чл. 74. (1)  Комисията не допуска до участие в конкурсната процедура 

кандидат, за който са налице някои от пречките по чл. 71.  
 
Чл. 75. Участниците в конкурса са длъжни в процеса на провеждането му 

да уведомяват комисията за всички настъпили промени в обстоятелствата, 
които са от значение или представляват пречка за участието им в конкурсната 
процедура.  

 
Чл. 76. Комисията оценява и класира представените предложения в 

съответствие с критериите за оценяване, за което изготвя протокол и го 
представя на Кмета.  

 



Чл. 77. Въз основа на протокола на комисията, Кметът на общината 
издава заповед, с която обявява спечелилия конкурса, цената и условията. 
Заповедта се връчва на спечелилия по реда на Гражданския процесуален 
кодекс.  

 

Чл. 78. Договорът по предмета на конкурса се сключва от Кмета на 
общината и спечелилия участник в 7-дневен срок след представяне от 
участника на документ за извършено плащане.  

 
Чл. 79. (1) При неплащане на цената в определения в заповедта по чл. 

77 срок спечелилият участник губи правото за сключване на сделка по 
предмета на конкурса, както и внесения депозит.  

(2) В случая по ал. 1 за спечелил се определя участникът, класиран на 
второ място в протокола на комисията.  

(3) Ако лицето по ал. 2 не внесе цената в определения срок, се насрочва 
нов конкурс.  

(4) Внесените депозити на неспечелилите участници, с изключение на 
подалите невярна декларация за обстоятелствата по чл. 71, ал. 1, т. 2, им се 
връщат от Дирекция “Финансово-стопански дейности” в 7-дневен срок от 
датата, на която посочената дирекция е получила протокола за проведения 
търг. 

 

Глава осма  
УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ГОРСКИ ФОНД  

 

Чл. 80. 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.  

 4. Гори придобити по реда на Закона за общинската собственост.  



 
Чл. 81. 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.  

 
Чл. 82. Ползването от горите и земите от общинския горски фонд се 

осъществява по предложение на Кмета на общината, с решение на 
общинския съвет по един от следните начини:  

 1. по такси за ползване на дървесина на корен и с такси за странични 
ползвания, утвърдени от общинския съвет;  

 2. чрез търг или конкурс по реда на глава седма;  
 3. чрез преговори с потенциален ползвател, при които се договарят 
специфични условия и изисквания към ползвателя;  

 4. чрез концесия.  
  

Чл. 83. Годишното ползване на горите общинска собственост се 
извършва по одобрен от Държавно лесничейство "План - извлечение", от 
действащия Лесоустройствен проект.  

 
Чл. 84. (1) Ползването на дървесината от общинския горски фонд се 

извършва чрез търг или конкурс, по реда на глава седма или чрез преговори с 
потенциални ползватели  

(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. 85. 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. 86. 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 изключени или предоставени за ползване площи 
от общинския горски фонд.  

 
Чл. 87. 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. 

 
 
 
 
 
 

Глава девета 
УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ  
ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД  

 
Чл. 88. Земеделски земи – общинска собственост могат да се отдават 

под наем или аренда на физически и юридически лица, за срок до 10 години.  
 
Чл. 89. Земеделски земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, се отдават под наем за 

срок от една година, с възможност за неговото продължаване, до 
възстановяване на собствеността.  

 
Чл. 90. (1) Земеделските земи по този раздел се отдават по наем чрез 

търг, по реда на глава седма.  
(2) Началната тръжна цена се определя по Тарифа, приета с решение на 

Общинския съвет.  
 
Чл. 91. Сключените наемни договори за земеделски земи по чл. 88, след 

изтичане на срока им продължават действието си за следващата година, до 
възстановяване на собствеността на общината, освен ако:  

1. Наемателят заяви писмено, че не желае да бъде продължен срока на 
договора, с отправено 30-дневно предизвестие преди изтичане на договора.  

2. Наемателят не приема предложения от наемодателя нов размер на 
наемната цена за продължаване срока надоговора.  



3. Земеделската земя бъде възстановена на трети лица по реда на 
ЗСПЗЗ. 

  
Чл. 92. Договорите за аренда се сключват от Кмета на общината, след 

решение на Общински съвет.  
 

Глава десета 
НАДЗОР И АКТУВАНЕ НА ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ 
 

Чл. 93. (1) Всяко лице може да поиска справка за конкретен недвижим 
имот – общинска собственост, по актовите книги за общинска собственост, 
когато справката е от значение за удостоверяване, признаване, предявяване, 
упражняване или погасяване на негови права или задължения.  

(2) В случаите, когато исканата справка не представлява фактическа 
трудност и не се налага издаването на удостоверение, информацията може да 
бъде предоставена и устно. В случаите на отказ да бъде удовлетворено 
искането, лицето може да подаде писмено заявление.  

(3) В случаите, когато се налага справката да бъде извършена по досието 
на съответния недвижим имот или се иска издаване на удостоверение, за 
наличието на определени документи или обстоятелства, лицето подава 
писмено заявление за справка.  

(4) В 14-дневен срок от датата на подаване на заявлението по ал. 3, 
дирекция “Управление на общинската собственост” издава удостоверение, 
копие от искания документ или мотивиран отказ.  

(5) Ако в срока по ал. 4 дирекция “Управление на общинската 
собственост” не представи исканата справка се счита, че е налице мълчалив 
отказ.  

(6) Дирекция "Управление на общинската собственост" може да откаже 
исканата справка, в случаи, че исканата информацията ще застраши правата 
на трети лица, както и в случаи, че част от данните представляват 
класифицирана информация. 

 
Глава единадесета 

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
(Нова приета по т. 50 от дневния ред на заседание на Общински 

съвет – Бургас от 17.04.08 г.) 
 



Чл. 94. Длъжностно лице от общинската администрация, разгласило 
информация относно лицата, подали заявления за участие в търг или конкурс, 
включително относно броя на подадените предложения, се наказва от Кмета 
на Община Бургас, с глоба в размер на 150 лева, които се удържат от 
месечното му възнаграждение.  
 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

§1. Ателие за индивидуална творческа дейност, по смисъла на тази 
наредба, е самостоятелен имот, предназначен за упражняване на 
художествена, литературна, архитектурна, инженерно-техническа, научна 
или друга творческа дейност, както и за упражняване на разрешен по 
надлежния ред художествен занаят.  

 
§1а  (Нов създаден с решение по т. 50 от дневния ред на заседание на 

Общински съвет – Бургас от 17.04.08 г.)   
“Свързани лица по смисъла на тази наредба са:  
а) лица, едно от които контролира другото лице или негово дъщерно 
дружество;  
б) лицата, едното от които участва в управлението на другото или на негово 
дъщерно дружество;  
в)съдружниците; 
г) лицата, в чийто управителен или контролен орган участва едно и също 
юридическо или физическо лице, включително когато физическото лице 
представлява друго лице;  
д) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;  
е) лицата, които съвместно контролират трето лице;  
ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото;  
з) лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или 
капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се 
уговарят условия, различни от обичайните;  
и) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, по съребрена линия 
до трета степен включително и роднините по сватовство до трета степен 
включително;  
й) работодател и работник.”  

 

 



ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  
 

§ 2. Започнатите към влизането на настоящата наредба в сила 
производства по управление и разпореждане с общинска собственост, се 
приключват по реда на тази наредба.  

§ 3. Разпоредбите на тази наредба имат непосредствено действие върху 
заварени правоотношения.  

§ 4. Настоящата наредба се приема на основание чл. 8, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост и отменя Наредбата за реда за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, приета на с решение на 
Общински съвет – Бургас от 31.03.2000г., изм. с решения на Общински съвет 
Бургас от 29.06.2001 г., 10.04.2002 г., 13.11.2002 г. 13.03.2003 г. , 24.06.2004 г. 
, 28.10.2004 г и 17.04.08 г. 

 
§ 5. (Нов, приет с решение по т. 32 от дневния ред на заседание на 

Обкщински съвет – Бургас от 17.04.08 г. ) (1) Незавършените производства, 
образувани по реда на §1 и §2 от ПМС №235/1996г. /отм. ДВ бр.78 от 2006 г./, 
във връзка с §27 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за 
собствеността, за които има подадена молба до областния управител, 
съответно до кмета на общината в периода, предхождащ влизането в сила на 
новия ППЗДС, се довършват по реда, регламентиран в чл. чл. 84-86 на 
ППЗДС.  

(2) 1. В случаите по ал.1 цените на имотите, предмет на продажбата, 
следва да се образуват по реда на чл.90 от ППЗДС, в размер на данъчната 
оценка, увеличена с 20 на сто.  

2. когато имотът, върху който е учредено право на строеж, в резултат на 
регулационни промени е с по-голяма площ, разликата се заплаща по пазарни 
цени, определени от независим лицензиран оценител.  

(3) За извършване на продажбите, кметът на общината издава заповед и 
сключва договор, за което е необходимо решение на Общински съвет.  

(4) Незавършените производства, образувани по реда на §3 от ПМС 
№235/1996г. /отм. ДВ бр.78 от 2006 г./ се прекратяват и по искане на 
заявителите, може да се започне процедура по реда на чл.35, ал.3 от Закона за 
общинската собственост.  

      Председател на Общински съвет – Бургас: (п) 
Валери Симеонов 

  
 Секретар на Община Бургас: (п) 

                 Божидар Кънчев  



 


