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РОЛЯТА И МЯСТОТО НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ В 
МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

СТАТУТ И ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНИТЕ НА 
МЕСТНАТА ВЛАСТ

ОСНОВНИ СФЕРИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

18 март,  2016 г. - Парк х-л “Санкт Петербург”

МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ -
основни теми на дискусията:

Конституционно-правна основа на местното самоуправление

Мандат на органите на местната власт 

 Статут и правомощия на органите на местна власт –  
сфери на компетентност 

Актове на органите на местната власт

Водещ обучението: Стефан Тодоров

ПОНЯТИЕ ЗА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ - ЕХМС

Под местно самоуправление се разбира правото и реалната въз-
можност за местните общности да регулират и да управляват в рамки-
те на закона, на тяхна отговорност и в интерес на тяхното население, 
съществена част от обществените дела.

Това право се упражнява чрез съвети или събрания, чиито членове 
са избрани чрез свободни, тайни, равни, преки и общи избори и които 
могат да имат изпълнителни органи, които отговарят пред тях. 

Тази разпоредба не изключва възможността да се прибягва до съ-
брания на гражданите, референдуми или до всякакви други форми на 
пряко участие на гражданите, когато това е позволено от закона.   
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ОБХВАТ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ - ЕХМС

Основните правомощия на органите на местно самоуправление се 
определят от Конституцията или от закона. Независимо от това, тази 
разпоредба не е пречка за предоставянето на органите на местно са-
моуправление на правомощия за специфични цели в съответствие със 
закона.

Органите на местно самоуправление разполагат в рамките на зако-
на с пълна свобода да поемат инициатива по всеки въпрос, който не е 
изключен от тяхната компетентност или предоставен на друга власт.

За предпочитане е изпълнението на обществените задължения да 
бъде възложено по принцип на властите, които са най - близо до граж-
даните. Възлагането на задължения на друга власт трябва да бъде съ-
образено с мащаба и естеството на задачата и изискванията за ефек-
тивност и икономия.

ОБХВАТ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ - ЕХМС

Правомощията, поверени на органите на местно самоуправление, 
поначало трябва да бъдат пълни и неограничени. Те могат да бъдат 
оспорвани или ограничавани от друга власт, централна или регионал-
на, само в рамките на закона.

В случай на делегиране на правомощия от централен или регио-
нален орган на власт органите на местно самоуправление трябва да 
разполагат, доколкото е възможно, със свобода да приспособят упраж-
няването им към местните условия.

В процеса на планиране и на взимане на решения, доколкото това 
е възможно, своевременно и по подходящ начин трябва да се взема 
становището на органите на местно самоуправление по всички пряко 
засягащи ги въпроси.













�

М А Н Д А Т
УСЛОВИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТОВЕ И СЪВЕТНИЦИ;

 ПОЛАГАНЕ НА КЛЕТВАТА –  
ОСНОВАНИЕ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ПЪЛНОМОЩИЯТА ;

НЕСЪВМЕСТИМОСТ НА МАНДАТА : 
   -  ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ЛИЦАТА,  

ИЗБРАНИ ЗА КМЕТОВЕ И СЪВЕТНИЦИ.

СТАТУТ НА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНА ВЛАСТ - ЕХМС

Статутът на избраните местни представители трябва да им гаран-
тира свободно упражняване на техните правомощия.

Той трябва да дава възможност за подходяща финансова компен-
сация за разходите, направени във връзка с упражняване на право-
мощията, както и при необходимост, финансова компенсация за про-
пуснатите ползи или възнаграждение за свършена работа и съответно 
социално осигуряване.

Функциите и дейностите, несъвместими с упражняването на манда-
та на местен представител, могат да бъдат определени само със закон 
или от основни принципи на правото.

СТАТУТ НА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНА ВЛАСТ - ЗМСМА

Кметовете на общини, на райони и на кметства, кметските наме-
стници, заместник-кметовете на общини и на райони имат всички пра-
ва по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са 
несъвместими с тяхното правно положение.

Кметовете на общини, на райони и на кметства, кметските наме-
стници, заместник-кметовете на общини и на райони и секретарите на 
общини не могат да извършват търговска дейност по смисъла на ТЗ, да 
бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, 
търговски пълномощници, търговски представители, търговски посре-
дници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни 
и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето 
на мандата им.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

състав и структура на съвета – ръководство, комисии;
 права и задължения на общинските съветници, възнагражде-
ния;
 правомощия на общинския съвет – приложно поле на ЗМСМА 
и специализираното законодателство. 

РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Избор на председател;
Статут и правомощия;
Освобождаване;
Зам.председатели на съвета;
Председатели на комисии;
Председателски съвет;
Групи на съветниците.

СТАТУТ НА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНА ВЛАСТ - ЗМСМА

Общинският съветник получава възнаграждение за участието си в 
заседанията на общинския съвет и на неговите комисии. Размерът на 
възнаграждението се определя с решение на общинския съвет, прието 
с мнозинство повече от половината от общия брой съветници.

Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за 
един месец не може да бъде повече от 70 на сто от:

1. брутната работна заплата на председателя на общинския съ-
вет за съответния месец – в общините с население над 100 000 
души;

2. средната брутна работна заплата на общинската администра-
ция за съответния месец – в общините с население до 100 000 
души.
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Пътните и други разноски, направени от общинския съветник във 
връзка с работата му в съвета, се поемат от общинския бюджет.

За времето, необходимо за изпълнение на задълженията му, об-
щинският съветник ползва неплатен служебен отпуск, който се призна-
ва за трудов стаж. 

Общинският съветник не може да бъде член на управителен, над-
зорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, упра-
вител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на 
търговски дружества с общинско участие или директор на общинско 
предприятие по Закона за общинската собственост, както и да заема 
длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга дър-
жава - членка на Европейския съюз.

Общинският съвет определя размера на възнаграждението на 
председателя на съвета в зависимост от определената продължител-
ност на работното му време. 

Размерът на възнаграждението при намалено работно време се 
определя пропорционално на неговата продължителност, определена 
от общинския съвет.

Размерът на възнаграждението на председателя на общинския съ-
вет не може да бъде по-голям от 90 на сто от възнаграждението на 
кмета на общината.

Председателят на общинския съвет има всички права по трудово 
правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими 
с неговото правно положение.

Председателят на общинския съвет има право на:

обществено осигуряване и допълнително социално осигуряване 
при условията и по реда на Кодекса за социално осигуряване и на 
здравно осигуряване при условията и по реда на Закона за здравното 
осигуряване; 

отпуски и обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, на 
допълнителни трудови възнаграждения и други плащания при услови-
ята и по реда на Кодекса на труда. 

Времето, през което общински съветник е заемал длъжността пред-
седател на общинския съвет, се признава за трудов стаж.
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ПРЕКРАТЯВАНЕ НА МАНДАТА

СРОК НА МАНДАТА НА КМЕТОВЕТЕ И ОБЩИНСКИТЕ СЪ-
ВЕТНИЦИ:

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА МАНДАТА :
– ПРИНЦИПИ; 
– ОСНОВАНИЯ;
– ПРОЦЕДУРИ.

ПРОЦЕДУРИ ЗА  
ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА МАНДАТА

Компетентен орган;
Установяване на фактите;
Възражения;
Решение на ОИК;
Оспорване на решението;
Влизане в сила на решението на ОИК.

ПОСЛЕДИЦИ ОТ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА МАНДАТА

ПРИ ИЗТЕКЪЛ МАНДАТ

Редовни избори за кметове и общински съвет;

Възобновяване на мандата на общинския съвет; 

Временно изпълняващ длъжността кмет при редовни избори;

ПРИ ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЕН МАНДАТ

Частични избори – изключения;

Временно изпълняващ длъжността кмет при частични избори;

 Включване на следващият в листата общински съветник; изчерпва-
не на листата;

Полагане на клетва при частичен избор.
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ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

 общинското имущество, общинските предприятия, общинските 
финанси, данъци и такси, общинската администрация;
 устройството и развитието на територията на общината и на 
населените места в нея;
образованието;
здравеопазването;
културата;
благоустрояването и комуналните дейности;
социалните услуги;
 опазването на околната среда и рационалното използване на 
природните ресурси;
 поддържането и опазването на културни, исторически и архи-
тектурни паметници;
развитието на спорта, отдиха и туризма;
ДРУГИ, ОПРЕДЕЛЕНИ В ЗАКОН.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

правилник за организацията и дейността;

заседания на съвета и на неговите комисии;

 задължения на администрацията по организацията и дейността на 
съвета.

Структура и функции на звената по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА;

назначаване и освобождаване на служителите;

 задължения на служителите - свикване и провеждане на заседани-
ята на съвета и на комисиите,присъствие на съветниците, приема-
нето на решенията, оформяне на актовете и протоколите и изпра-
щането им на съответните органи.
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АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ И НА КМЕТОВЕТЕ

ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ

Индивидуален административен акт е изричното волеизявление 
или изразеното с действие или бездействие волеизявление на адми-
нистративен орган или на друг овластен със закон за това орган или 
организация, с което се създават права или задължения или непосред-
ствено се засягат права, свободи или законни интереси на отделни 
граждани или организации, както и отказът да се издаде такъв акт.

Индивидуален административен акт е и волеизявлението, с което 
се декларират или констатират вече възникнали права или задълже-
ния.

Индивидуален административен акт е и волеизявлението за изда-
ване на документ от значение за признаване, упражняване или пога-
сяване на права или задължения, както и отказът да се издаде такъв 
документ.

Индивидуален административен акт е и отказът на администрати-
вен орган да извърши или да се въздържи от определено действие.

Не са индивидуални административни актове волеизявленията, 
действията и бездействията, когато са част от производствата по из-
даване или изпълнение на индивидуални или общи административни 
актове или са част от производствата по издаване на нормативни ак-
тове

ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ

Общи са административните актове с еднократно правно действие, 
с които се създават права или задължения или непосредствено се за-
сягат права, свободи или законни интереси на неопределен брой лица, 
както и отказите да се издадат такива актове.
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ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Нормативните административни актове са подзаконови админи-
стративни актове, които съдържат административноправни норми, от-
насят се за неопределен и неограничен брой адресати и имат много-
кратно правно действие.

Нормативните административни актове се издават по прилагане на 
закон или подзаконов нормативен акт от по-висока степен.

Всеки нормативен административен акт има наименование, което 
сочи вида и автора на акта, и главния му предмет.

Във всеки нормативен административен акт, с изключение на нор-
мативните актове, с които се изменят, допълват или отменят други 
нормативни актове, се посочва правното основание за неговото изда-
ване.

Нормативни административни актове се издават от изрично овлас-
тени от Конституцията или закон органи.

Компетентността да се издават нормативни административни акто-
ве не може да се прехвърля.

Общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат 
съобразно нормативните актове от по-висока степен обществени отно-
шения с местно значение.

Компетентният орган издава нормативния административен акт, 
след като обсъди проекта заедно с представените становища, предло-
жения и възражения.

Текстът на нормативния административен акт, както и приемането 
му по надлежния ред, се удостоверяват от органа, който ги е издал, а 
когато органът е колективен - от неговия председател.

Нормативните административни актове, освен тези на общинските 
съвети, се обнародват в “Държавен вестник”.

Нормативните административни актове на общинските съвети се 
разгласяват чрез местните печатни издания или по друг подходящ на-
чин.

Нормативните административни актове се отменят, изменят и до-
пълват с изрична разпоредба на последващ нормативен акт.

Субсидиарно прилагане на Закона за нормативните актове
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ПРИЕМАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА АКТОВЕТЕ

НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ И КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН – ЗМС-
МА И СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

ОБЩИ ПРАВИЛА – АПК, ЗМСМА, СПЕЦИАЛИЗИРАНО ЗАКО-
НОДАТЕЛСТВО

ОПРАВОМОЩАВАНЕ И ЗАМЕСТВАНЕ – ДОПУСТИМОСТ, 
ОСОБЕННОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

КВОРУМ, ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ - ЗМСМА И СПЕЦИАЛИ-
ЗИРАНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

ВЛИЗАНЕ В СИЛА

ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ОБНАРОДВАНЕ И РАЗГЛАСЯВАНЕ

ОСПОРВАНЕ НА АКТОВЕТЕ

Индивидуалните и общите административни актове могат да бъдат 
оспорени по административен ред пред непосредствено по-горесто-
ящия административен орган.

По административен ред може да се оспори и съдържанието на 
документ.

Не подлежат на оспорване по административен ред актовете на 
органите, които нямат по-горестоящ административен орган. 

Административните актове на кметовете на кметства и на райони 
се оспорват пред кмета на общината.

Административните актове на специализираните изпълнителни ор-
гани на общината се обжалват пред кмета на общината.

Административните актове на кметовете на общини се оспорват 
пред областния управител.

Жалбата или протестът се подава в писмена форма чрез админи-
стративния орган, чийто акт се оспорва, в 14-дневен срок от съобщава-
нето му на заинтересованите лица и организации.
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Мълчаливият отказ или мълчаливото съгласие може да се оспори в 
едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният 
орган е бил длъжен да се произнесе.

Административните актове не се изпълняват, преди да са изтекли 
сроковете за тяхното оспорване, а при подадена жалба или протест - 
до решаването на спора от съответния орган.

Това правило не се прилага, когато:

- всички заинтересовани страни писмено поискат предварител-
но изпълнение на акта;

- със закон или с разпореждане по чл. 60 от АПК е допуснато 
предварително изпълнение на акта – в тези случаи по-горесто-
ящият административен орган по искане на оспорващия може 
да спре предварителното изпълнение, ако то не се налага от 
обществения интерес или би причинило непоправима вреда на 
засегнато лице.

В 7-дневен срок, а когато органът е колективен - в 14-дневен срок, 
от получаване на жалбата или протеста административният орган може 
да преразгледа въпроса и да оттегли сам оспорения акт, да го отмени 
или измени, или да издаде съответния акт, ако е отказал издаването 
му, като уведоми за това заинтересованите страни.

Новият акт подлежи на оспорване по реда на АПК. В тези случаи не 
се допуска повторно преразглеждане на акта.

ОСПОРВАНЕ НА АКТОВЕТЕ ПРЕД СЪДА

На административните съдилища са подсъдни всички адми-
нистративни дела с изключение на тези, подсъдни на Върховния 
административен съд.

На Върховния административен съд са подсъдни:

- оспорванията срещу подзаконовите нормативни актове, 
освен тези на общинските съвети;

















14

ОСПОРВАНЕ НА АКТОВЕТЕ
ПО РЕДА НА ЗМСМА

Актовете на кмета на общината могат да се оспорват по админи-
стративен ред пред областния управител, освен ако в закон е предви-
дено друго.

Общинският съвет може да отменя административните актове, из-
дадени от кмета на общината, които противоречат на актове, приети 
от съвета, в 14-дневен срок от получаването им. В същия срок съветът 
може да оспорва незаконосъобразните административни актове, изда-
дени от кмета на общината, пред съответния административен съд.

Актовете на общинския съвет могат да се оспорват пред съответ-
ния административен съд.

Областният управител упражнява контрол за законосъобразност 
на актовете на общинските съвети, освен ако в закон е предвидено 
друго.

Той може да върне незаконосъобразните актове за ново обсъжда-
не в общинския съвет или да ги оспорва пред съответния администра-
тивен съд.

Оспорването спира изпълнението на индивидуалните и на общите 
административни актове и действието на подзаконовите нормативни 
актове, освен ако съдът постанови друго.

Кметът на общината може да върне за ново обсъждане незаконо-
съобразните или нецелесъобразните актове на общинския съвет или 
да оспорва незаконосъобразните актове пред съответния администра-
тивен съд и да иска спиране на изпълнението на общите администра-
тивни актове и действието на подзаконовите нормативни актове. 

Кметът на общината не може да върне за ново обсъждане по целе-
съобразност вътрешнослужебни актове, свързани с организацията и 
дейността на общинския съвет и на неговите комисии.

Върнатият за ново обсъждане акт заедно с мотивите за връщането 
му се изпраща на председателя на общинския съвет в 7-дневен срок 
от получаването му.

Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда 
от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му.

Върнатият за ново обсъждане акт може да бъде оспорен пред съ-
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ответния административен съд от кмета на общината, съответно от об-
ластния управител, в 7-дневен срок от изтичане на срока за разглежда-
нето му, ако в този срок общинският съвет не се произнесе по него.

Общинският съвет може да отмени, да измени или да приеме пов-
торно върнатия за ново обсъждане акт.

Актът, върнат за ново обсъждане, се приема повторно с мнозин-
ството, определено в закон, но с не по-малко от повече от половината 
от общия брой на общинските съветници.

Измененият или повторно приетият акт на общинския съвет може 
да бъде оспорван пред съответния административен съд по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс. 

За неуредените въпроси по издаването, оспорването и изпълнени-
ето на актовете на общинските съвети и кметовете се прилагат прави-
лата за административното производство, установени със закон.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО

СТЕФАН ТОДОРОВ
тел: 02/ 939 34 06; 0887 828 961

stodorov@parliament.bg
todorov.st@abv.bg











16

РОЛЯТА И МЯСТОТО НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ В  
МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

 
ОСНОВНИ СФЕРИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

 

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
18 март,  2016 г.

Парк х-л “Санкт Петербург”

ОСНОВНИ ТЕМИ

Основни документи за устройствено планиране на територията

Процедури за изработване на ОУП и ПУП – компетентни органи

Взаимоотношение между ОУП и ПУП

Основания за изменение на ОУП и ПУП

Водещ обучението - Стефан Тодоров

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА –  
документи по зрр 

ПЛАНИРАНЕ НА ПРОСТРАНСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ

Системата от документи за планиране на пространственото разви-
тие обхваща:

Националната концепция за пространствено развитие;

Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 2;

Регионалната схема за пространствено развитие на област;

Концепцията за пространствено развитие на община - отпада
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СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

Системата от документи за стратегическо планиране на регионал-
ното развитие обхваща:

Националната стратегия за регионално развитие;

регионалните планове за развитие;

областните стратегии за развитие;

общинските планове за развитие;

интегрираните планове за градско възстановяване и развитие.

Общинският план за развитие определя средносрочните цели и 
приоритети за развитието на общината в съответствие с областната 
стратегия за развитие и общия устройствен план на общината.

Устройство на територията –  
взаимодействие на документите по зрр и зут 

Всеки устройствен план се съобразява с предвижданията на кон-
цепциите и схемите за пространствено развитие и устройствените пла-
нове от по-горна степен, ако има такива, и представлява по отношение 
на тях по-пълна, по-подробна и конкретна разработка.

Предвижданията на общите устройствени планове, с които се опре-
делят общата структура и преобладаващото предназначение на тери-
ториите, видът и предназначението на техническата инфраструктура и 
опазването на околната среда и обектите на културно-историческото 
наследство, са задължителни при изготвянето на подробните устрой-
ствени планове.

ОБЩИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ -  
СЪЩНОСТ И СЪДЪРЖАНИЕ

Общите устройствени планове са основа за цялостното устрой-
ство на териториите на общините, на части от тях или на отделни 
населени места с техните землища.

ОУП са общи административни актове по смисъла на АПК.
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ВЪЗЛАГАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ОУП

- Общинският съвет приема решение за изработване на проект за общ 
устройствен план по предложение на кмета на общината, придружено 
от задание по чл. 125. /Чл.124/. Решението не подлежи на оспорване. 

- Разрешение за изработване на проект за общ устройствен план на 
селищно образувание с национално значение и на общините по Зако-
на за устройството на Черноморското крайбрежие се дава със заповед 
на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Съдържание на решението или заповедта:

Одобряване на предварително съгласувано задание;

Решение за възлагане изработването на ОУП;

Упълномощаване на кмета на общината да организира изработва-
нето на ОУП- прилагане на ЗОП и т.н. Това е в случаите, когато общи-
ната възлага ОУП.

Възлагането на изработването на общите устройствени планове 
по ЗУЧК, както и на техните изменения се извършва от министъра на 
регионалното развитие и благоустройството или от кмета на община-
та след съгласуване с министъра на регионалното развитие и благоу-
стройството.

ОБСЪЖДАНЕ НА ОУП

Проектите за ОУП се публикуват на интернет стр. на общината и 
подлежат на обществено обсъждане преди внасянето им в експертни-
те съвети по устройство на територията. 

Възложителят на проекта организира и провежда общественото 
обсъждане, като разгласява мястото, датата и часа на провеждане с 
обявление, което се поставя на определените за това места в сградата 
на общината, района или кметството, както и на други предварител-
но оповестени обществено достъпни места в съответната територия 
– предмет на плана, и се публикува на интернет страницата на въз-
ложителя и на общината, в един национален всекидневник и в един 
местен вестник. 













��

На общественото обсъждане се води писмен протокол, който се 
прилага към документацията за експертния съвет и за общинския съ-
вет. В градовете с районно деление обществени обсъждания се орга-
низират задължително във всички райони. 

Общественото обсъждане се съвместява и е част от процедурата 
за провеждане на консултации по екологичната оценка и/или оценката 
за съвместимост, които възложителят на проекта организира и провеж-
да по ЗООС и/или ЗБР. /Чл. 127, ал.1/

СЪГЛАСУВАНЕ НА ОУП

Възложителят съгласува проектите за общи устройствени плано-
ве със заинтересуваните централни и териториални администрации, а 
при необходимост – и със специализираните контролни органи и екс-
плоатационните дружества. Съгласуването се изразява във:

1. издаване на необходимите актове при условията, по реда и в сроко-
вете, определени в специален закон;

2. издаване на писмени становища и/или участие на представители на 
заинтересувани ведомства в заседанието на експертния съвет, когато 
за съгласуването не се изисква издаване на акт по т. 1; в този случай, 
ако в едномесечен срок от постъпване на искането за съгласуване не 
е представено писмено становище и на заседанието на експертния съ-
вет не присъства представител на заинтересуваното ведомство или 
в 14-дневен срок след заседанието не бъде подписан протоколът на 
съвета, се смята, че проектът е съгласуван без забележки; отказите за 
съгласуване трябва да бъдат мотивирани. /Чл. 127, ал.2/

ОДОБРЯВАНЕ НА ОУП

ОУП се одобрява от общинския съвет по доклад на кмета на 
общината. 

Решението на общинския съвет се изпраща в 7-дневен срок от 
приемането му на областния управител, който може в 14-дневен срок от 
получаването да върне незаконосъобразното решение за ново обсъждане 
или да го оспори пред съответния административен съд при условията 
и по реда на чл. 45 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация. 
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Решението на общинския съвет се изпраща за обнародване в „Държавен 
вестник”, ако не е върнато за ново обсъждане или не е оспорено пред 
съответния административен съд, а ако е оспорено – след приключване 
на съдебното производство. /Чл. 127, ал.7/

Общ устройствен план за селищни образувания с национално зна-
чение се одобрява със заповед на министъра на регионалното разви-
тие и благоустройството след съгласуване с общинския съвет и прие-
мане от Националния експертен съвет по устройство на територията, 
която се обнародва в “Държавен вестник”.

Общите устройствени планове, одобрени от министъра на регио-
налното развитие и благоустройството, се публикуват в интернет стра-
ниците на Министерството на регионалното развитие и благоустрой-
ството и на съответната община.

ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ОУП - ПУП

В проекта за общ устройствен план се съобразяват предвижданията 
на заварените подробни устройствени планове, одобрени до датата на 
издаването на разрешенията по чл. 124. 

Промяна на предназначението, начина и характера на застрояване 
на поземлените имоти, за които е налице одобрен подробен устройствен 
план, се допуска само за изграждането на обекти – публична държавна 
собственост или публична общинска собственост, както и с цел защита 
на обществени интереси – опазване на околната среда и на човешкото 
здраве, опазване на земеделски, горски и защитени територии и защитени 
зони.

Проектите за ПУП, чието изработване е разрешено по реда на 
този закон, които не са одобрени към датата на влизане в сила на 
общия устройствен план или на неговото изменение, се съобразяват с 
предвижданията на общия устройствен план и с правилата и нормативите 
за неговото прилагане.

С влизането в сила на новия ОУП се спира действието по прилагане 
на заварените ПУП, в частите, в които с ОУП се предвижда изграждането 
на обекти – публична общинска или публична държавна собственост. 
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В 6-месечен срок от влизането в сила на ОУП органите по чл. 135, ал. 
1 издават предписание за служебно изменение на заварения подробен 
устройствен план по реда на чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1. 

При отчуждаване за изграждане на публичните обекти равностойното 
обезщетение на собствениците и носителите на ограничени вещни права 
се определя съобразно предвижданията на заварените ПУП.

Извън границите на урбанизираните територии застрояване се допуска 
при спазване на предвижданията на действащ общ устройствен план за 
територията на общината или за част от нея и въз основа на действащ 
план за застрояване за поземлен имот или за група поземлени имоти или 
парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, след 
промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда 
на специален закон, освен в случаите по чл. 109, ал. 2 и 3. 

/Чл. 59. (1) (В сила от 1.01.2019 г.)/

Подробен устройствен план за териториите на населени места с 
техните землища, на структурни части от населени места с непосредствено 
прилежащите им части от землищата, за населени места и селищни 
образувания или на части от тях, обхващащи част от квартал, както и един 
или повече квартали може да се създава и когато няма общ устройствен 
план, а за териториите извън строителните граници – само за цялото 
землище. 

В случаите, когато плановете за регулация и застрояване обхващат 
цялото населено място и/или землището му или цялото селищно 
образувание, те изпълняват и ролята на общ устройствен план за 
съответната територия. 

/Чл.109, ал.2 в сила от 01.01.2019 г./

Извън случаите по ал. 2 на чл.109, когато няма действащ общ 
устройствен план, подробен устройствен план за един поземлен имот или 
за група поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии 
може да се разработва за:

1. обекти с национално значение;

2.  национални обекти по смисъла на Закона за държавната 
собственост;

3. обекти с регионално значение;

4. общински обекти от първостепенно значение;
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5. обекти – публична собственост;

6. обекти със сертификат за клас инвестиция по Закона за 
насърчаване на инвестициите;

7. обекти на техническата инфраструктура;

8. специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на 
страната;

9.  обекти в райони за целенасочена подкрепа от държавата по 
Закона за регионалното развитие въз основа на решение на 
общинския съвет;

10. недвижими културни ценности;

11. обекти по чл. 12, ал. 3.

/Чл. 109, ал.3, в сила от 01.01.2019 г./

Когато изменението на подробния устройствен план налага и 
изменение на действащ общ устройствен план, първо се изменя общият 
устройствен план. 

Органът по чл. 124, който разрешава изработването на проекта за 
изменение на общия устройствен план, може да допусне двата плана да 
се изменят едновременно при условията и по реда за съответния план, 
предвидени в закона, като изменението на подробния устройствен план 
се одобрява след одобряване изменението на общия устройствен план. / 
ал.3 на чл.134/

 
УСТРОЙСТВО НА КРАЙБРЕЖИЕТО - ЗУЧК 

Устройството и развитието на Черноморското крайбрежие се из-
вършват въз основа на:

концепциите и схемите за пространствено развитие по Закона за 
регионалното развитие; 

общи устройствени планове за цялата територия на общините по 
чл. 3, т. 1;

подробни устройствени планове на общините по чл. 3, т. 1 за:

 а) съществуващи урбанизирани територии;
 б)  нови урбанизирани територии, предвидени по съответния общ 

устройствен план, включващи територии от зони “А” и “Б”;
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специализирани подробни устройствени планове по чл. 111 от За-
кона за устройство на територията.

Плановете се съобразяват с правилата и нормативите на Закона 
за устройство на територията и с подзаконовите нормативни актове по 
прилагането му, доколкото не противоречат на този закон.

Изискванията за обема, съдържанието, техническото изпълнение и 
оформяне на плановете се определят с наредбата по чл. 117 от Закона 
за устройство на територията.

ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО - ЗУЧК 

Промяна на предназначението на земеделски земи и на позем-
лени имоти в горските територии, попадащи в зона “А” и в зона “Б”, 
за създаване или за разширяване на урбанизирани територии или за 
застрояване на отделни или на група поземлени имоти се разрешава 
само ако това е предвидено с влязъл в сила общ устройствен план за 
съответната територия на общината и одобрен по реда на Закона за 
устройство на територията подробен устройствен план.

Когато няма ОУП, промяна на предназначението на земеделски земи 
и поземлени имоти в горските територии попадащи в зона “А” и в зона “Б”, 
може да се извършва въз основа на влязъл в сила подробен устройствен 
план само за:

обекти с национално значение;

 национални обекти по смисъла на Закона за държавната собстве-
ност;

обекти с регионално значение;

общински обекти от първостепенно значение;

обекти - публична собственост;

обекти на техническата инфраструктура;

 специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната;

 обекти в райони за целенасочена подкрепа от държавата по Закона 
за регионалното развитие въз основа на решение на общинския 
съвет;

недвижими културни ценности.
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РАЗРЕШАВАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПУП

Разрешение за изработване на проект за ПУП се дава с решение на 
общинския съвет по предложение на кмета на общината. По този ред се 
разрешава и изработването на проект за подробен устройствен план на 
селищно образувание с национално значение, както и на поземлени имо-
ти извън границите на урбанизираните територии.

Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план на 
част от урбанизирана територия (с изключение на селищните образувания 
с национално значение) в обхват до един квартал, а в Столичната община 
и в градовете с районно деление – в обхват до три квартала, се дава със 
заповед на кмета на общината по предложение на главния архитект. 

Разрешение за изработване на проект за ПУП за изграждане на 
обекти с регионално значение или разположени на територията на по-
вече от една община се дава със заповед на областния управител.

Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен 
план може да се даде и по искане и за сметка от заинтересувани лица – 
собственици на поземлени имоти, концесионери, лица, които имат право 
да строят в чужд имот по силата на закон, или други лица, определени в 
закон. /Чл. 124.а/

Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен 
план се дава със заповед на министъра на регионалното развитие и 
благоустройството за:

 1. обекти с обхват повече от една област;
 2. обекти с национално значение и/или национални обекти;
 3.  републиканските пътища, железопътните магистрали и 

железопътните линии.

Исканията за издаване на разрешения се придружават от задание по 
чл. 125. С разрешенията се определят обхватът, целите и задачите на 
проекта, вида подробен устройствен план, както и начинът на урегулира-
не на поземлените имоти – по правилата на чл. 16 или на чл. 17.

За изработване на проект за работен устройствен план по прилагане-
то на действащ подробен устройствен план не е необходимо издаване на 
разрешение.

С разрешенията се одобряват заданията по чл. 125. Разрешенията по 
искане на заинтересовани лица се дават в едномесечен срок от постъпва-
не на искането за разрешение.
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Решенията на общинския съвет и заповедите на кмета на общината 
се разгласяват с обявление, което се поставя на определените за това 
места в сградата на общината, района или кметството, както и на други 
подходящи места в съответната територия – предмет на плана, и се пуб-
ликуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

Заповедите на министъра на регионалното развитие и благоустрой-
ството по чл. 124, ал. 2 и чл. 124а, ал. 4 и на областния управител по чл. 
124а, ал. 3 се публикуват на интернет страницата на министерството или 
на областта и се изпращат на съответната община за разгласяване по 
реда на ал. 2.

Решенията и заповедите не подлежат на оспорване. 

Отказите за издаване на разрешение за изработване на устройствен 
план по чл. 124а, ал. 5 /заинтересовани лица/ се дават с мотивирано ре-
шение или заповед на компетентния орган в едномесечен срок от пос-
тъпване на искането. Отказите се съобщават по реда на АПК и могат да 
бъдат оспорвани по реда на чл. 215.

ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ НА ПУП

Изработеният проект за подробен устройствен план се съобщава от 
общината на заинтересуваните лица с обявление, обнародвано в “Държа-
вен вестник”. По този ред се съобщават и проектите за подробни устрой-
ствени планове за линейните обекти на техническата инфраструктура из-
вън границите на населените места и селищните образувания.

Обявлението се разгласява, като се поставя на определените за това 
места в сградата на общината, района или кметството, както и на други 
предварително оповестени обществено достъпни места в съответната те-
ритория - предмет на плана, и се публикува на интернет страницата на об-
щината и в поне един местен вестник. Проектът за подробен устройствен 
план се публикува на интернет страницата на съответната община.

Когато проектът за подробен устройствен план е за част от населе-
но място или селищно образувание в обхват до един квартал, както и за 
поземлени имоти извън границите на населени места и селищни образу-
вания, обявлението по ал. 1 не се обнародва в “Държавен вестник”, а се 
съобщава на заинтересуваните лица.
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В едномесечен срок от обявлението в ДВ или в 14-дневен срок от съ-
общението заинтересуваните лица могат да направят писмени възраже-
ния, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до 
общинската администрация. 

В едномесечен срок след изтичане на сроковете, посочени по горе, 
проектите заедно с постъпилите възражения, предложения и искания се 
приемат от общинския експертен съвет.

СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА ПУП

Съгласуването на проектите за подробни устройствени планове от за-
интересуваните централни и териториални администрации, а при необхо-
димост – и със специализираните контролни органи и експлоатационните 
дружества, се извършва по реда на чл. 127, ал. 2 /този за ОУП/.

Съгласуването на проектите за подробните устройствени планове за 
изграждане или реконструкция на пътни кръстовища, възли и пътни връз-
ки за свързване на общински и частни пътища с републикански пътища и 
на прилежащи територии с републиканските пътища се извършва от ад-
министрацията, управляваща пътя, също по реда на чл. 127, ал. 2

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ОТ ОЕС

По преценка на главния архитект на общината проектът за подробен 
устройствен план може да се разгледа от общинския експертен съвет пре-
ди съобщаването с оглед привеждането му в съответствие с нормативни-
те изисквания.

По решение на общинския съвет проекти за подробни устройствени 
планове на териториите по чл. 10, ал. 2 и за други подробни устройствени 
планове могат да се внасят за приемане и от областния експертен съвет 
или от Националния експертен съвет.

Когато проектът за подробен устройствен план се върне за цялостно 
или частично преработване, предвидените по закона процедури се про-
веждат отново за частта от плана, която е преработена.

По неприетите възражения, предложения и искания по плана фи-
зическите и юридическите лица имат право да получат информация от 
общинската администрация.
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РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ОТ ЕС

Проектът за подробен устройствен план се разглежда от:

1.  областния експертен съвет - за обекти с обхват повече от една 
община или за обекти с регионално значение;

2.  Националния експертен съвет по устройство на територията и 
регионална политика за:

а) обекти с обхват повече от една област;
б) обекти с национално значение и/или национални обекти;
в)  републиканските пътища, железопътните магистрали и 

железопътните линии.

ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП 

Подробният устройствен план се одобрява с решение на общинския 
съвет по доклад на кмета на общината в едномесечен срок след приема-
нето на проекта за подробен устройствен план от експертен съвет. Реше-
нието се изпраща в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник”. 

По този ред се одобряват и проектите за ПУП на селищните обра-
зувания с национално значение и за линейните обекти на техническата 
инфраструктура извън границите на населените места и селищните обра-
зувания.

ПУП в обхват до един квартал, а в Столичната община и в градовете с 
районно деление – в обхват до три квартала, както и за поземлени имоти 
извън границите на населени места и селищни образувания се одобрява 
със заповед на кмета на общината в 14-дневен срок след приемането на 
проекта за подробен устройствен план от общинския експертен съвет. За-
поведта се съобщава на заинтересуваните лица при условията и по реда 
на АПК.

Подробният устройствен план се одобрява със заповед на:
1. областния управител - за обекти с обхват повече от една община 

или за обекти с регионално значение;
2. министъра на регионалното развитие и благоустройството за:

а) обекти с обхват повече от една област;
б) обекти с национално значение и/или национални обекти;
в)  републиканските пътища, железопътните магистрали и 

железопътните линии.
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За републиканските пътища, железопътните магистрали и железопът-
ните линии І и ІІ категория парцеларният план се одобрява със заповед 
на министъра на регионалното развитие и благоустройството в едноме-
сечен срок след приемането на проекта от Националния експертен съвет 
по устройство на територията. Заповедта се изпраща в 7-дневен срок за 
обнародване в “Държавен вестник”.

Одобрените подробни устройствени планове от ОС се публикуват на 
интернет страницата на съответната община.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

Заинтересувани лица в производството по одобряване на подробните 
устройствени планове и на техните изменения са собствениците и носи-
телите на ограничени вещни права според данните от имотния регистър, 
а до неговото въвеждане – по данни от кадастралния регистър, както и 
лицата, на които е предоставена концесия, когато недвижимите имоти са 
непосредствено засегнати от предвижданията на плана.

Непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устрой-
ствен план недвижими имоти са:

1. имотите – предмет на самия план;
2.  съседните имоти, когато се включват в свързано застрояване 

и/или се предвижда промяна в застрояването им;;
3.  съседните имоти, включително имотите през улица, когато се 

допускат намалени разстояния;
4.  съседните имоти, когато се променя предназначението на имо-

та – предмет на плана;
5.  имотите, които попадат в сервитути, в защитени територии за 

опазване на културното наследство или в забранени, охрани-
телни или защитни зони, включително такива за обекти, свър-
зани с отбраната и сигурността на страната, за които с нор-
мативен акт и/или със специфични правила и нормативи са 
въведени ограничения в режима на застрояване и ползване на 
поземления имот.

Непосредствено засегнати от предвижданията на парцеларния план 
за елементите на техническата инфраструктура, обявени за обекти с на-
ционално значение, за национални обекти или за общински обекти от пър-
востепенно значение, са поземлените имоти или частите от тях – предмет 
на самия план.
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ОСНОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА  
ВЛЯЗЪЛ В СИЛА ОУП ПО ЧЛ.134, АЛ.1 

1. настъпване на съществени промени в обществено-икономическите 
и устройствените условия, при които е бил съставен планът;

2. възникване нови държавни или общински нужди за обекти – соб-
ственост на държавата, на общините или на експлоатационните друже-
ства;

3. възникнване на инвестиционни инициативи, които ще се реализи-
рат със средства, осигурени по международни договори или от държавния 
бюджет, както и от инвеститори, сертифицирани по реда на Закона за на-
сърчаване на инвестициите;

4. отпадане на необходимостта от изграждане на сгради, мрежи и съ-
оръжения за специални нужди на отбраната и сигурността на страната;

5. Констатиране на явна фактическа грешка, имаща значение за пред-
вижданията на плана;

ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ВЛЯЗЪЛ В СИЛА ПУП,  
ОСВЕН ТЕЗИ, ВАЛИДНИ И ЗА ОУП /ЧЛ.134, АЛ.2/

1. в срок по чл. 208 не е започнала процедурата за отчуждаване;
2. при изменение на кадастрален план или при одобряване или изме-

нение на кадастрална карта в урегулирана територия имотните граници 
на поземлените имоти не съвпадат с регулационните;

3. планът не осигурява възможност за застрояване по действащите 
устройствени правила и нормативи вследствие на установени геоложки и 
хидрогеоложки условия и за запазване на разкрити археологически, исто-
рически и културни ценности;

4. планът съдържа явна фактическа грешка, която има значение за 
неговите предвиждания;

5. планът е одобрен при съществени закононарушения; на това осно-
вание не могат да се изменят планове, за които има влязло в сила реше-
ние на съд или когато планът е приложен;

6. има съгласие на всички собственици на имоти по чл. 131, ал. 2, т. 1, 
както и на носителите на ограничени вещни права върху тях;

7. има предложение на съда по дела за делба на урегулирани позем-
лени имоти;

8. планът е одобрен без план-схеми по чл. 108, ал. 2.
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ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП

Лицата по чл. 131 могат да правят искания за изменение на устрой-
ствените планове с писмено заявление до кмета на общината, а в случа-
ите по чл. 124а, ал. 3 и 4 – съответно до областния управител или до ми-
нистъра на регионалното развитие и благоустройството. Към заявлението 
се прилага скица с предложение за изменението му.

Компетентният орган в 14-дневен срок от постъпване на заявлението 
допуска с мотивирано предписание или отказва със заповед да се изра-
боти проект за изменение на плана.

Заповедите за отказ се издават въз основа на становище на:

1.  главния архитект на общината – когато актът се издава от 
кмета на общината;

2.  кмета на общината – когато актът се издава от областния 
управител.

При наличие на някое от основанията по чл. 134, ал. 1 и 2 компетент-
ният орган по ал. 1 може да нареди служебно с мотивирано предписание 
да се изработи проект за изменение на действащ устройствен план.

Мотивираните предписания , с които се допуска да се изработи проект 
за изменение на плана, спират прилагането на действащите устройствени 
планове в частите, за които се отнасят.

БЛАГОДАРЯ ЗА  ВНИМАНИЕТО !

СТЕФАН ТОДОРОВ
тел: 02/ 939 34 06; 0887 828 961

stodorov@parliament.bg
todorov.st@abv.bg
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РОЛЯТА И МЯСТОТО НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ В  
МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ 

ОСНОВНИ СФЕРИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ
 

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

18 март,  2016 г.
Парк х-л “Санкт Петербург”

ОСНОВНИ ТЕМИ НА ДИСКУСИЯТА

НОРМАТИВНА ОСНОВА. ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВО-
ТО ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ:

- приложно поле на ЗОС и специализираното законодателство.

СТРАТЕГИЯ И ПРОГРАМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА:

- съдържание, срокове за приемане и актуализация.

ВИДОВЕ СДЕЛКИ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. ПРАВОМОЩИЯ 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ И КМЕТОВЕТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ И РАЗ-
ПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ:

- особености при някои видове сделки;

- сделки без търг или конкурс.

- основания, процедури, ограничения.

- контрол на актовете на общинските съвети и кметовете.

ПРИНУДИТЕЛНО ОТЧУЖДАВАНЕ:

- основания, процедури, оценки, съдебен контрол.

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНАТА:

- форми за осъществяване, условия и възможности.

Водещ обучението: Стефан Тодоров
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Видове общинска собственост 

Публична общинска собственост:

- имотите и вещите, определени със закон;

- имотите, предназначени за изпълнение на функциите на органите на 
местното самоуправление и местната администрация;

- други имоти, предназначени за трайно задоволяване на обществени 
потребности от местно значение, определени от общинския съвет.

 Частна общинска собственост – всички останали имоти и вещи, кои-
то не са ПОС.

 
Режим на общинската собственост

Имотите и вещите - публична общинска собственост, не могат да се 
придобиват по давност.

Имотите и вещите - публична общинска собственост, не могат да се 
отчуждават и да се прехвърлят в собственост на трети лица. 

Имоти - публична общинска собственост, могат да се обременяват 
с ограничени вещни права само в случаите, определени със закон.

Имотите и вещите - частна общинска собственост, могат да бъдат 
обект на разпореждане. За тях се прилагат общите разпоредби за соб-
ствеността, доколкото в този закон не е предвидено друго.

СТРАТЕГИИ И ПРОГРАМИ

Общинският съвет приема стратегия за управление на общинската 
собственост за срока на мандата си по предложение на кмета на об-
щината. 

Стратегията определя политиката за развитие на общинската соб-
ственост и стопанската дейност на общината.

В изпълнение на стратегията общинският съвет приема годишна 
програма за управление и разпореждане с имотите – общинска обстве-
ност, по предложение на кмета на общината. 
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Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на 
общината за съответната година и може да бъде актуализирана през 
годината, като при необходимост се извършва и актуализация на об-
щинския бюджет.

Стратегията и програмата, както и промените в тях, се обявяват на 
населението по ред, определен в наредбата и се публикуват и на ин-
тернет страницата на общината. 

СЪДЪРЖАНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА

основните цели, принципи и приоритети за придобиване, управле-
ние и разпореждане с имотите – общинска собственост;

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

нуждите на общината от нови имоти и способите за тяхното придо-
биване;

други данни, определени от общинския съвет.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани 
с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска 
собственост;

описание на имотите, които общината има намерение да предложи 
за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична 
вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на ограниче-
ни вещни права или за предоставяне на концесия;

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

описание на имотите, които общината има намерение да придобие 
в собственост и способите за тяхното придобиване;

други данни, определени от общинския съвет.
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ОБЩИ ПРАВИЛА

Придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи 
- общинска собственост, се извършват под общото ръководство и кон-
трол на общинския съвет.

Редът за придобиване на право на собственост и на ограничени 
вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореж-
дане с имоти и вещи - общинска собственост, и правомощията на кме-
та на общината, на кметовете на райони, на кметовете на кметства и 
на кметските наместници се определят с наредба на общинския съвет 
при спазване на разпоредбите на този закон и на специалните закони 
в тази област. 

В наредбата се определя и редът за предоставяне под наем на 
имоти или части от тях - общинска собственост, предоставени за упра-
вление на училища, детски градини и обслужващи звена.

Предоставянето под наем и разпореждането с имоти и вещи – об-
щинска собственост, се извършват чрез публичен търг или публично 
оповестен конкурс, освен ако в закон е предвидено друго.

Условията и редът за провеждането на търговете и конкурсите се 
определят от общинския съвет в наредбата.

Кметовете на райони и кметовете на кметства или определени от 
тях служители от съответната администрация се включват в състава 
на комисиите по провеждането на търговете или конкурсите в случа-
ите, в които предоставянето под наем или разпореждането с имоти 
на територията на района или на кметството се извършва от кмета на 
общината.

Общинският съвет определя имотите на територията на общината, 
извън имотите по чл. 12, ал. 2, които се предоставят за управление на 
съответните кметове на райони и на кметства. 

При продажба или отдаване под наем на имотите, предоставени за 
управление на кметовете на райони или на кметства, не по-малко от 
30 на сто от средствата, придобити от продажбата или от отдаването 
под наем, се превеждат по сметка на района или на кметството по мес-
тонахождението на съответния имот и се използват за изпълнение на 
дейности от местно значение, определени от общинския съвет.
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УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

Имотите и вещите - общинска собственост, се управляват в ин-
терес на населението в общината съобразно разпоредбите на за-
кона и с грижата на добър стопанин.

Имотите и вещите - общинска собственост, се използват съобраз-
но предназначението им и за нуждите, за които са предоставени.

Предоставените имоти и вещи не могат да се преотстъпват за 
ползване, да се ползват съвместно по договор с трети лица, да се 
отдават под наем или да се пренаемат, освен в случаите, предви-
дени в закон.

ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

В компетенциите на общинския съвет или кмета на общината;
Публична и частна собственост;
Винаги е без търг и конкурс;
Винаги е безвъзмездно;
 По правило е на юридически лица на бюджетна издръжка – изклю-
чения по ЗГ;
Да се разграничава от концесията!
 Имотите и вещите - общинска собственост, се предоставят безвъз-
мездно за управление на юридически лица и звена на общинска 
бюджетна издръжка.
 Имотите по чл. 3, ал. 2, т. 2 от ЗОС се управляват от кмета на общи-
ната, съответно от кмета на района, от кмета на кметството или от 
кметския наместник по местонахождението им
 Имотите и вещите - общинска собственост, които не са необходи-
ми за нуждите на органите на общината или на юридически лица 
и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят 
безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджет-
на издръжка или на техни териториални структури. 
 Редът за предоставяне за безвъзмездно управление на имоти и 
вещи - общинска собственост, се определя от общинския съвет в 
наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС.
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Имотите и вещите - общинска собственост, които не са предоставе-
ни за управление, се управляват от кмета на общината.

Когато нуждата от предоставения имот отпадне или той се използ-
ва в нарушение на разпоредбите на чл. 11 от ЗОС, имотът се отнема 
със заповед на кмета на общината.

Общината владее и управлява безстопанствените имоти на своята 
територия по ред, установен с наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС.

ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ

Отдаването под наем се извършва от кмета на общината след про-
веждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, освен ако 
в закон е предвидено предоставянето под наем да се извършва без 
търг или конкурс. 

С решение на общинския съвет имоти могат да се отдават под наем 
без търг или конкурс за здравни, образователни и социални дейности 
за задоволяване на съответните нужди на населението, както и на юри-
дически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществе-
на полза, по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2 

Свободни имоти или части от тях - публична общинска собственост, 
могат да се отдават под наем за срок до 10 години при условията и по 
реда на ал. 2 след решение на общинския съвет. 

Части от имоти – публична общинска собственост, които са предос-
тавени за управление по реда на чл.12, могат да се отдават под наем 
при условие, че не се възпрепятства осъществяването на дейностите, 
за които съответния имот е предоставен за управление. 

ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ  БЕЗ ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС

В компетенциите на общинския съвет или на кмета на общината;

Публична и частна собственост;

В случаи, определени в закон:

- на политически партии;
- на синдикални организации;
-  на юридически лица с нестопанска цел,осъществяващи 
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дейност в обществена полза;
- на търговски дружества – в определените от закона случаи;
- в други случаи или на други лица, определени в закон. 

С решение на общинския съвет имоти – частна общинска собстве-
ност, могат да се отдават под наем без търг или конкурс на юридически 
лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, 
по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2 . 

По същият ред, на търговски дружества могат да се отдават под 
наем поземлени имоти, необходими като терени за временно използ-
ване, за спомагателни и допълнителни площадки, комуникации и дру-
ги, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на обекти на 
техническата инфраструктура, за срока на ремонтно-строителните 
дейности.

На спортни обекти и съоръжения – при условията и по реда на 
ЗФВС и ППЗФВС.

На земеделски земи – при условията и по реда на ЗСПЗЗ.

На горски територии – при условията и по реда на ЗГ.

Отдаването под наем на имоти за нуждите на общинските ръковод-
ства на политическите партии, отговарящи на условията, предвидени 
в Закона за политическите партии , се извършва от кмета на общината 
без търг или конкурс по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2 . 

Държавата и общините предоставят под наем на политическите 
партии, които имат парламентарна група или достатъчен брой народ-
ни представители да образуват такава, помещения за осъществяване 
на тяхната дейност.

Помещения могат да се предоставят и на партии, получили над 
едно на сто от действително подадените гласове на последните пар-
ламентарни избори.

Отдаването под наем на имоти за нуждите на общинските ръковод-
ства на синдикалните организации се извършва без търг или конкурс 
от кмета на общината по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2. 
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РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ

Разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти 
– общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски 
от данъчните им оценки. 

Пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от об-
щинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценители, 
определени по реда на чл. 22, ал. 3, освен ако в закон е предвидено 
друго. 

Началните цени при провеждане на търгове или конкурси за разпо-
реждане с имоти или с вещни права върху имоти – общинска собстве-
ност, не могат да бъдат по-ниски от цените, определени от общинския 
съвет. 

РАЗПОРЕЖДАНЕ

Общината се разпорежда с имоти и вещи - частна общинска соб-
ственост, чрез продажба, замяна, дарение, делба, възмездно или без-
възмездно учредяване на ограничени вещни права, чрез апортиране 
в капитала на търговски дружества или по друг начин, определен в 
закон. 

Учредяването на ограничени вещни права върху обекти - публична 
общинска собственост, се извършва при условия и по ред, определени 
в закон.

Разпоредителните действия се извършват само с имоти, актовете 
за които са вписани по съответния ред в службата по вписванията.

Редът за провеждането на търговете и конкурсите за разпореждане 
с имоти и вещи - общинска собственост, се определя от общинския съ-
вет в наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС.

Не се допуска заплащане на цената изцяло или частично с компен-
саторни инструменти.

Договорите за придобиване на собственост и ограничени вещни 
права върху имоти, както и за разпореждане с имоти - общинска соб-
ственост, се сключват в писмена форма от кмета на общината и се 
вписват по разпореждане на съдията по вписванията по местонахож-
дението на имота. 
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Договорите за замени на имоти - общинска собственост, с имоти 
- собственост на физически или юридически лица, се вписват по мес-
тонахождението на общинския имот, а при замени с имоти - държавна 
собственост - по местонахождението на държавния имот.

РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ

 В общината се създава и поддържа публичен регистър за раз-
поредителните сделки с имоти – общинска собственост.

 В регистъра се вписват данни за имотите според акта за соб-
ственост, по видове разпоредителни сделки, както и:

 Пазарната и данъчната оценка на имотите или вещните права, 
оценката, определена от общинския съвет и крайната цена на 
сделката; 

 Начинът на разпореждане – чрез публичен търг, публично опо-
вестен конкурс или решение на общинския съвет;

Насрещната страна по сделката;

 Други данни, определени от общинския съвет в наредбата по 
чл. 8, ал. 2. 

ПРОДАЖБА И ДАРЕНИЕ

В компетенциите на общинския съвет;

Частна общинска собственост;

 ПРОДАЖБА 

Продажба на имоти и вещи - частна общинска собственост, се из-
вършва след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез 
търг или конкурс.

Продажба на земя - частна общинска собственост, на собственика 
на законно построена върху нея сграда се извършва от кмета на общи-
ната без търг или конкурс по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 
2 от ЗОС.
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Когато лицата, на които може да се извърши продажба, са опре-
делени в закон, продажбата се извършва без търг или конкурс по ред, 
определен в наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС. 

Дарение на имот - частна общинска собственост, се извършва след 
решение на общинския съвет, прието с мнозинство три четвърти от об-
щия брой на съветниците.

Въз основа на резултатите от търга или конкурса, съответно - на 
решението на общинския съвет, кметът на общината издава заповед и 
сключва договор.

СДЕЛКИ ПО ЗУТ

Доброволно прилагане на влязъл в сила дворищно-регулационен 
план – § 8, ал. 2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ

Изменение на подробен устройствен план чрез промяна на грани-
ците между съседни урегулирани поземлени имоти – чл.15,ал.3 и ал.5 
от ЗУТ

Урегулиране на съседни не урегулирани поземлени имоти – чл.17, 
ал.3 и ал.5 от ЗУТ

Подробен устройствен план по чл. 16 от ЗУТ

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ

 Прекратяването на съсобственост върху имоти между общината, 
държавата, физически лица или юридически лица се извършва 
след решение на общинския съвет по ред, определен с наредбата 
по чл. 8, ал. 2 , чрез:

Делба; 

Продажба на частта на общината;

 Откупуване частта на физическите лица или на юридическите 
лица;

Замяна.
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Право на строеж

 Право на строеж върху имот - частна общинска собственост, се уч-
редява след решение на общинския съвет от кмета на общината 
чрез търг или конкурс и съобразно предвижданията на влязъл в 
сила подробен устройствен план.

 Когато правото на строеж е учредено за определен срок, след из-
тичането на срока, за който то е учредено, общината придобива 
безвъзмездно собствеността на построения обект.

 Правото на строеж се учредява без търг или конкурс след решение 
на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от 
общия брой на съветниците, по ред, определен в наредбата по чл. 
8, ал. 2 от ЗОС, на:

 юридически лица на бюджетна издръжка;

 религиозни институции, регистрирани съгласно Закона за вероиз-
поведанията, или на техни местни поделения за обредни, молит-
вени или богослужебни домове за публични религиозни обреди и 
служби, за храмове и манастири;

 други лица, когато това е предвидено в закон. 

 Безвъзмездно право на строеж може да се учредява след решение 
на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой 
на съветниците.

 Безвъзмездно право на строеж може да се учредява след решение 
на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от 
общия брой на съветниците, по ред, определен в наредбата по чл. 
8, ал. 2 от ЗОС, на:

юридически лица на бюджетна издръжка;

 религиозни институции, регистрирани съгласно Закона за вероиз-
поведанията, или на техни местни поделения за обредни, молит-
вени или богослужебни домове за публични религиозни обреди и 
служби, за храмове и манастири;

други лица, когато това е предвидено в закон.

 Въз основа на резултатите от търга или конкурса, съответно - на ре-
шението на общинския съвет, кметът на общината издава заповед 
и сключва договор.
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ПРАВО НА СТРОЕЖ СРЕЩУ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Общинския съвет може да разреши в условията на търга или 
конкурса да се предвиди заплащането на цената на правото на стро-
еж или на част от нея да се извърши с предоставяне в собственост 
на общината на обекти в новопостроената сграда или на обекти в 
друга сграда, които са собственост на лицето, в полза на което е 
учредено правото на строеж или то да изгради за своя сметка друг 
обект за нуждите на общината.

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

Стойността на обектите, предоставяни в собственост на общи-
ната не може да бъде по-малка от цената на правото на строеж или 
на съответната част от него.

Право на надстрояване и/или на пристрояване на сграда - 
частна общинска собственост, или на сграда, построена върху имот 
- частна общинска собственост, се учредява при условията и по 
реда на чл. 37, ал. 1 и 2.

ПРАВО НА СТРОЕЖ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА

Право на строеж върху имоти - частна общинска собственост, от-
редени за изграждане на социални жилища, може да се учредява без 
търг или конкурс за строеж на жилищна сграда на лица с установени 
жилищни нужди, на жилищностроителни кооперации или сдружения, в 
които членуват само такива лица, при условия и по ред, определени в 
наредбата по чл. 45а, ал.1. 

Цената на правото на строеж се определя от общинския съвет.

Правото на строеж не може да се прехвърля на трети лица.

Жилищата, придобити по този ред не могат да се отдават под наем 
или да бъдат обект на разпореждане за срок 15 години.

Нарушаването на забраните е основание за разваляне на договора 
за правото на строеж.

При разваляне на договора лицата, нарушили забраните, нямат 
правата по чл. 72 - 74 от Закона за собствеността.
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НАДСТРОЯВАНЕ И ПРИСТРОЯВАНЕ

Право на надстрояване и/или на пристрояване на сграда, построе-
на върху имот - частна общинска собственост, се учредява от кмета на 
общината без търг или конкурс по ред, определен от общинския съвет 
в наредбата по чл. 8, ал. 2 

на собственика на сградата;

на собственици на жилища в сгради - етажна собственост, или на 
техни сдружения.

Безвъзмездно - при условията на чл. 37, ал. 5 и 6 от ЗОС

ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ И СЕРВИТУТИ

В компетенциите на общинския съвет;

Върху публична и частна собственост;

 Когато е безвъзмездно – различни мнозинства, в зависимост от 
това, дали лицата, на които може да се предоставя, са опреде-
лени в закон или не;

ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ

Право на ползване върху имоти и вещи - частна общинска собстве-
ност, се учредява след решение на общинския съвет от кмета на общи-
ната чрез търг или конкурс.

Срокът на правото на ползване се определя от общинския съвет и 
не може да бъде по-дълъг от 10 години, освен когато в закон е предви-
дено друго.

В случаите, когато лицата, на които може да се учреди право на 
ползване, са определени със закон, то се учредява без търг или кон-
курс след решение на общинския съвет, по ред, определен в наредбата 
по чл. 8, ал. 2 от ЗОС.

Безвъзмездно право на ползване може да се учреди след решение 
на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на 
съветниците.
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Когато лицата, на които може да се учреди безвъзмездно право на 
ползване, са определени в закон, то се учредява без търг или конкурс 
след решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от по-
ловината от общия брой на съветниците, по ред, определен в наредба-
та по чл. 8, ал. 2 от ЗОС .

Въз основа на резултатите от търга или конкурса, съответно - на 
решението на общинския съвет, кметът на общината издава заповед и 
сключва договор.

Сервитути 

Когато за извършването на работи в един недвижим имот е необходимо 
да се влезе в друг имот, собственикът на този имот е длъжен да даде дос-
тъп за това.

Поземленият сервитут е тежестта, наложена върху един недвижим 
имот, наречен служещ имот, в полза на друг недвижим имот, наречен гос-
подстващ имот, който принадлежи на друг собственик. 

Поземленият сервитут произтича от закона или от правна сделка.

Поземлен сервитут може да се придобива по давност чрез 10-годиш-
но упражняване.

Сервитутите имат за предмет обществена или частна полза

При упражняване на сервитутите се спазват следните правила:

Промяната на собствеността на имота не прекратява действието на 
сервитутите нито по отношение на господстващия, нито по отношение на 
служещия имот;

Ако собственици на служещия имот са няколко лица, сервитут чрез 
правна сделка може да се учредява само със съгласието на всички соб-
ственици; 

Отстъпеният сервитут чрез правна сделка е задължителен за правоп-
риемниците на собственика на служещия имот;

Титулярът на сервитута е длъжен при извършване на необходимите 
действия за упражняването му да причини възможно най-малкото неудоб-
ство за собственика на служещия имот и да поеме необходимите за това 
разноски, освен ако не е уговорено друго;
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Сервитутите са неделими права; те могат да се упражняват изцяло в 
полза на всяка част от господстващия имот и тежат изцяло върху всяка 
част от служещия имот, дори ако имотите бъдат разделени;

Сервитутът може да се използва само за нуждите на господстващия 
имот;

Собственикът на служещия имот няма право да премества сервитута;

Сервитутите, учредени чрез правна сделка, се погасяват:

при обективна невъзможност за упражняването им;

при обединяване на двата имота в резултат на правна сделка;

след изтичане на срока на договора;

след неупражняване в срок 10 години.

IV.Видове сервитути и учредяване

- ЗВ, ЗЕ, ЗЕС, ЗГ, ЗУТ 

ЗАМЯНА - ПРОЦЕДУРИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ КМЕТА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕ-
НИЦИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ ДО 
КМЕТА

ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

ВНАСЯНЕ ЗА ОБСЪЖДАНЕ В ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ – ДОПУСКА ЗАМЯНА ИЛИ 
ОТКАЗВА 

РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАМЯНА С КВАЛИФИЦИРАНО МНОЗИНСТВО 
– 2/3 ОТ ВСИЧКИ СЪВЕТНИЦИ
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ЗАМЯНА - УСЛОВИЯ

 Освен в случаите, посочени в ЗОС, замяна на имот - частна об-
щинска собственост, на право на строеж върху имот - частна об-
щинска собственост, или на учредено в полза на общината право 
на строеж, с имот или с право на строеж върху имот – собственост 
на други лица, може да се извършва:

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

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

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

ЗАМЯНА – СЛУЧАИ ПО ЗОС

ПРИ ПРЕДВИДЕНО ОТЧУЖДАВАНЕ

ПРИ ЛИКВИДИРАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ

ПРИ ЗАМЯНА НА ОБЩИНСКО ЖИЛИЩЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИ-
ТЕ В ЗАКОНА УСЛОВИЯ

ЗАМЯНА 

В други случаи - при условия и по ред, определени в закон:

ПРИ УСЛОВИЯТА И ПО РЕДА НА ЗСПЗЗ 

ПРИ УСЛОВИЯТА И ПО РЕДА НА ЗГ
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ПРИНУДИТЕЛНО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ  
ЗА ОБЩИНСКИ НУЖДИ

 ПРИДОБИВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ЗА  
 ПУБЛИЧНИ НУЖДИ

ЧРЕЗ ПОКУПКА

ЧРЕЗ ЗАМЯНА

ЧРЕЗ УЧРЕДЯВАНЕ НА ВЕЩНИ 

ПРАВА И СТРОИТЕЛСТВО

ЧРЕЗ ДАРЕНИЕ

ЧРЕЗ ОТЧУЖДАВАНЕ

ОБЩИ ПРИНЦИПИ

Подробните устройствени планове предвиждащи отчуждаване, се 
приемат от общинския съвет независимо от техния обхват.

Не е необходимо решение на общинския съвет за откриване на 
процедурата.

Задължение за публикуване на съобщение преди издаване на за-
поведта на кмета на общината.

Предварително изпълнение на заповедта за отчуждаване.

Не се дължи обезщетение за незаконно построени сгради и подо-
брения в имота - предмет на отчуждаване.

Оценката съобразена с предходното предназначение на имота

Бързо съдебното производство.
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ОСНОВАНИЯ ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ОТЧУЖДАВАНЕ

Влязъл в сила подробен устройствен план, предвиждащ изгражда-
нето на обекти - публична общинска собственост или 

Одобрен подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на 
обекти от първостепенно значение – публична общинска собственост, 
за който има влязло в сила разпореждане за допускане на предвари-
телното му изпълнение, както и 

В други случаи, определени със закон, 

След предварително и равностойно парично или имотно обезщете-
ние. 

Отчуждените за задоволяване на общински нужди имоти по чл. 21, 
ал. 1 от ЗОС, както и имотите, придобити по реда на чл. 21, ал. 4 от 
ЗОС, стават публична общинска собственост. 

ПРИНУДИТЕЛНО ОТЧУЖДАВАНЕ - ИЗКЛЮЧЕНИЯ

Имотите не се отчуждават, ако преди издаването на заповедта по 
чл. 25, ал. 2 общината ги придобие в собственост по реда на чл. 199, 
ал. 1 от Закона за устройство на територията , чрез замяна с равнос-
тоен общински имот или собствениците им учредят на общината огра-
ничени вещни права.

В тези случаи кметът на общината внася предложение в общин-
ския съвет за одобряване на предварителното съгласие, постигнато 
със собствениците на имоти, за придобиване на собствеността им или 
за учредяване на ограничени вещни права върху тях.

Имоти - собственост на държавата, не могат да бъдат отчуждавани 
принудително за общински нужди. 

Когато за нуждите на обектите по чл.21, ал. 1 от ЗОС се засягат 
имоти - частна държавна собственост, те се прехвърлят безвъзмездно 
в собственост на общината по реда на Закона за държавната собстве-
ност.
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ОБЕКТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ

 „Обекти от първостепенно значение”са: общински пътища, метро-
политени, трамвайни трасета, улици от първостепенната улична 
мрежа, депа или други съоръжения за третиране на отпадъци, гро-
бищни паркове, както и други обекти - публична общинска собстве-
ност, определени в програмата по чл.8, ал.9 за обекти от първосте-
пенно значение.

В програмата по чл.8, ал.9 ОбС определя:

 „5. обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване 
на частни имоти; 

6. обектите по т. 5 от първостепенно значение;” 

РЕЖИМ НА ОБЩИНСКИТЕ ОБЕКТИ ОТ  
ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ /ООПЗ/

ОС решава, кои общински обекти ще бъдат обявени за ООПЗ. 
Определението в §1, т.6 от ДР на ЗОС не обвързва императивно 

ОС по отношение потенциалния обхват на ООПЗ. 
Има примерно изброяване, а не точни критерии. 
Практически всеки един обект- бъдеща публична общинска соб-

ственост може да бъде обявен за ООПЗ.
РЕЖИМ НА ОБЩИНСКИТЕ ОБЕКТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНА-

ЧЕНИЕ /ООПЗ/
ООПЗ се декларира като такъв чрез включване в програмата по 

чл.8, ал.9 ЗОС или след приемането й чрез решение на ОС ad hoc за 
изменение и допълване.

Необходимо е бъдещият ООПЗ да бъде предвиден за обект - пуб-
лична общинска собственост. 

Не може да има ООПЗ – частна общинска собственост.
След допускане/възлагане изработването на подробен устройствен 

план за изграждане на национален обект или на общински обект от 
първостепенно значение всички органи и лица извършват администра-
тивно обслужване или съгласуване по ЗУТ в срокове, с една втора по-
кратки от предвидените.

Жалбите и протестите срещу актове, с които се одобрява подробен 
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устройствен план или се издава разрешение за строеж на общински 
обект от първостепенно значение, се подават чрез органа, издал акта, 
в 14-дневен срок от обнародването на акта в “Държавен вестник”. 

За обикновенните обекти срокът е 30 дни или 14 дни, когато ПУП е 
до един квартал.

Решенията на първоинстанционния съд са окончателни по жалби 
или протести срещу индивидуалните административни актове за одо-
бряване на подробни устройствени планове или на комплексни проек-
ти за инвестиционна инициатива за изграждане на обекти с национал-
но значение и на общински обекти от първостепенно значение.

С акта за одобряване на ПУП за ООПЗ ОС може да допусне пред-
варително изпълнение на този план. 

След влизане в сила на разпореждането за допускане на предвари-
телно изпълнение ефективно стартира отчуждителното производство 
за изграждане на ООПЗ.

С влизане в сила на ПУП за ООПЗ се счита, че е променено пред-
назначението на земеделската земя или горската територия, ако това 
се предвижда с плана.

Такси за промяна на предназначението по ЗОЗЗ или ЗГ не се дъл-
жат.

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Общината може да осъществява стопанска дейност, да създава об-
щински предприятия и да участва в съвместни форми на стопанска 
дейност при условия и по ред, определени със закон.

Общината може да осъществява стопанска дейност чрез търговски 
дружества с общинско участие в капитала или чрез граждански друже-
ства по Закона за задълженията и договорите. 

Общината може да осъществява самостоятелно стопанска дейност 
чрез общински предприятия, създадени по реда на ЗОС.

Общината може да участва в осъществяването на различните фор-
ми стопанска дейност със свободни парични средства, с изключение 
на целевите субсидии от държавния бюджет, както и с имоти и вещи 
или вещни права.

Общината може да участва само в такива форми на стопанска дей-
ност, в които отговорността й не надвишава размера на дяловото й 
участие. 
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Общината не може да участва в търговски дружества като неогра-
ничено отговорен съдружник.

Условията и редът за упражняване на правата на собственост на 
общината в търговски дружества с общинско участие в капитала и за 
участието на общината в граждански дружества се определят с наред-
ба на общинския съвет. 

В наредбата се определят:
образуването, преобразуването и прекратяването на еднолични 

търговски дружества с общинско участие в капитала;
участието на едноличните търговски дружества с общинско учас-

тие в капитала в други дружества; 
участието на общината в други търговски дружества;
възлагането на управлението и контрола и съдържанието на догово-

рите, съставът и компетенциите на органите за управление и контрол, 
редът за определяне на представителите на общината в органите за 
управление и контрол, техните права и задължения, възнаграждението 
и отговорността при неизпълнение на задълженията;

правилата за сключване на договори за наем и разпореждане с дъл-
готрайни активи и за задължително застраховане на имуществото.

Общината може да внася свободни имоти и вещи или вещни права 
върху имоти, частна общинска собственост, като непарична вноска в 
капитала на търговски дружества при условия и по ред, определени в 
наредбата, след решение на общинския съвет, прието с мнозинство от 
две трети от общия брой на общинските съветници.

Търговските дружества с общинско участие в капитала могат да 
отдават под наем имоти или части от тях, внесени от общината като 
непарична вноска в капитала им, или да учредяват ограничени вещни 
права върху такива имоти чрез публичен търг или публично оповестен 
конкурс по ред, определен в наредбата 

Срокът на договорите за наем и за правото на ползване за тези 
имоти не може да бъде по-дълъг от 10 години.

Капиталът на едноличните търговски дружества с общинско учас-
тие може да се намалява със стойността на имоти и вещи или вещни 
права, които са внесени като непарична вноска в капитала им, въз ос-
нова на решение на общинския съвет. 

Имотите и вещите, със стойността на които е намален капиталът 
на едноличните търговски дружества с общинско участие, придобиват 
статут на частна общинска собственост от влизането в сила на реше-
нието и се управляват по ред, определен от общинския съвет
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ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Общинското предприятие е специализирано звено на общината за 
изпълнение на дейности, финансирани от общинския бюджет.

Общинското предприятия се създава, преобразува и закрива с ре-
шение на общинския съвет.

Общинското предприятие е второстепенен разпоредител с бюджет-
ни кредити 

Общинското предприятие осъществява дейността си въз основа на 
правилник, приет от общинския съвет.

С правилника се определят предметът на дейност, структурата, уп-
равлението, численият състав и правата и задълженията на предприя-
тието по отношение на предоставеното му общинско имущество.

Общинското предприятие може да осъществява дейност по:

управление, изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на 
обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и други 
имоти - общинска собственост, както и предоставяне на свързаните с 
тях услуги за населението;

предоставяне на други услуги или осъществяване на други местни 
дейности, необходими за задоволяване на потребностите на общината 
или на нейното население, които се финансират от бюджета на общи-
ната, определени от общинския съвет.

БЛАГОДАРЯ ЗА  ВНИМАНИЕТО !

СТЕФАН ТОДОРОВ
тел: 02/ 939 34 06

0887 828 961
stodorov@parliament.bg

todorov.st@abv.bg
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АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ
Този материал има за цел да подпомогне председателите на общински-

те съветипри подготовката и приемането на различните видове актове, които 
са от компетенциите на органите на местно самоуправление, като основно 
внимание е обърнато на подзаконовите нормативни актове – правилници и 
наредби, приемани от общинските съвети на общините.

Преди да бъдат посочени основните сфери на компетентност, в които за-
коните са предвидили задължения на общинските съвети да приемат норма-
тивни актове е полезно да бъде направен кратък преглед на някои от консти-
туционните и законовите принципи и разпоредби, въз основа на които следва 
да се осъществява и респективно – да се съобразява правото на органите на 
местната власт да приемат или издават подзаконови нормативни актове от 
местно значение.

Посочени и са някои общо допускани грешки, които се срещат в актовете 
на не малка част от общините.

Конституционно-правна основа на правомощията на органите на 
местното самоуправление

Съгласно чл. 2, ал. 1 от Конституцията Република България е единна дър-
жава с местно самоуправление. Като отбелязва местното самоуправление 
наред и в тясна взаимовръзка с формата на държавно устройство, Консти-
туцията дава израз на значимостта, която му придава.Самоуправлението се 
осъществява в рамките на общината, която е основна административно-те-
риториална единица (чл. 136, ал. 1 ). Придавайки на общините качеството на 
юридическо лице (чл. 136, ал. 3) със свои органи, имущество и бюджет (чл. 
140 и чл. 141, ал. 1), Конституцията урежда местното самоуправление като 
форма на децентрализация на държавната власт с цел повишаване ролята 
на самоуправляващите се общности при решаване на въпроси от местно зна-
чение. В тази насока, т. е. “да регулират и управляват в рамките на закона, 
на тяхна отговорност и в интерес на тяхното население, съществена част от 
обществените дела” (по израза на чл. 3 от ЕХМС ) са и правомощията на об-
щинските съвети и кметовете на общини. Изразени в най-общ вид с оглед на 
същността на местното самоуправление и неговата съществуваща конститу-
ционна уредба, може да се приеме, че обхватът на тези правомощия трябва 
да бъде максимално широк, а начините за тяхното упражняване - изградени 
върху идеята за широка автономия в рамките на собствения периметър на 
компетентност, съчетана с наличието на средства за осъществяването им.

Съгласно разпоредбите на чл. 4 и 5 от Конституцията Република Бълга-
рия е правова държава. Тя се управлява според Конституцията и законите 
на страната.Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да й 
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противоречат. Международните договори, ратифицирани по конституционен 
ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътреш-
ното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното 
законодателство, които им противоречат. Всички нормативни актове се публи-
куват. Те влизат в сила три дни след обнародването им, освен когато в тях е 
определен друг срок.

На законово равнище основните принципи и правила, с които трябва да се 
съобразяват местните органи при подготовката и приемането на нормативни-
те актове са регламентирани в Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, 
а за неуредените в него въпроси субсидиарно се прилагат разпоредбите на 
Закона за нормативните актове /ЗНА/ и Указ №883 за неговото прилагане.
Познаването на основните принципи и правилата за нормативните актове на 
органите на местната власт е от изключително важно значение за ефективно-
то и ефикасно изпълнение на функциите на администрацията, натоварена с 
тяхното изготвянето, както и за законосъобразното изпълнение на правомо-
щията на общинския съвет и на кмета на общината при тяхното приемане и 
практическо приложение.

Общи принципи и правила за нормативните актове

Според основните принципи, залегнали в АПК и ЗНА нормативни актове 
могат да издават само органите, предвидени от Конституцията или от закон. 
Компетентността да се издават нормативни актове не може да се прехвърля 
на друг орган.

Всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съо-
бразно нормативните актове от по-висока степен неуредени от тях общест-
вени отношения с местно значение. В този смисъл са и разпоредбите на чл. 
21, ал. 2 от ЗМСМА, която гласи, че в изпълнение на правомощията си по чл. 
21, ал. 1 от същия закон,общинският съвет приема правилници, наредби, ин-
струкции, решения, декларации и обръщения.

Нормативните административни актове са подзаконови административни 
актове, които съдържат административноправни норми, отнасят се за нео-
пределен и неограничен брой адресати и имат многократно правно действие. 
Нормативният акт трябва да съответствува на Конституцията и на другите 
нормативни актове от по-висока степен.Ако постановление, правилник, на-
редба или инструкция противоречат на нормативен акт от по-висока степен, 
правораздавателните органи прилагат по-високия по степен акт.

Нормативните административни актове се издават по прилагане на закон 
или подзаконов нормативен акт от по-висока степен.Всеки нормативен админи-
стративен акт има наименование, което сочи вида и автора на акта, и главния 
му предмет. Във всеки нормативен административен акт, с изключение на нор-
мативните актове, с които се изменят, допълват или отменят други нормативни 
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актове, се посочва правното основание за неговото издаване. Нормативният 
акт съдържа общи правила за поведение, които се прилагат към индивидуално 
неопределен кръг субекти, има нееднократно действие и се издава или приема 
от компетентен държавен орган.

Правилникът е нормативен акт, който се издава за прилагане на закон 
в неговата цялост, за организацията на държавни и местни органи или за въ-
трешния ред на тяхната дейност.

Наредбата е нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни 
разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен.

Инструкцията е нормативен акт, с който висшестоящ орган дава указа-
ния до подчинени нему органи относно прилагане на нормативен акт, който 
той е издал или чието изпълнение трябва да осигури.

Разпоредбите на нормативните актове се формулират на общоупотреби-
мия български език, кратко, точно и ясно. Строежът на нормативните актове и 
формулирането на техните разпоредби трябва да бъдат съобразени с Указ № 
883 за прилагане на ЗНА.

Обществени отношения от една и съща област се уреждат с един, а не с 
няколко нормативни актове от същата степен.Обществени отношения, които 
спадат към област, за която има издаден нормативен акт, се уреждат с негово-
то допълнение или изменение, а не с отделен акт от същата степен.

Нормативните актове се отменят, изменят или допълват с изрична раз-
поредба на новия, изменящия или допълващия акт. Обратна сила на норма-
тивен акт може да се даде само по изключение, и то с изрична разпоредба. 
Обратна сила на нормативен акт, издаден въз основа на друг нормативен акт, 
може да се даде само ако такава сила има актът, въз основа на който той е 
издаден. Не може да се дава обратна сила на разпоредби, които предвиждат 
санкции, освен ако те са по-леки от отменените.

Компетентният орган издава нормативния административен акт, след като 
обсъди проекта заедно с представените становища, предложения и възраже-
ния. Изработването на проект на нормативен акт се извършва при зачитане 
на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност.

Преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приема-
не от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет 
страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно докла-
да, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок 
за предложения и становища по проекта.

Проектът на нормативен акт заедно с мотивите, съответно доклада към 
него, се внася за обсъждане и приемане от компетентния орган. Мотивите, 
съответно докладът, задължително следва да съдържат причините, които на-
лагат приемането; целите, които се поставят;финансовите и други средства, 
необходими за прилагането на новата уредба;очакваните резултати от прила-
гането, включително финансовите, ако има такива.
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Проект на нормативен акт, към който не са приложени мотиви, съответно 
доклад, съгласно посочените изисквания, не се обсъжда от компетентния ор-
ган.

Текстът на нормативния административен акт, както и приемането му по 
надлежния ред, се удостоверяватот органа, който ги е издал, а когато органът 
е колективен - от неговия председател.Удостоверяването се извършва върху 
документа, който съдържа текста на нормативния акт, непосредствено след 
текста. Удостовереният текст на нормативния акт е оригинален. Всички други 
текстове са преписи. Удостовереният текст се съхранява от органа, който е 
издал акта. Несъответствието между удостоверения и приетия текст на нор-
мативния акт се поправя от органа, който го е удостоверил.

Нормативните административни актове, освен тези на общинските съве-
ти, се обнародват в “Държавен вестник”.Нормативните административни ак-
тове на общинските съвети се разгласяват чрез местните печатни издания 
или по друг подходящ начин на територията на общината.

Обнародването се извършва от органа, който ги е издал, а когато той е ко-
лективен - от неговия председател. Към нареждането за обнародване се при-
лага заверен препис от оригинала на нормативния акт. Обнародването трябва 
да възпроизвежда буквално текста на заверения препис от нормативния акт.

Ако преди обнародването бъдат констатирани грешки в изпратения за 
обнародване текст, те се поправят от органа, който е удостоверил норма-
тивния акт.Несъответствието между обнародвания текст и изпратения за об-
народване препис се поправя по реда на обнародването.Несъответствието 
между изпратения за обнародване и обнародван текст и удостоверения или 
приетия се установява от органа, който го е удостоверил, и се поправя по 
реда на обнародването.Поправката се извършва незабавно, след като бъде 
установено несъответствието.Текстът на поправката трябва да бъде фор-
мулиран така, че да сочи ясно и точно несъответствието, както и правилния 
текст.Поправката влиза в сила по същия ред и в същия срок, които важат 
за поправения нормативен акт. Този срок е винаги тридневен, ако срокът за 
влизане в сила на нормативния акт е по-дълъг.

Действията на гражданите или на юридическите лица, извършени съо-
бразно обнародвания текст до влизане в сила на неговата поправка, се считат 
правомерни, съответно действителни, освен ако грешката е очевидна.

След влизане на поправката в сила, актовете на държавни органи, осно-
вани на погрешния текст, подлежат на отменяване по предвидения от закона 
ред, ако с оглед на правилния текст са незаконосъобразни. Това правило не 
се прилага, ако отменяването би довело до отговорност, несъвместима с пре-
дходната алинея, или до накърняване на права, придобити съобразно с нея.

След влизане в сила на нормативния акт се проверяват резултатите от 
неговото прилагане. Въз основа на проверката, ако е необходимо, се предла-
га отменяване, изменение или допълнение на нормативния акт.
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На местно ниво законодателството е предвидило и някои специфични 
особености и задължения по отношение на актовете, издавани от органи-
те на местната власт. Актовете на общинския съвет се изпращат на кме-
та на общината и на областния управител в 7-дневен срок от приемането 
им.Актовете на общинския съвет се разгласяват на населението на община-
та в 7-дневен срок от приемането им чрез средствата за масово осведомя-
ване, чрез интернет страницата на общината и по друг подходящ начин, оп-
ределен в правилника по чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА. Оспорването, спирането, 
отмяната или потвърждаването на оспорените актове на общинския съвет 
се разгласява по същия ред. Актовете на общинския съвет се обнародват в 
“Държавен вестник”, когато това е предвидено със закон.

Секретарят на общината организира и отговаря за разгласяването и об-
народването на актовете на общинския съвет и на кмета на общината.

Кметът на общината определя подходящо помещение в сградата на об-
щината, където се съхраняват копия от актовете на общинския съвет от по-
следните 10 години на хартиен носител и се осигурява достъп на желаещите 
граждани да ги четат на място в рамките на осемчасово работно време във 
всеки работен ден. На всеки гражданин, желаещ да получи копие от даден 
акт на общинския съвет, се осигурява възможност за това срещу заплаща-
не.

От съществено значение за правилното прилагане на нормативната 
уредба от по-висока степен са и въпросите за контрола върху актовете на 
общинския съвет и кмета на общината. Именно при упражняването на кон-
трола от овластените държавни органи, както и при упражняване на правото 
да се оспорват нормативните актове от заинтересованите лица, и най-вече 
от съдебните решения, постановени по оспорените актове, може да се на-
прави преценка за това, доколко акта съответства на законовите разпоред-
би, което от своя страна е показателно за ефективното и ефикасно упраж-
няване на компетенциите на администрацията и на органите на местната 
власт.

Съгласно ЗМСМАакктовете на кмета на общината могат да се оспор-
ват по административен ред пред областния управител, освен ако в закон е 
предвидено друго.

Общинският съвет може да отменя административните актове, издаде-
ни от кмета на общината, които противоречат на актове, приети от съвета, в 
14-дневен срок от получаването им. В същия срок съветът може да оспорва 
незаконосъобразните административни актове, издадени от кмета на общи-
ната, пред съответния административен съд.

Актовете на общинския съвет могат да се оспорват пред съответния ад-
министративен съд.

Областният управител упражнява контрол за законосъобразност на ак-
товете на общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго. Той 
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може да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския 
съвет или да ги оспорва пред съответния административен съд. Оспорване-
то спира изпълнението на индивидуалните и на общите административни 
актове и действието на подзаконовите нормативни актове, освен ако съдът 
постанови друго.

Кметът на общината може да върне за ново обсъждане незаконосъо-
бразните или нецелесъобразните актове на общинския съвет или да ос-
порва незаконосъобразните актове пред съответния административен съд 
и да иска спиране на изпълнението на общите административни актове и 
действието на подзаконовите нормативни актове. Кметът на общината не 
може да върне за ново обсъждане по целесъобразност вътрешнослужеб-
ни актове, свързани с организацията и дейността на общинския съвет и на 
неговите комисии.

Върнатият за ново обсъждане акт заедно с мотивите за връщането му 
се изпраща на председателя на общинския съвет в 7-дневен срок от по-
лучаването му.Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и се раз-
глежда от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му.Върнатият 
за ново обсъждане акт може да бъде оспорен пред съответния админи-
стративен съд от кмета на общината, съответно от областния управител, 
в 7-дневен срок от изтичане на срока по чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА, ако в този 
срок общинският съвет не се произнесе по него.

Общинският съвет може да отмени, да измени или да приеме повтор-
но върнатия за ново обсъждане акт. Актът, върнат за ново обсъждане, се 
приема повторно с мнозинството, определено в закон, но с не по-малко от 
повече от половината от общия брой на общинските съветници.Изменени-
ят или повторно приетият акт на общинския съвет може да бъде оспорван 
пред съответния административен съд по реда на Административнопро-
цесуалния кодекс. 

За неуредените въпроси по издаването, оспорването и изпълнението 
на актовете на общинските съвети и кметовете се прилагат правилата за 
административното производство, установени в АПК. 

Съгласно общите правила, развити в АПК, подзаконовите нормативни 
актове могат да се оспорват пред съд. Подзаконовите нормативни актове 
могат да бъдат оспорени изцяло или в отделни техни разпоредби.Право 
да оспорват подзаконов нормативен акт имат гражданите, организациите 
и органите, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати или 
могат да бъдат засегнати от него или за които той поражда задължения.
Прокурорът може да подаде протест срещу акта.Подзаконовите норма-
тивни актове могат да бъдат оспорени без ограничение във времето.Пос-
ледващо оспорване на подзаконов нормативен акт на същото основание 
е недопустимо.
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Страни по делото са оспорващият и органът, издал подзаконовия нор-
мативен акт.Всеки, който има правен интерес, може да се присъедини към 
оспорването или да встъпи като страна наред с административния орган 
до началото на устните състезания при всяко положение на делото, без да 
има право да иска повтаряне на извършени процесуални действия. Препис 
от молбата за присъединяване или за встъпване се връчва на насрещните 
страни.Определението, с което встъпването не се допуска, подлежи на об-
жалване с частна жалба.

Подзаконовите нормативни актове на общинските съвети се оспорват 
пред съответния административен съд, който разглежда делото в състав от 
трима съдии.Делото се разглежда с участието на прокурор.

Съдът обявява нищожността на оспорения подзаконов нормативен акт 
или на част от него, отменя го изцяло или частично или отхвърля оспорва-
нето.

Съдебното решение има действие по отношение на всички.Съдебно-
то решение, с което се обявява нищожност или се отменя подзаконовият 
нормативен акт и срещу което няма подадени в срок касационна жалба или 
протест или те са отхвърлени от второинстанционния съд, се обнародва по 
начина, по който е бил обнародван актът, и влиза в сила от деня на обна-
родването му.Подзаконовият нормативен акт се смята за отменен от деня на 
влизането в сила на съдебното решение.

Правните последици, възникнали от подзаконов нормативен акт, който 
е обявен за нищожен или е отменен като унищожаем, се уреждат служебно 
от компетентния орган в срок не по-дълъг от три месеца от влизането в сила 
на съдебното решение.

От анализа на общите принципи и правила, изложени по-горе, както и от 
анализа на специализираното законодателство се налага извода, че мест-
ните власти разполагат с достатъчно широки правомощия по издаването на 
подзаконови нормативни актове. Следва да се има предвид, че основните 
правомощия на органите на местна власт, разписани в ЗМСМА, не опреде-
лят изчерпателно компетенциите на общинския съвет и на кмета на общи-
ната по издаване на нормативни актове. Почти няма сфера на обществена 
дейност, която е предмет на законова регламентация, в която на органите на 
местното самоуправление да не са предоставени правомощия, а от там – и 
по издаване на правилници или наредби по тяхното прилагане. 

Освен това следва да се има предвид, че законодателството е предос-
тавило далеч по-широки правомощия на общинския съвет да приема подза-
конови нормативни актове. Що се касае до правомощията на кмета на общи-
ната, правомощията му в тази област се свеждат преди всичко до вътрешно 
- устройствени правилници за дейността на администрацията, сред които 
основният е правилникапо чл. 44, ал. 1, т. 17 от ЗМСМА – за устройството на 
общинската администрация.
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Общи бележки към съществуващите  
подзаконови нормативни актове в общините

Прави впечатление, че някои общи бележки, предимно от правно-техни-
чески характер, свързани с неправилното прилагане на Закона за норматив-
ните актове и Указ № 883 за неговото прилагане, могат да бъдат отнесени 
към почти всички, или най-малко към преобладаващата част от разгледаните 
действащи подзаконови нормативни актовев редица общини – както към пра-
вилниците, така и към наредбите.В основата си тези общи бележки се свеждат 
до недостатъчно прецизната редакция на отделни текстове, съобразяване с 
цитираните по-горе определения за правилник и наредба и какво се регламен-
тира със съответния подзаконов акт, както и с разпоредбите на глави трета и 
четвърта от Указа, отнасящи се до строежа и формулиране на разпоредбите 
на нормативните актове.

Като обща бележка към повечето актове може да се отнесе неправилното 
отразяване на промените в тях. В една част промените са посочени в пара-
графи към преходните и заключителни разпоредби на съответния акт. В част 
от актовете под заглавието им е посочено само последното изменение или 
допълнение. 

По отношение на актовете от по-висока степен – издавани от централни-
те държавни органи, които се обнародват в „Държавен вестник“, се прилага 
правилото, че съответните изменения в акта се посочват под заглавието на 
съответния нормативен акт. Това правило следва да се прилага и по отноше-
ние на промените в актовете на местно ниво, като решенията на общинския 
съвет, с които е изменян или допълван съответния акт,следва да се посочват 
под заглавието на акта, а не накрая на акта, при това – още по-малко - като 
параграф от преходните му и заключителни разпоредби.

В не малка част от разгледаните нормативни актове липсва правно осно-
вание за неговото издаване или приемане /или е посочено само общото ос-
нование от ЗМСМА/, което е задължително изискване съгласно разгледаните 
по-горе общи принципи и правила, подробно регламентирани в АПК, ЗНА и 
Указ №883 за неговото прилагане.

Като обща бележка може да се посочи и неправилното използване на 
термините „издава“ и „приема“. В различните актове, включително когато 
те са от един орган, са използвани или единия, или другия термин.Следва 
да се има предвид, че когато акта е от компетенциите на колективен орган 
се използва термина „приема“, а когато органа е едноличен – „издава“. В 
този смисъл са и разпоредбите на чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, която гласи, че 
в изпълнение на правомощията си общинският съвет приема правилници, 
наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения, а съгласно чл. 44, 
ал. 2 от ЗМСМА в изпълнение на своите правомощия кметът на общината 
издава заповеди.
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В Преходните и заключителни разпоредби на някои наредби е посочено, че 
указания по прилагането на наредбата се дават от общинската администрация. 
По правило указания по прилагане на нормативен акт се дават от органа, комуто 
е възложено изпълнението на акта. Съществуват и някои, макар и редки изклю-
чения – включително на законово равнище, подобни права да се предоставят на 
съответно структурно звено от администрацията на органа, в чиято функционал-
на компетентност е възложена съответната дейност. Общинската администрация 
е много широко понятие, затова в конкретния случай следва да бъде посочено 
съответното структурно звено или неговия ръководител – в противен случай все-
ки служител в администрацията би могъл да дава указания по материя, която е 
извън неговата професионална и функционална компетентност.

В някои наредби е посочено, че текстовете й са съобразени с действа-
щото законодателство. Подобни текстове нямат място в нормативния акт. 
Декларираното от органа, приел акта, съответствие със законодателството 
няма правна стойност. Единствено съдът е компетентния орган, който, при 
евентуално оспорване на акта, може да се произнесе относно неговата зако-
носъобразност.

В отделни наредби е предвидено, че изменения и допълнения в наредба-
та могат да се правят с решение на Общински съвет. Подобни текстове също 
нямат място в нормативния акт, тъй като според общите правила, цитирани 
по-горе, единствено органа, издал акта, може да прави изменения и допълне-
ния в него по съответния ред.

В някои случаи са посочени многобройни правни основания във връзка 
с които е издаденасъответнатанаредба. Подобен правен подход не съответ-
ства на изискванията на ЗНА и Указ № 883 за неговото прилагане. 

Устройствения правилник на общинската администрацияе акт, чието 
издаване е в компетенциите на кмета на общината. Но тъй като той е в не-
посредствена връзка със структурата на общинската администрация, която 
се приема от общинския съвет, освен изискванията на АПК, ЗНА и Указ № 
883, при приемане на структурата от страна на съвета и впоследствие – при 
утвърждаване на правилника от страна на кмета на общината е добре да се 
имат предвид и някои принципно важни законови разпоредби, отнасящи се до 
компетенциите на местните власти при структурирането и определянето на 
функциите на администрацията и нейните звена. 

Като основен закон в тази област, Законът за администрацията/ЗА/ уреж-
да структурата на администрацията, основните принципи на организация на 
нейната дейност, длъжностите в нея и основните изисквания за заемането им. 
Законът урежда правомощията на органите на изпълнителната власт, струк-
турата и организацията на дейността на тяхната администрация. Той се при-
лага, доколкото не е установено друго в специални закони, и за администра-
цията на другите органи на държавна власт, предвидени в Конституцията, и за 
органите на местното самоуправление.
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Това допустимо изключение от общите принципи и правила за структурира-
не на администрацията в общините намира своето основание в разпоредбите 
на чл. 6 от Европейската харта за местно самоуправление, регламентиращ съ-
ответствието на административните структури и средства на задачите на орга-
ните на местното самоуправление. Съгласно цитираната разпоредба, без да се 
изключва приложението на по-общи законови разпоредби, органите на местно 
самоуправление трябва да могат сами да определят вътрешните администра-
тивни структури, които смятат да създадат, за да могат да ги приспособят към 
своите специфични нужди и за да осигурят ефективно управление.

Тези принципи са развити като изключение от общите правила на ЗА в раз-
поредбите на чл. 15 от ЗМСМА.Съгласно тях дейността на общинския съвет, на 
кмета на общината, на кмета на района и на кмета на кметството се подпомага 
от общинска администрация.Общинската администрация се структурира в ди-
рекции, отдели или сектори. Отдели или сектори могат да се организират и като 
самостоятелни структурни звена, без да се включват в състава на дирекции или 
отдели.Общинската администрация в кметствата може да осъществява дей-
ността си, без да е организирана в структурни звена.Общинският съвет може 
да създава служби на общинската администрация в отделни райони, кметства, 
населени места или в части от тях и определя функциите им.

Съгласно чл. 29а от ЗМСМА общинският съвет няма самостоятелен щат. 
Неговата дейност се подпомага и осигурява от общинската администрация.В 
структурата на общинската администрация се създава звено, което подпома-
га и осигурява работата на общинския съвет. Служителите в звеното се назна-
чават и освобождават от кмета на общината по предложение на председателя 
на общинския съвет.В правомощията на общинския съвет по чл. 21, ал. 1, т. 
2 от ЗМСМА е да одобрява общата численост и структурата на общинската 
администрация в общината и кметството по предложение на кмета на общи-
ната, като се съобрази с общите разпоредби на Закона за администрацията 
и подзаконовите актове по неговото прилагане и визираните по-горе изключе-
ния от тях , и не на последното място - с разпоредбите на специализираното 
законодателство, с които са предоставени функции и правомощия на органи-
те на местната власт и които следва да бъдат обезпечени със съответните 
структурни звена и специалисти в администрацията, които да ги подпомагат 
при тяхното изпълнение.

В някои случаи в правилниците недостатъчно подробно и ясно са разпи-
сани функциите на звеното по чл. 29а от ЗМСМА. Не става ясно какво пред-
ставлява структурното звено в общата структура на администрацията и дали 
такова въобще съществува, или става въпрос за служители в друго структур-
но звено, които осъществяват тези функции. Според изискванията на закона в 
структурата на общинската администрация се създава звено, което подпомага 
и осигурява работата на общинския съвет. Изхождайки от визираните по-горе 
изисквания – общите на ЗА и подзаконовите актове по неговото прилагане, и 
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съответните изключения от тях, за да бъдат изпълнени законовите разпоред-
би е необходимо това звено да бъде самостоятелно структурирано, като част 
от структурата на общинската администрация.

Разбира се в зависимост от големината на общината и числеността на 
администрацията, в различните общини, това звено е с различна численост, 
като не са редки случаите, когато то се състои от един или двама служители. 
Това, според посочените изключения в подзаконовите актове по прилагане 
на ЗА, не е пречка звеното да се обособи като самостоятелна структура. По-
добни примери могат да се посочат и за звената за вътрешния одит, които в 
редица случаи са от двама служители.

СТРОЕЖ НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

/извадка от разпоредбите на Указ № 883 за прилагане на ЗНА/
Чл. 24. (1) Всеки нормативен акт има наименование, което сочи вида на 

акта и главния му предмет.
(2) Постановленията на Министерския съвет, наредбите и инструкциите 

имат и номера.
Чл. 25. Въведение може да се включва само в нормативни актове, които 

имат особено важно значение.
Чл. 26. (1) Всеки нормативен акт се състои от членове. Допълнителните, 

преходните и заключителните разпоредби се означават с параграфи.
(2) Членът може да се състои от алинеи, алинеята - от точки, а точката 

- от букви.
(3) Забележки и примери към членове или техни подразделения се допус-

кат по изключение. Номерата им се обозначават с думи.
(4) Нормативните актове, с които се изменят или допълват други актове, 

се състоят от параграфи.
Чл. 27. (1) Разпоредбите се обозначават, както следва: членът - с “Чл.” 

и арабска цифра; параграфът - с “§” и арабска цифра; алинеята - с арабска 
цифра, поставена в скоби; точката - с арабска цифра; буквата - с малка буква. 
След всяка цифра, с изключение на цифрите, с които се обозначават алинеи, 
се поставя точка, а след всяка буква - скоба.

(2) Всяка алинея, точка или буква започва на нов ред.
(3) Обозначението на разпоредбата се поставя непосредствено пред 

нея.
Чл. 28. (1) Съобразно предмета и броя им членовете се групират в час-

ти, дялове, глави и раздели или се подреждат без такива подразделения или 
само в някои от тях.

(2) Частите и главите имат непрекъсната поредна номерация за целия 
нормативен акт. Дяловете имат непрекъсната поредна номерация в съответ-
ната част, а разделите - в съответната глава.
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(3) Номерата на частите, дяловете и главите се обозначават с думи, а на 
разделите - с римски цифри.

Чл. 29. (1) Всеки член от кодекс има заглавие, което изразява неговото 
главно съдържание.

(2) Заглавие могат да имат и членовете на закони.
Чл. 30. (1) Общите разпоредби на нормативния акт предхождат особени-

те разпоредби.
(2) Когато особените разпоредби с различен предмет са много, те се под-

реждат по следния начин: устройствени, материалноправни, процесуално-
правни и наказателни разпоредби.

Чл. 31. (1) Списъци, таблици, тарифи, схеми, формули и други се прила-
гат към нормативния акт, освен ако е необходимо да се включат към съответ-
ни негови подразделения.

(2) Във всяко приложение се посочва подразделението на акта или члена, 
към който то се отнася.

(3) Приложенията се обнародват заедно с акта.
Чл. 32. (1) Допълнителните разпоредби се обособяват като самостоятел-

но подразделение в края на нормативния акт.
(2) В допълнителните разпоредби се включват:
1. правила, които са странични спрямо предмета на акта, но е необходи-

мо да бъдат включени в него;
2. разпоредби, които се отнасят до повече подразделения на акта, но по-

ради характера или обсега на приложението им не могат да бъдат включени 
в общите правила;

3. обяснения на думи или изрази, които се употребяват многократно в норма-
тивния акт или чието обяснение не е възможно да се даде в съответния текст;

Чл. 33. Преходните и заключителните разпоредби се обособяват в самосто-
ятелно подразделение след допълнителните разпоредби. Номерацията на вклю-
чените в тях параграфи следва номерацията на допълнителните разпоредби.

Чл. 34. С преходни разпоредби се продължава действието на правила, 
отменени с новия нормативен акт, или се урежда тяхното прилагане спрямо 
висящи правоотношения или спрямо юридически факти, които са започнали, 
но не са завършени при действието на отменения акт.

Чл. 35. (1) В заключителните разпоредби се включват правилата, с които 
се придава обратна сила на акта, отлага се неговото действие или то се огра-
ничава за част от територията на страната.

(2) Когато с нов се замества действуващ нормативен акт, правилата за 
неговото отменяне, както и правилата за отменяне, изменяне и допълване на 
други нормативни актове се включват в заключителните разпоредби.

(3) Когато е необходимо, в заключителните разпоредби се посочва орга-
нът, на който се възлага изпълнението на акта, както и издаването на норма-
тивен акт по неговото прилагане.
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Законови основания за приемане на някои от 
най-важните правилници и наредби от общинските съвети

Общи основания
Административнопроцесуален кодекс
Чл. 76.(3) Общинските съвети издават нормативни актове, с които уреж-

дат съобразно нормативните актове от по-висока степен обществени отноше-
ния с местно значение.

Закон за нормативните актове
Чл. 8. Всеки общински съвет може да издава наредби, с които да уреж-

да съобразно нормативните актове от по-висока степен неуредени от тях об-
ществени отношения с местно значение.

Конкретни основания
Закон за местното самоуправление и местната администрация
Чл. 21 (2) В изпълнение на правомощията си по ал. 1 общинският съвет 

приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръще-
ния.

(3) Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността 
на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация.

Чл. 21а. (1) Общинският съвет може да избира обществен посредник.
(3) Организацията и дейността на обществения посредник се уреждат с 

правилник, приет от общинския съвет.
Закон за общинската собственост
Чл. 8.(2) Редът за придобиване на право на собственост и на ограничени 

вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с 
имоти и вещи - общинска собственост, и правомощията на кмета на общината, 
на кметовете на райони, на кметовете на кметства и на кметските наместници 
се определят с наредба на общинския съвет при спазване на разпоредбите 
на този закон и на специалните закони в тази област, освен когато е приложим 
Законът за публично-частното партньорство.

Чл. 45а. (1) Условията и редът за установяване на жилищни нужди и за 
настаняване под наем в жилищата по чл. 43 и 45се определят с наредба на 
общинския съвет.

Чл. 47. (2) Цените на жилищата, предназначени за продажба, се опреде-
лят от общинския съвет по критерии, установени в наредбата по чл. 45а, ал. 1 
. Продажбата не може да се извърши на цена, по-ниска от данъчната оценка 
на имота.

(3) Условията и редът за продажба на общински жилища се определят от 
общинския съвет в наредбатапо чл. 45а, ал. 1 .

Чл. 51а. (4) Условията и редът за упражняване на правата на собственост 
на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала и за учас-
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тието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за 
съвместна дейност се определят с наредба на общинския съвет.

Чл. 52.(2) Общинското предприятия се създава, преобразува и закрива с 
решение на общинския съвет.

(3) Общинското предприятие осъществява дейността си въз основа на 
правилник, приет от общинския съвет.

Закон за физическото възпитание и спорта
Чл. 49. (1) Общинските съвети определят общинските спортни обекти и 

съоръжения, техния статут, условията и реда за предоставянето им за полз-
ване от спортните организации и вземат решение за разпореждане със спорт-
ни обекти - общинска собственост./Някои общини имат отделни наредби за 
спортните обекти, други са ги включили в наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС; 
същото се отнася и за земеделските земи – общинска собственост/

Закон за горите
Чл. 181.(6) Общинският съвет определя с наредба реда за управление на 

горските територии - общинска собственост.
Закон за пътищата
Чл. 23. Правомощията на кметовете по управлението на общинските пъ-

тища се определят с наредба на общинския съвет.
Закон за устройство на територията
Чл. 55. До реализирането на подробния устройствен план незастроени 

поземлени имоти могат да се използват за временни открити паркинги, пазари 
за сергийна търговия, открити обекти за спортни дейности и площадки за игра 
и други подобни открити обекти въз основа на разрешение за строеж, съот-
ветно разрешение за поставяне, при условия и по ред, определени с наредба 
на общинския съвет.

Чл. 56. (1) Върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми 
увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслуж-
ващи дейности - павилиони, кабини, маси, зарядни колонки за електрически 
превозни средства, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки 
на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране 
на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други).

(2) За обектите по ал. 1 се издава разрешение за поставяне по ред, уста-
новен с наредба на общинския съвет, а за държавни и общински имоти - и въз 
основа на схема, одобрена от главния архитект на общината. За държавните 
имоти схемата се одобрява след съгласуване със съответната централна ад-
министрация, която стопанисва имота, а в останалите случаи - с областния 
управител.

Чл. 57. (1) Върху недвижими имоти могат да се поставят рекламни, ин-
формационни и монументално- декоративни елементи въз основа на разре-
шение за поставяне, издадено по ред, установен с наредба на общинския 
съвет по чл. 56, ал. 2. 
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Чл.62 (10) Общинският съвет приема наредба за изграждане и опазване 
на зелената система на територията на общината.

Чл. 69. При изграждане и преструктуриране на промишлени и курортни зони 
и селищни образувания благоустройствените мероприятия, включително озеленя-
ването, задължително се извършват от собствениците за тяхна сметка в рамките 
на урегулирания поземлен имот. Проводите и съоръженията на техническата ин-
фраструктура могат да се изграждат за сметка на собствениците при условия и по 
ред, определени с наредба на общинския съвет.

Чл. 157. (5) При липса на друга техническа възможност части от тротоари, 
свободни обществени площи, както и части от улични платна могат да се из-
ползват временно за строителни площадки при условия и по ред, определени 
с наредба на общинския съвет и с инвестиционния проект. Строителните пло-
щадки се ограждат с временни огради по указание на общинската админи-
страция (администрацията на района), поставят се информационни табели за 
разрешения строеж с данни за строителя, лицето, упражняващо строителен 
надзор, и други.

Чл. 196. (5) Когато в заповедта по ал. 3 е допуснато предварително из-
пълнение или тя не е изпълнена в определения срок, строежът се поправя, 
заздравява или премахва от общината по ред, определен с наредба на об-
щинския съвет.

Чл. 225а. (3) Ако заповедта за премахване не се изпълни доброволно в 
определения в нея срок, тя се изпълнява принудително от общината по ред, 
определен с наредба на общинския съвет.

Закон за публичните финанси
Чл. 82. (1) Общинският съвет приема наредба за условията и реда за 

съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три 
години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бю-
джет, разработена при спазване на принципите, правилата и процедурите по 
този закон. С наредбата може да се определи бюджетът на общината да се 
съставя, приема, изпълнява и отчита и в програмен формат.

Закон за местните данъци и такси
Чл.1 (2) Общинският съвет определя с наредба размера на данъците по 

ал. 1 при условията, по реда и в границите, определени с този закон.
Чл.6 (3) Ползването на общинските тротоари, площади и улични платна 

или на части от тях като зони за платено и безплатно паркиране по Закона за 
движението по пътищатасе определя с наредба на общинския съвет.

Чл. 9.Общинският съвет приема наредба за определянето и администри-
рането на местните такси и цени на услуги.

Закон за общинския дълг
Чл. 15. (1) Кметът на общината оповестява проекта, който ще се финан-

сира чрез дългосрочен дълг, чрез покана за обсъждане, отправена до мест-
ната общност. Поканата трябва да съдържа общите параметри на проекта 
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- предназначение, стойност, начин на финансиране и на обезпечаване, както 
и мястото и датата на провеждане на обсъждането.

(2) Поканата се публикува в един местен или регионален вестник и се 
поставя на обществено достъпно място в сградата на общината, като датата 
на обсъждането на проекта е най-малко един месец преди разглеждането на 
предложението от общинския съвет.

(3) Обсъждането се провежда при условия и по ред, определени с наред-
ба, приета от общинския съвет. За изразените становища и постъпилите пред-
ложения се съставя протокол, който е неразделна част от предложението по 
чл. 13.

Закон за насърчаване на инвестициите
Чл. 22з. (1) За насърчаване на инвестициите с общинско значение общин-

ският съвет приема наредба, в която се определят условията и редът за изда-
ване на сертификат клас В и прилагането на мерките съгласно изискванията 
на глава трета и на правилника за прилагане на закона. 

Закон за управление на отпадъците
Чл. 22. (1) Общинският съвет приема наредба, с която определя услови-

ята и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспор-
тирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови 
и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, 
масово разпространени отпадъци, на своя територия, разработена съгласно 
изискванията на този закон и подзаконовите нормативни актове по прилага-
нето му, както и заплащането за предоставяне на съответните услуги по реда 
на Закона за местните данъци и такси.

Извън посочените случаи, има и наредби, които някои от общинските съ-
вети са приели във връзка с правомощията на общинския съвет по чл. 21, 
ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и/или с правомощия по отделни закони, за 
които в съответния закон не е предвидено изрично, че трябва да се приеме 
наредба.

Освен нормативните актове – правилници и наредби, редица закони из-
искват общинските съвети да приемат стратегии, планове и/или програми в 
съответните области, в които имат предоставени правомощия.
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