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ОСНОВНИТЕ  ТЕМИОСНОВНИТЕ  ТЕМИ
 ОСНОВНИ АКЦЕНТИ НА ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА:ОСНОВНИ АКЦЕНТИ НА ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА:  

– причини довели до промени в законодателството; причини довели до промени в законодателството; 
– основни цели на промените в закона; основни цели на промените в закона; 

 СТРАТЕГИЯ И ПРОГРАМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА:СТРАТЕГИЯ И ПРОГРАМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА:  
– съдържание, срокове за приемане и актуализация. съдържание, срокове за приемане и актуализация. 

   УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:  
– правомощия на кметове и общинските съвети. правомощия на кметове и общинските съвети. 

 ПРИНУДИТЕЛНО ОТЧУЖДАВАНЕ:ПРИНУДИТЕЛНО ОТЧУЖДАВАНЕ:  
– основания, процедури, оценки, съдебен контрол. основания, процедури, оценки, съдебен контрол. 

 ЗАМЯНА НА ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:ЗАМЯНА НА ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:  
– основания, процедури, ограничения. основания, процедури, ограничения. 

 СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНАТА:СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНАТА:  
– форми за осъществяване, условия и възможности. форми за осъществяване, условия и възможности. 

 АКТОВЕ И РЕГИСТРИ ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:АКТОВЕ И РЕГИСТРИ ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:  
– необходимост от променинеобходимост от промени  в образците на актовете и регистрите. в образците на актовете и регистрите. 

 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТОВЕТЕ И ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТОВЕТЕ И ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ 
ОТ ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА:ОТ ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА:  
– актуализиране на наредбите по ЗОС - съдържание; актуализиране на наредбите по ЗОС - съдържание; 
– регистри; регистри; 
– системи за управление и контролсистеми за управление и контрол  



ЗАЩИТА НА СОБСТВЕНОСТТА

Квалифицирано мнозинство за 
промяна на публичния характер на 
собствеността и за някои 
разпоредителни сделки;

Ограничаване на имотите, които могат 
да се придобиват по  давност;

Застраховане.



                  Режим на общинската собственостРежим на общинската собственост
 Имотите и вещите - публична общинска собственост, не Имотите и вещите - публична общинска собственост, не 

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

могат да се отчуждават и да се прехвърлят в собственост на могат да се отчуждават и да се прехвърлят в собственост на 
трети лица. трети лица. 

 Върху имоти – публична общинска собственост, не може да Върху имоти – публична общинска собственост, не може да 
се възстановява право на собственост на трети лица.се възстановява право на собственост на трети лица.

  
 Имоти - публична общинска собственост, могат да се Имоти - публична общинска собственост, могат да се 

обременяват с ограничени вещни права само в случаите, обременяват с ограничени вещни права само в случаите, 
определени със закон.определени със закон.

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



  
Публична общинска собственост Публична общинска собственост 

                
            - имотите и вещите, определени със - имотите и вещите, определени със 

закон;закон;
          - имотите, предназначени за изпълнение - имотите, предназначени за изпълнение 

на     функциите на органите на местното на     функциите на органите на местното 
самоуправление и местната самоуправление и местната 
администрация;администрация;

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



СЪДЪРЖАНИЕ НА НАРЕДБАТА 
                         ПО ЧЛ.8
 Придобиването, управлението и разпореждането с имоти и 

вещи - общинска собственост, се извършват под общото 
ръководство и контрол на общинския съвет.

 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. 

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



СЪДЪРЖАНИЕ НА 
НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.8
 Предоставянето под наем и разпореждането с имоти и вещи – 

общинска 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.

 Други изисквания на ЗОС, които трябва да бъдат определени 
в наредбата.

 Режим на обектите , собственост на общината, които имат 
регламентация в специализираното законодателство.

 Административнонаказателни разпоредби.



Управление на общинската собственостУправление на общинската собственост

 Имотите и вещите - общинска собственост, се управляват в Имотите и вещите - общинска собственост, се управляват в 
интерес на населението в общината съобразно интерес на населението в общината съобразно 
разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин.разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин.

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

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



Предоставяне за управлениеПредоставяне за управление
 Имотите и вещите - общинска собственост, се предоставят Имотите и вещите - общинска собственост, се предоставят 

безвъзмездно за управление на юридически лица и звена безвъзмездно за управление на юридически лица и звена 
на общинска бюджетна издръжка.на общинска бюджетна издръжка.

 Имотите по чл. 3, ал. 2, т. 2 от ЗОС се управляват от кмета Имотите по чл. 3, ал. 2, т. 2 от ЗОС се управляват от кмета 
на общината, съответно от кмета на района, от кмета на на общината, съответно от кмета на района, от кмета на 
кметството или от кметския наместник по кметството или от кметския наместник по 
местонахождението имместонахождението им

 Имотите и вещите - общинска собственост, които не са Имотите и вещите - общинска собственост, които не са 
необходими за нуждите на органите на общината или на необходими за нуждите на органите на общината или на 
юридически лица и звена на общинска бюджетна юридически лица и звена на общинска бюджетна 
издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за 
управление на други юридически лица на бюджетна управление на други юридически лица на бюджетна 
издръжка или на техни териториални структури. издръжка или на техни териториални структури. 



 Редът за предоставяне за безвъзмездно управление на Редът за предоставяне за безвъзмездно управление на 
имоти и вещи - общинска собственост, се определя от имоти и вещи - общинска собственост, се определя от 
общинския съвет в наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС.общинския съвет в наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС.

 Имотите и вещите - общинска собственост, които не са Имотите и вещите - общинска собственост, които не са 
предоставени за управление, се управляват от кмета на предоставени за управление, се управляват от кмета на 
общината.общината.

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

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



УПРАВЛЕНИЕ
 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 местонахождението на 
съответния имот и се използват за изпълнение на дейности 
от местно значение, определени от общинския съвет.

 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 случаите, в които предоставянето под наем или 
разпореждането с имоти на територията на района или на 
кметството се извършва от кмета на общината.



СТРАТЕГИИ И ПРОГРАМИ

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

 Стратегията определя политиката за развитие на общинската 
собственост и стопанската дейност на общината.

 В изпълнение на стратегията общинският съвет приема 
годишна програма за управление и разпореждане с имотите 
– общинска обственост, по предложение на кмета на 
общината. 

 Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета 
на общината за съответната година и може да бъде 
актуализирана през годината, като при необходимост се 
извършва и актуализация на общинския бюджет.

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



СЪДЪРЖАНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА

 основните цели, принципи и приоритети за 
придобиване, управление 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 придобиване;

 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 ограничени 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 получи в замяна;

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

 други данни, определени от общинския съвет.



ПРИНУДИТЕЛНО ПРИНУДИТЕЛНО 
ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ ЗА 

ОБЩИНСКИ НУЖДИОБЩИНСКИ НУЖДИ

  



ОБЩИ ПРИНЦИПИОБЩИ ПРИНЦИПИ
 Подробните устройствени планове предвиждащи Подробните устройствени планове предвиждащи 

отчуждаване, се приемат от общинския съвет отчуждаване, се приемат от общинския съвет 
независимо от техния обхват.независимо от техния обхват.

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

 Задължение за публикуване на съобщение преди  Задължение за публикуване на съобщение преди  
и след издаване на заповедта на кмета на и след издаване на заповедта на кмета на 
общината.общината.

 Предварително изпълнение на заповедта за Предварително изпълнение на заповедта за 
отчуждаване.отчуждаване.

 ННе се дължи обезщетение за незаконно построени е се дължи обезщетение за незаконно построени 
сгради и подобрения в   имота - предмет на сгради и подобрения в   имота - предмет на 
отчуждаванеотчуждаване..

 Оспорването на размера на обезщетението не Оспорването на размера на обезщетението не 
спира изпълнението на заповедта за отчуждаване.спира изпълнението на заповедта за отчуждаване.

 Бързо съдебното производство.Бързо съдебното производство.



ОБЕЗЩЕТЕНИЕОБЕЗЩЕТЕНИЕ
 Равностойното парично обезщетение се определя в Равностойното парично обезщетение се определя в 

съответствие с предназначението на имотите преди съответствие с предназначението на имотите преди 
влизането в сила на подробния устройствен план влизането в сила на подробния устройствен план по чл. по чл. 
21, ал. 121, ал. 1 въз основа на пазарните цени на имоти с  въз основа на пазарните цени на имоти с 
подобни характеристики, намиращи се в близост до подобни характеристики, намиращи се в близост до 
отчуждавания.отчуждавания.

  
 "Пазарни цени на имоти с подобни характеристики" са "Пазарни цени на имоти с подобни характеристики" са 

осреднените цени от сделки с имоти, намиращи се в осреднените цени от сделки с имоти, намиращи се в 
близост до отчуждавания имот, за покупко-продажба, близост до отчуждавания имот, за покупко-продажба, 
замяна, учредяване на вещни права или прехвърляне на замяна, учредяване на вещни права или прехвърляне на 
собственост срещу задължение за строителство, ипотека, собственост срещу задължение за строителство, ипотека, 
продажбите чрез търг от държавни и частни съдебни продажбите чрез търг от държавни и частни съдебни 
изпълнители, държавните институции и общините, както изпълнители, държавните институции и общините, както 
и други възмездни сделки между физически и/или и други възмездни сделки между физически и/или 
юридически лица, по които поне една от страните е юридически лица, по които поне една от страните е 
търговец, сключени в рамките на 12 месеца преди търговец, сключени в рамките на 12 месеца преди 
датата на възлагане на оценката и вписани в службата датата на възлагане на оценката и вписани в службата 
по вписванията по местонахождението на имота.по вписванията по местонахождението на имота.



ОБЕЗЩЕТЕНИЕОБЕЗЩЕТЕНИЕ
 "Имоти, намиращи се в близост до "Имоти, намиращи се в близост до 

отчуждавания имот" са имотите, които се отчуждавания имот" са имотите, които се 
намират:намират:

        а) в а) в една и съща ценова зонаедна и съща ценова зона с  с 
отчуждавания имот – в урбанизираните отчуждавания имот – в урбанизираните 
територии;територии;  

        б) в едно и също землище с отчуждавания б) в едно и също землище с отчуждавания 
имот - в земеделските територии и в имот - в земеделските територии и в 
териториите на гори и земи от горския териториите на гори и земи от горския 
фонд.”фонд.”

 Оценките се изготвят не по-рано от три Оценките се изготвят не по-рано от три 
месеца преди издаването на заповедта по месеца преди издаването на заповедта по 
чл. 25, ал. 2.чл. 25, ал. 2.



ОБЕЗЩЕТЕНИЕОБЕЗЩЕТЕНИЕ
 В случай че не могат да се определят В случай че не могат да се определят 

пазарните цени на имоти с подобни пазарните цени на имоти с подобни 
характеристики поради липса на характеристики поради липса на 
извършени сделки в съответната служба извършени сделки в съответната служба 
по вписванията, равностойното парично по вписванията, равностойното парично 
обезщетение се определя по реда на:обезщетение се определя по реда на:

                  1. приложение № 2 към чл. 20 от 1. приложение № 2 към чл. 20 от 
Закона за местните данъци и такси - за Закона за местните данъци и такси - за 
имоти в урбанизираните територии;имоти в урбанизираните територии;

                2. наредбата по чл. 36, ал. 2 от Закона 2. наредбата по чл. 36, ал. 2 от Закона 
за собствеността и ползуването на за собствеността и ползуването на 
земеделските земи -  за земеделски земи;земеделските земи -  за земеделски земи;

                3. наредбата по чл. 19, ал. 1 от Закона 3. наредбата по чл. 19, ал. 1 от Закона 
за горите - за земи и гори, включени в за горите - за земи и гори, включени в 
горския фонд.”горския фонд.”



ОБЕЗЩЕТЕНИЕОБЕЗЩЕТЕНИЕ
 Паричното обезщетение, определено в заповедта Паричното обезщетение, определено в заповедта 

по по 
          чл. 25, ал. 2, се превежда от общината в чл. 25, ал. 2, се превежда от общината в 

посочената в заповедта банка по сметка на посочената в заповедта банка по сметка на 
правоимащите.правоимащите.

 Когато собственикът на имота не може да бъде Когато собственикът на имота не може да бъде 
установен или е с неизвестен адрес, както и в установен или е с неизвестен адрес, както и в 
случаите когато съществува спор между няколко случаите когато съществува спор между няколко 
лица за правото върху дължимото обезщетение лица за правото върху дължимото обезщетение 
или за права върху отчуждавания имот, или за права върху отчуждавания имот, 
обезщетението се внася в банката по сметка на обезщетението се внася в банката по сметка на 
общината. общината. 

 В тези случаи банката изплаща обезщетението на В тези случаи банката изплаща обезщетението на 
лицето, което установи правата си по съдебен ред, лицето, което установи правата си по съдебен ред, 
по нареждане на кмета на общината.по нареждане на кмета на общината.

 Когато заповедта по чл. 25, ал. 2 е обжалвана по Когато заповедта по чл. 25, ал. 2 е обжалвана по 
отношение на размера на обезщетението и съдът е отношение на размера на обезщетението и съдът е 
постановил по-висок размер, общината превежда постановил по-висок размер, общината превежда 
по сметка на правоимащия разликата заедно със по сметка на правоимащия разликата заедно със 
законните лихви върху нея.законните лихви върху нея.



ОТЧУЖДАВАНЕОТЧУЖДАВАНЕ
Имотът се смята за отчужден:Имотът се смята за отчужден:

 в случаите по чл.29,ал. 1 - от датата, на която в случаите по чл.29,ал. 1 - от датата, на която 
паричното обезщетение, определено в заповедта паричното обезщетение, определено в заповедта 
по чл. 25, ал. 2, бъде преведено от общината в по чл. 25, ал. 2, бъде преведено от общината в 
банка по сметка на правоимащите, когато:банка по сметка на правоимащите, когато:

                        аа) ) заповедта по чл. 25, ал. 2 не е обжалвана в заповедта по чл. 25, ал. 2 не е обжалвана в 
срока по чл. 27, ал. 1 или е обжалвана само по срока по чл. 27, ал. 1 или е обжалвана само по 
отношение на размера на обезщетениетоотношение на размера на обезщетението

                        бб) ) в  заповедта по чл. 25, ал. 2  е допуснато в  заповедта по чл. 25, ал. 2  е допуснато 
предварително изпълнение и то не е отменено от предварително изпълнение и то не е отменено от 
съда;съда;

 в случаите по чл.29,ал. 2 - от датата, на която в случаите по чл.29,ал. 2 - от датата, на която 
паричното обезщетение, определено в заповедта паричното обезщетение, определено в заповедта 
по чл. 25, ал. 2, бъде преведено в банката по по чл. 25, ал. 2, бъде преведено в банката по 
сметка на общината;сметка на общината;

 в останалите случаи – от датата, на която в останалите случаи – от датата, на която 
паричното обезщетение, определено в решението паричното обезщетение, определено в решението 
на съда, бъде преведено от общината в банка по на съда, бъде преведено от общината в банка по 
сметка на правоимащите /плюс лихвите/.сметка на правоимащите /плюс лихвите/.



РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИРАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ
 Разпоредителните сделки с имоти и вещни Разпоредителните сделки с имоти и вещни 

права се извършват въз основа на пазарни права се извършват въз основа на пазарни 
оценки, определени по реда на чл. 22, ал. 3.оценки, определени по реда на чл. 22, ал. 3.

 Оценките се одобряват от общинския съвет и Оценките се одобряват от общинския съвет и 
не могат да бъдат по-ниски от данъчните.не могат да бъдат по-ниски от данъчните.

 Общинският съвет може да определи и по-Общинският съвет може да определи и по-
висока оценка, освен ако в закон е установено висока оценка, освен ако в закон е установено 
друго. друго. 

 Началните цени при провеждането на Началните цени при провеждането на 
търговете или конкурсите не могат да бъдат търговете или конкурсите не могат да бъдат 
по-ниски от определените от общинския съвет.по-ниски от определените от общинския съвет.



РЕГИСТЪР НА РЕГИСТЪР НА 
РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИРАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ

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

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

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

 начинът на разпореждане – чрез публичен търг, публично начинът на разпореждане – чрез публичен търг, публично 
оповестен конкурс или решение на общинския съвет;оповестен конкурс или решение на общинския съвет;

 насрещната страна по сделката;насрещната страна по сделката;

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



ЗАМЯНА
Замяна на имот - частна общинска собственост, 
или на право на строеж върху имот - частна 
общинска собственост, с имот или с право на 
строеж - собственост на физически лица или на 
юридически лица, може да се извърши, когато 
замяната е единствен способ за :

прекратяване на съсобствеността на общината 
и на физически или юридически лица;

изпълнение на задължения, произтичащи от 
международен договор;



ЗАМЯНА
Кметът на общината отправя писмено 
предложение за замяна до 
заинтересованите собственици или 
съсобственици на имоти. 
Предложение за замяна до кмета на 
общината могат да правят и 
заинтересованите собственици или 
съсобственици на имоти по чл.40,ал. 2. 
В предложението се посочват предлаганите 
за замяна имоти или вещни права. 
При постигане на съгласие кметът на 
общината внася предложението за замяна в 
общинския съвет. 



ЗАМЯНА

За направените предложения за замяна се 
изготвя обявление за всеки имот, което се 
публикува на интернет страницата на 
общината. 
В обявлението се посочват данни за 
имотите или вещните права, предмет на 
предложението за замяна. 
Обявлението се поставя и на определените 
места в сградата на общината, района, 
кметството или населеното място по 
местонахождението на общинския имот. 



ЗАМЯНА
Предложенията се внасят в общинския съвет от кмета на 
общината не по-рано от един месец от публикуване на 
обявлението. 
Когато в този срок постъпят повече от едно предложения 
за един общински имот, те се внасят заедно в общинския 
съвет.
При постъпили предложения  за замяна на един и същ 
общински имот от две или повече лица, общинския съвет 
може да реши разпореждането с имота да се извърши 
чрез търг или конкурс.
Предложенията не обвързват общинския съвет за 
извършване на замяна. 
Отказите на общинския съвет за извършване на замяна не 
подлежат на обжалване.
Решенията за извършване на замяна се приемат от 
общинския съвет с мнозинство от две трети от общия 
брой на съветниците. 
Въз основа на решението на общинския съвет кметът на 
общината издава заповед и сключва договор за замяна. 



ЗАМЯНА

Не се допускат замени:
когато имотите - собственост на трети лица, са 
обременени с ипотека или други тежести, отдадени 
са под наем или под аренда; 
на общински урегулирани поземлени имоти, 
отредени за жилищно строителство, срещу 
нежилищни имоти, освен в случаите по чл.40, ал. 2, 
т. 2 и чл.49, ал.2;
на общински имоти с имоти на лица, за които е 
установено, че без правно основание ползват 
общински имот, договорите за наем или за вещни 
права върху общински имоти са прекратени по 
тяхна вина или с които общината води съдебни 
имуществени спорове;
други случаи, определени в закон или в наредбата 
по чл. 8, ал. 2. 



ЗАМЯНА

Замяна на земеделски земи може 
да се извърши при условията и по 
реда на Закона за собствеността и 
ползуването на земеделските 
земи. 

Замяна на гори и земи от горския 
фонд може да се извърши при 
условията и по реда на Закона за 
горите.



ПРАВО НА СТРОЕЖ НА ЖИЛИЩНА ПРАВО НА СТРОЕЖ НА ЖИЛИЩНА 
СГРАДАСГРАДА

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

► Цената на правото на строеж се определя от общинския съвет.Цената на правото на строеж се определя от общинския съвет.

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

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

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

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



СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

 Общината може да осъществява стопанска дейност, да 
създава общински 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, чрез 
граждански дружества по Закона за задълженията и 
договорите или чрез сдружения с нестопанска цел при 
условията и по реда на Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел.

 
 Общината може да осъществява самостоятелно стопанска 

дейност чрез общински предприятия, създадени по реда на 
този закон.



СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

 Общината може да участва в осъществяването на  различните форми 
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 
дейност, в които отговорността й не надвишава размера на дяловото 
й участие. 

 Общината не може да участва в търговски дружества като 
неограничено отговорен съдружник.

 Условията и редът за упражняване на правата на собственост на 
общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за 
участието на общината в граждански дружества и в сдружения с 
нестопанска цел се определят с наредба на общинския съвет. 



СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

В наредбата се определят:
 образуването, преобразуването и прекратяването на 

еднолични търговски дружества с общинско участие в 
капитала;

 участието на едноличните търговски дружества с общинско 
участие в капитала в други дружества; 

 участието на общината в други търговски дружества;
 възлагането на управлението и контрола и съдържанието на 

договорите, 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 дълготрайни активи и за задължително застраховане на 
имуществото.



СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

 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 по ал. 5, 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 по ал. 5. 

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



СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

 Капиталът на едноличните търговски дружества с 
общинско участие може да се намалява със 
стойността на имоти и вещи или вещни права, които 
са внесени като непарична вноска в капитала им, въз 
основа 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 
решението и се управляват по ред, определен от 
общинския съвет.



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 решение на общинския съвет.

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

 С правилника се определят предметът на дейност, 
структурата, управлението, численият състав и 
правата и задълженията на предприятието по 
отношение на предоставеното му общинско 
имущество.

 Общинското предприятие е второстепенен 
разпоредител с бюджетни кредити 



ОБЩИНСКИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ
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 
общината, определени от общинския съвет.



АКТОВЕ И РЕГИСТРИ

ОБРАЗЦИ;
ВИДОВЕ;
СЪДЪРЖАНИЕ;
СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕТЕ ЗА 
СОБСТВЕНОСТ И РЕГИСТРИТЕ;
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 
НАРЕДБИТЕ.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТОБЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО

СТЕФАН ТОДОРОВСТЕФАН ТОДОРОВ

ЗА КОНТАКТИ:ЗА КОНТАКТИ:  stodorov@parliament.bgstodorov@parliament.bg

                                            тел: тел: 987 83 75987 83 75
                                            939 34 06939 34 06

mailto:stodorov@parliament.bg

