
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПРОЕКТА ЗА НАРЕДБА  ЗА  
ИЗМЕНЕНИЕ  И  ДОПЪЛНЕНИЕ  НА  НАРЕДБА  №2  ЗА РЕДА ЗА 

ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ  И РАЗПОРЕЖДАНЕ С               
ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА ДЕВИН 

 

§.I. В глава четвърта раздел  II се правят следните изменения: 

       1.В чл.37, се отменят текстовете на ал.1, ал.2, ал.3, ал.4 и ал.5 

       2.В чл.37 се създават нови алинеи: 

„Чл.37.(1) Правото на надстрояване и/или пристрояване на сграда , собственост на 
физическо или юридическо лице, построена върху имот – частна общинска 
собственост, при наличие на условията на чл.183 от ЗУТ, се учредява след решение 
на Общински съвет от Кмета на Общината на собственика на сградата без търг или 
конкурс, когото надстрояването и/или пристрояването не води до обособяването на 
самостоятелен обект.  

              (2) Правото на надстрояване и/или пристрояване на сграда – етажна 
собственост, построена върху имот – частна общинска собственост, съобразно 
предвижданията на влязъл в сила ПУП, се учредява след решение на Общинския 
съвет от Кмета на Общината без търг или конкурс на собственици на жилища в 
сградата или на техни сдружения, в случаите, когато надстрояването и/или 
пристрояването не води до обособяването на самостоятелен обект и при наличие на 
необходимото съгласие от всички собственици в етажната собственост по чл.183, 
ал.2 от ЗУТ. 

          (3) Правото на надстрояване и/или пристрояване на сграда се учредява от 
Кмета на Общината след решение на Общинския съвет без търг или конкурс на 
собственика на сградата при наличие на условията на чл.183 от ЗУТ, когато 
поземления имот, върху който ще се учреди правото на надстрояване и/или 
пристрояване е съсобствен между Общината и собственика на сградата и когато 
надстрояване и/или пристрояване не води до обособяването на самостоятелен обект. 

         (4) Право на надстрояване и/или пристрояване в случаите по ал.1, ал.2 и ал.3 
се учредява по пазарни цени, изготвени от оценител на имоти, одобрени от 
Общински съвет. 

          (5) В случаите по ал.1 и ал.2, когато собствениците на сградата са повече от 
един, правото на надстрояване и/или пристрояване се учредява на един, няколко 
или на всички съсобственици след представяне на декларация – съгласие с 
нотариална заверка на подписите на собствениците в етажната собственост. 

         (6) В заповедта и последващия договор, могат да бъдат поставени условия по 
начините и сроковете по заплащане на учреденото право, имотното обезщетение, 
което може да получи Общината, както и други условия, не забранени от закона. 

         (7) Безвъзмездно правото на строеж за пристрояване се учредява при 
условията на чл. 36  от настоящата Наредба. 

Общинска администрация 


