
Предложения за допълнение към 

НАРЕДБА  ЗА  ИЗМЕНЕНИЕ  И  ДОПЪЛНЕНИЕ  НА  НАРЕДБА  №2  

ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ  И РАЗПОРЕЖДАНЕ С               

ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА ДЕВИН 

 

 

1. Чл.7, ал.(5) се изменя по следния начин: 

„ На директорите на общинските училища могат да се делегират права да 

реализират собствени приходи, като им се предоставят за управление ползваната от 

тях общинска собственост съгласно чл.289, ал.(2) от ЗПУО”  

 

2. В чл.7 се създава нова алинея (6): 

Ал.(6).1. Общински съвет взема решение за отдаване под наем на свободни 

имоти или части от тях – публична общинска собственост, предоставени на училища, 

детски градини, и обслужващи звена, чрез публично оповестен търг или публично 

оповестен конкурс за срок до 10 години за дейности, съвместими с 

предназначението им, като посочва условията и критериите, след предварително 

съгласуване с училищното ръководство /ръководството на детската градина, 

обслужващото звено/. 

            2. Провеждането на публично оповестеният търг или публично 

оповестеният конкурс по ал.1 се организира от кмета на общината. В комисията по 

провеждане на търга или конкурса участват задължително поне двама 

представители на съответните образователни звена. 

3. Въз основа на резултатите от търга или  конкурса по ал.1, 

кметът на общината издава заповед и сключва договор за наем. Приходите от наеми 

постъпват  в приход на общинския бюджет. Тези приходи след приспадането от тях 

на всички дължими данъци се превеждат на съответния второстепенен разпоредител 

3. Текста на чл.19 става ал.(1) и се създават се нови алинеи: 

(2)  Дарението на имот в полза на общината се извършва чрез 

сключване на договор в писмена форма между дарителя и Кмета на Община Девин, а 

в случай че имотът има тежести или дарението е с условия – договорът се сключва 



след решение на Общински съвет Девин. Договорът за дарение подлежи на вписване 

в Службата по вписванията по местонахождението на имота. 

(3) Приемането на дарение на парични средства и / или вещи в ползва 

на общината се извършва от кмета с писмен договор или чрез предаване на вещта, 

ако дарителят изрично изразява воля за това. 

(4) Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице 

съставя и води публичен регистър за всички дарения. Регистърът съдържа номер по 

ред, номер на договор, стойност на дарението, условие/срок и номер на писмото, с 

което дарителят е информиран за изпълнението на волята му съгласно договора. 

След писмено съгласие на дарителя в регистъра може да се впише неговото/а 

име/фирма. 

(5)  Отказват се дарения на имоти с условия, които не могат да бъдат 

изпълнени.  

(6) Когато дарението е безвъзмездно предоставяне на услуги, чрез 

изпълнение на строителни и монтажни работи, поддръжка, ремонт или разрушаване 

на сгради, почистване, озеленяване и други благоустройствени дейности, кметът на 

общината приема дарението с писмен договор и констативен протокол за 

извършената услуга. Стойността на дарението се удостоверява с финансово - 

счетоводни отчетни документи, включително за стойността на вложените материали 

и труд, които се прилагат към договора за дарение. 

(7) За приетите дарения на дарителите се издава свидетелство за 

дарение. 

4. В Глава четвърта раздел  I се правят следните изменения и 

допълнения: 

Чл.23, ал.(1) се изменя по следния начин: 

„ Дарения на държавата, юридически лица на бюджетна издръжка и 

инвеститори получили сертификат за инвестиция от първи клас с мнозинство три 

четвърти от общия брой на съветниците.” 



В чл.23 се добавя ал.(4): 

Ал.(4). „ Замяната по ал.1 се допуска само при условията на чл.40 от ЗОС.” 

5. В чл.44 се създават нови алинеи: 

Ал.(5). „ Цената, по която се продава собствеността по предходните алинеи, 

се определя по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки. Пазарните 

цени на имотите се определят от общинския съвет въз основа на пазарни оценки, 

изготвени от оценители, определени по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС.” 

Ал.(6). „ Когато с влязъл в сила ПУП към момента на подаване на искането, 

се предвижда ново застрояване върху имота или надстрояване, или пристрояване на 

съществуващата сграда, в цената на земята се включва и пазарната стойност на 

правото на строеж върху разликата между реализираното застрояване и предвиденото 

по ПУП.” 

Ал.(7). „ В случаите, когато липсва застроителен план, в цената на земята се 

включва и пазарната стойност на правото на строеж върху разликата между 

реализираното и максималното възможно застрояване, съгласно застроителните 

правила и норми за устройство на територията. Главният архитект на Община 

Димитровград изготвя становище за реализираното и максимално допустимото 

застрояване.” 

6. Чл.45 се изменя по следния начин: 

„ Собствениците на жилища и други обекти в етажна собственост, придобили 

идеални части от правото на строеж върху общинска земя, могат да придобият 

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

сградата, съответстваща на притежаваната идеална част от правото на строеж при 

условие, че за общинската земя е отреден урегулиран поземлен имот или имот в 

урбанизираната територия на общината, като подадат искане до кмета на общината.” 

 



7. В Глава девета се правят следните изменения и допълнения: 

Чл.90.ал. се изменя и допълва по следния начин: 

В ал.(1). След текста „под наем” се допълва думата „или аренда”. 

В ал.(3) след края на изречението се добавя текста: „ за срок не по-дълъг 

от 10 години.” 

Чл.91.ал. се изменя и допълва по следния начин: 

В ал.(1). След текста „под наем” се допълва думата „или аренда”. 

 

Председател Общински съвет 

 

 

 

 

 


