
 

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН 
-------------------------------------

--------------- 
гр. Елин Пелин , пл. " Независимост" №1, тел: 0725/ 60 220,  

0725/ 68 620] факс 0725/ 60200 
 
 
       ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
       ГР. ЕЛИН ПЕЛИН 
 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
 

от Галя Георгиева – Кмет на Община Елин Пелин 
 
 ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
 Като Кмет на Община Елин Пелин, във връзка с изпълнението 
на §37, ал.4 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на 
Закона за общинската собственост, обнародван в бр.54 на ДВ от 
2008г., съгласно който Общинските съвети приемат изменениеята 
и допълнениета на наредбите по прилагането на Закона за 
общинската собственост в тримесечен срок от влизането му в 
сила , предлагам Общински съвет - Елин Пелин да вземе следното 
решение: 
 
 Общинският съвет Елин Пелин на основание чл. 21, ал.2 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост, и в изпълнение 
на §37, ал.4 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на 
Закона за общинската собственост, обнародван в бр.54 на ДВ от 
2008г. реши: 
 Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №4 за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на Общински съвет Елин пелин, приета с Решение № 548 
/ 10.02.2005г., по протокол № 19 на Общински съвет – Елин 
Пелин, както следва: 
 

§ 1. Навсякъде в наредбата думите „търг” и „ конкурс” се 
заменят с „публичен търг” и „публично оповестен конкурс”; 

 
§ 2. Създава се чл.17а Срокът за отдаване под наем на 

недвижимите имоти – общинска собственост е 3 години, освен, 
ако Общинския съвет не посочи друг срок в решението си по 
чл.16. 

 
§ 3. В чл. 50, ал.1, т.1.7. се отменя. 
 
§4. В чл.56, ал.3 думите „В едномесечен срок от” се 

заменят със „След”. 



 
§ 5. Чл. 58 се отменя. 
 
§ 6. В чл.59, ал.1 думите „ или придобили право на строеж 

върху общинска земя – урегулиран поземлен имот или поземлен 
имот в урбанизирана територия на общината” се отменят. 

 
§ 7. В чл.59, ал.3 се отменя. 
 
§  8. В чл.59, ал.5 думите „посочените в § 1 и § 2 от 

Преходните и заключителни разпоредби на ПМС № 235/1996 година” 
се заменят с думата „следните”. 

 
§ 9. В чл.59, ал.5, т.5.5 „чл.221 от ДПК” се заменя с „ 

чл.264 от ДОПК”. 
 
§ 10. В чл.59, ал.7 се изменя изцяло и придобива следната 

редакция: Разпореждането с недвижими имоти по предходните 
алинеи се извършва въз основа на пазарна оценка на оценител на 
имоти, одобрена от общинския съвет. 

 
§ 11. В чл.62, ал.1 се изменя и придобива следната 

редакция: 
Чл.62 /1/ Продажба на недвижим имот - частна общинска 

собственост, може да се извърши без търг или конкурс, след 
решение на общинския съвет: 

1.1. по искане на инвеститор, получил сертификат за клас 
инвестиция от Българската агенция за инвестиции по реда на 
Закона за насърчаване на инвестициите; 

1.2. между общината и държавата или между общини; 
1.3. когато лицата, на които може да се извърши продажба, 

са определени в закон. 
 
§ 12. Навсякъде в наредбата думите „ликвидиране на 

съсобственост” се заменят с „прекратяване на съсобственост”. 
 
§ 13. В чл.65, ал.1 се изменя и придобива следната 

редакция: 
 Съсобственост върху недвижими имоти между Общината и други 
лица се прекратява чрез: 
 1. 1. делба; 

1. 2. продажба на частта на общината; 
1. 3. откупуване частта на физическите лица или на 

юридическите лица; 
1. 4. замяна. 
 
§ 14. В чл.70, ал.2, изречение второ се изменя така: 
Безвъзмездното право на строеж може да се учредява на 

юридически лица на бюджетна издръжка; религиозни институции, 
регистрирани съгласно Закона за вероизповеданията, или на техни 
местни поделения за обредни, молитвени или богослужебни домове 



за публични религиозни обреди и служби, за храмове и манастири; 
и на други лица, когато това е предвидено в закон. 

 
§ 15. Чл. 73 се изменя така: Въз основа на резултатите от 

търга или конкурса,  или решението на Общинския съвет, Кметът 
на Общината сключва договор за отстъпване право на строеж.  

 
§ 16. Създава се чл.74а 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 
на: 

1. юридически лица на бюджетна издръжка; 
2. религиозни институции, регистрирани съгласно Закона за 

вероизповеданията, или на техни местни поделения за обредни, 
молитвени или богослужебни домове за публични религиозни обреди 
и служби, за храмове и манастири; 

3. други лица, когато това е предвидено в закон. 
 
§ 17. Чл. 113 се изменя така: 
Чл.113./1/. Когато на търг, за участие в който са 

подадени поне две заявления се яви само един кандидат, търга 
се отлага с два часа и ако след този срок не се яви друг 
кандидат, явилият се обявява за спечелил по предложената от 
него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна 
цена, увеличена с определената със заповедта на кмета на 
общината за откриване на търга стъпка на наддаване. 

/2/ В случай, че на търга се яви само един кандидат или в 
резултат на декласиране на участник/ци/, остане само един 
кандидат, търгът се провежда и кандидатът се обявява за 
спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде 
по-ниска от началната тръжна цена, увеличена с определената 
със заповедта на кмета на общината за откриване на търга 
стъпка на наддаване. 

/3/ Когато на търга не се явят кандидати, той се обявява 
за непроведен, като за него се изготвя протокол. 

/4/. В случаите на предходната алинея, в десет дневен 
срок се провежда повторен търг. 

/5/. Когато на повторния търг се яви само един кандидат, 
той се обявява за спечелил по предложена от него цена, която 
не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, увеличена с 
определената със заповедта на кмета на общината за откриване 
на търга стъпка на наддаване. 
 

§ 18. Чл. 117 се изменя така:  
Внесените депозити на участниците в търга се освобождават 

в три дневен срок след влизане в сила на заповедта за 
класиране, като депозитът на спечелилия търга се задържа и се 
прихваща от продажната цена. 

 



§ 19. В чл. 118, ал.3, т.3.1.  б. „в” думите:  „които не 
могат да бъдат по-дълги от 15 дни” се заменят с „които не 
могат да бъдат по-кратки от 10 дни”. 
 

§ 20. В чл.122, ал.3 се променя така: 
Когато и в срока по ал.1 не постъпи нито едно ново 

предложение, Кмета на общината може да промени условията на 
конкурса. 
 

§ 21. В чл.122, ал.4 се променя така: 
Удължаването на срока по ал.2 и промените в условията на 

конкурса по ал.3 се публикуват по реда на чл.118 ал.3 
т.3.1.,б. “в”. 

 
§ 22. В чл.124, ал.7, изр. 2-ро се отменя. 

 
 
 
изг: Г. Петраков – гл. юрисконсулт 

 
 
                            КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН: 
 
                                         /Галя Георгиева/ 
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