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ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ „МАРИЦА” 
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 
 
 
 

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А 
 
 

от ДИМИТЪР ИВАНОВ –  
КМЕТ НА ОБЩИНА „МАРИЦА” 

ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община 
„Марица”. 

ОСНОВАНИЕ: На основание чл.21, ал.1, т.23  и  ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, както и чл.8, ал. 2  от ЗОС, и  чл. 79, във 
връзка с  и чл.76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс. 

МОТИВИ: Във връзка с наличието на територията на Община „Марица” – област 
Пловдив на дървесни видове в земеделски земи, собственост на общината, и в други 
общински имоти, които не представляват гора по смисъла на Закона за горите и 
регламентиране на процедурата по продажба на дървесината при условията и по реда на 
Закона за опазване на селскостопанското имущество, във връзка с прилагането на чл. 211, 
ал. 4 от Закона за горите; чл. 131б от Правилника за прилагане на Закона за горите и 
Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 
територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни 
горски продукти, приета с постановление № 316 на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 
96 от 2011 г.), както и във връзка с настъпилите изменения в горецитираната Наредба.  

Изменение и допълнение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с 
имоти и вещи, собственост на Община „Марица” се налага и във връзка с влезлите в сила 
изменения на Закона за общинската собственост, относно приетия Закон за публично-
частното партньорство/обн. ДВ, бр. 45 от 15.06.2012 год., в сила от 01.01.2013г., изм., бр. 
87 от 09.11.2012 год., в сила от 01.01.2013 год./ 

В резултат на извършен одит за съответствие при финансовото управление на 
Община „Марица” за периода от 01.01.2011 год. до 31.12.2011 год., издаден с 
Разпореждане № 217/15.11.2012 год. на Председателя на Сметната палата с Одитен доклад 
№ 0200002912 са дадени следните препоръки, относно изследваната област „Управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост”: 
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1. Да се внесе предложение в Общински съвет за актуализиране на НПУРОИ за  
определяне условията и реда, по които Общината може да внася свободни имоти и вещи 
или вещни права върху имоти, частна общинска собственост, като непарична вноска в 
капитала на търговски дружества. 

В изпълнение на препоръките от Одитен доклад № 0200002912 предлагам 
изменение и допълнение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с имоти 
и вещи, собственост на Община „Марица”, регламентиращо  условията и реда, по които 
Общината може да внася свободни имоти и вещи или вещни права върху имоти, частна 
общинска собственост, като непарична вноска в капитала на търговски дружества. 
         На основание чл.21, ал.1, т.23  и  ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, както и чл.8, ал. 2  от ЗОС, и  чл. 79, във връзка с  и чл.76, ал. 3 
от Административнопроцесуалния кодекс, както и предвид фактическите основания 
предлагам Общинският  съвет „Марица” да вземе следното  

 
 
РЕШЕНИЕ:   
 І. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община „Марица” 

 
П Р О Е К Т 

 
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община „Марица” 
 
Глава първа  
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ  
 
§1. Чл. 1, ал. 1 приема нова редакция със следния текст: 
Чл. 1 С тази наредба се определят условията и редът за придобиване, управление и 
разпореждане с имуществото собственост на община „Марица” – област Пловдив, както и 
конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства при спазване на 
разпоредбите на Закона за общинската собственост и на специалните закони в тази област, 
освен когато е приложим Законът за публично-частното партньорство.  
§2. В чл. 2, се създават нови ал. 3, 4 и 5 със следния текст, както следва: 
/3/Застроените имоти - публична общинска собственост, задължително се застраховат, 
включително срещу природни бедствия и земетресения. Общинският съвет определя 
имотите - частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане, 
по застрахователните рискове. 
/4/ Застрахователните вноски се предвиждат по бюджетите на общината или на 
съответните организации и юридически лица на бюджетна издръжка, на които имотите и 
вещите по ал. 3 са предоставени за управление. Застрахователните вноски за имотите и 
вещите по ал. 3, предоставени под наем, за ползване или на концесия, са за сметка на 
наемателите, ползвателите или концесионерите, а в случаите на публично-частно 
партньорство - за сметка на определения в договора партньор.  
/5/ Не се допуска самоучастие при задължителното застраховане на имотите по ал. 3 срещу 
рисковете "природни бедствия" и "земетресение". 
§3. Чл. 66, ал. 8 приема нова редакция със следния текст: 
/8/ Дирекция „Общинска собственост” предоставя информация на кмета на общината за 
състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление по видове 



и категории обекти, на територията на съответното кметство, в едномесечен срок от 
поискването. Въз основа на справките, кметът на общината внася в общинския съвет 
1. отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното 
управление по видове и категории обекти, едновременно с отчета за изпълнение на 
бюджета за предходната година.  
2. годишна програма за управлението и разпореждането с имотите – общинска 
собственост. 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 бюджета на общината. Програмата е в съответствие с 
раздела за общински публично-частни партньорства  от програмата за реализация на 
общинския план за развитие и съдържа: 

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

б/ 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, за публично-частно 
партньорство или за предоставяне на концесия; 

в/ 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; 

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

д/ обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни 
имоти; 

е/ обектите по б. д/ от първостепенно значение; 
ж/ други данни, определени от общинския съвет. 

§4. Чл. 70, ал. 1 приема нова редакция със следния текст: 
Чл. 70. /1/ Предложенията за разпореждане с имоти, частна общинска собственост, се 
комплектоват от общинската администрация с протокол от кметски съвет, акт за общинска 
собственост, надлежно вписан в Агенция по вписванията, актуална скица на имота по 
кадастрална карта, становище от главния архитект на общината за състоянието на имота, 
характера и параметрите на застрояване.  
§4А. Чл. 71, ал. 4 приема нова редакция със следния текст: 
/4/Плащанията следва да се направят в едномесечен срок от връчване на заповедта. При 
неплащане в указания срок, заповедта се отменя с нова заповед, преписката се прекратява. 
§5. Чл. 73 приема нова редакция със следния текст: 
Чл. 73. (1) В капитала на търговски дружества могат да се внасят само нежилищни имоти 
или ограничени вещни права върху тях - частна общинска собственост, след решение на 
общински съвет.  
(2) Оценката на имотите по ал. 1 се извършва по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон.  
(3). Търговски дружества с общинско участие в капитала се създават директно или по 
приета от Общински съвет Марица програма, която се повестява публично. 
(4) Програмата съдържа анализ и обосновка на инвестиционните намерения на община 
Марица, налагащи създаване на търговски дружества с общинско участие в капитала. 
(5) Процедурата по създаване на търговско дружество с общинско участие в капитала се 
открива с решение на Общински съвет Марица, което съдържа: 
общи условия за участие, бизнес програма, брой съдружници, съответно акционери, срок 
за подаване на предложенията и документите, които следва да бъдат представени. 



(6) С решението по ал. 3, Общински съвет Марица определя комисия за оценка на 
предложенията. Комисията да бъде най-малко от пет члена, но не 
повече от 7 члена, от които 4-ма представители на Общински съвет – 
Марица  и един представител на общинската администрация 
(7) Въз основа на решението на Общински съвет Марица в един централен и един местен 
ежедневник, и на страницата на община Марица в Интернет се публикува обява за 
изразяване на интерес, съдържаща информацията по ал. 3. 
Чл. 5. (1). Комисията оценява направените предложения и представя на Общински съвет 
Марица тези от тях, които в най-голяма степен удовлетворяват условията на изразения 
интерес. 
(2) Общински съвет Марица с решение одобрява предложението/та, след което се 
предприемат действия за учредяване на търговското дружество по реда и при условията на 
ТЗ. 
(3) В случай, че Общински съвет Марица не одобри предложението/та,процедурата се 
прекратява и се открива нова по реда на чл. 4, ал. 3. 
§6. Чл. 79, ал. 3 приема нова редакция със следния текст: 
(3) Заявленията на лицата по предходните алинеи за закупуване се подават до кмета на 
общината. Към тях се прилагат:  
§7. В чл. 91, ал. 1 се създава нова т. 4 със следния текст: 
4. други лица, когато това е предвидено в закон. 
§8. В чл. 96 се създават нови ал. 2 и 3 със следния текст, както следва: 
/2/ Безвъзмездно право на ползване се учредява без търг или конкурс след решение на 
общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците. 
/3/ 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 половината от общия брой на съветниците, по ред, 
определен в наредбата. 
 
 
Глава пета 
УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 
 
Раздел ІІ  
Ред и начин на ползване на дървесина, добита извън горски фонд 
на територията на Община Марица 
 
§9. Приема нова редакция на чл. 128, ал. 1 със следния текст: 
Чл. 128. (1)Продажбата на дървесина в земеделски земи, собственост на общината, и в 
други общински имоти, които не представляват гора по смисъла на Закона за горите, при 
условията и по реда на Закона за опазване на селскостопанското имущество, във връзка с 
прилагането на чл. 211, ал. 4 от Закона за горите и чл. 131б от Правилника за прилагане на 
Закона за горите се извършва след решение на общинския съвет по един от следните 
начини: 
1. на стояща дървесина на корен; 
2. на добита дървесина. 
§10. Отменя чл.128, ал. 2 
§11. Приема нова редакция на чл. 128, ал. 3 със следния текст: 



(3) Началните цени при провеждане на процедури за продажба на дървесина в земеделски 
земи - общинска собственост и в други общински имоти, които не представляват гора по 
смисъла на Закона за горите, се определят въз основа на: 
1. анализ на размера и тенденциите за изменение на продажната цена през текущата и 
предходната година; 
2. разходите за добив и тенденциите за изменението им; 
3.сравнителен анализ за продажбата на дървесина и недървесни продукти от Държавно 
горско стопанство или други собственици на дървесина в земеделски земи - и в други 
имоти, които не представляват гора по смисъла на Закона за горите. 
§12.  В чл. 130 се създава нова ал. /2/ със следния текст: 
/2/ При продажбата на добитата дървесина, както и в случаите, когато физически лица 
закупуват дървесина за лична употреба без право на продажба, не се изисква купувачите 
да бъдат вписани в публичните регистри по чл. 235 и 241 ЗГ. 
§13. Досегашна ал./2/ на чл. 130 става ал./3/ 
§14. Приема нова редакция на чл. 132 със следния текст: 
Чл. 132. Процедурата за продажба на стояща дървесина на корен се организира и 
провежда от общината след решение на общинския съвет, като приоритетно се предоставя 
за продажба на корен дървесина, повредена вследствие на биотични или абиотични 
въздействия. 
§15. В чл. 134 приема нова редакция на ал. 3 със следния текст: 
/3/ В процедурите може да бъде допускано наемането на подизпълнители от спечелилия 
кандидат. Това обстоятелство се посочва в заповедта за откриване на процедурата.  
§16. Отменя чл.139, ал. 3 
§17. Отменя чл.139 А, ал. 4 
§18. Приема нова редакция на чл. 139 А, ал. 5 със следния текст: 
/5/ Когато кандидат в търга е чуждестранно юридическо лице, документите по ал. 1, които 
са на чужд език, се представят в официално заверен превод.  
§19. Приема нова редакция на чл. 139 З със следния текст: 
Чл. 139 З /1/ Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен се 
провежда след решение на общинския съвет при условията и по реда на конкурса за 
продажба на стояща дървесина на корен. 
/2/ Офертите се класират по критерия най-висока предложена цена. 
§20. Предишен чл. 139 З става чл. 139 И. 
§21. Предишен чл. 139 И става чл. 139 Й. 
§22. Предишен чл. 139 Й става чл. 139 К и приема нова редакция на чл. 139 К, ал. 2 
със следния текст:  
/2/ В условията на процедурата се определят график и срок на доставка, размерите и 
качеството на асортиментите или се посочва кой стандарт се прилага (Български държавен 
стандарт (БДС) или Европейски стандарт (EN).  
§23. Предишен чл. 139 К става чл. 139 Л.  
§24. Предишен чл. 139 Л става чл. 139 М. и приема нова редакция на ал. 1, т. 3 със 
следния текст: 
3. остатъци от дървесина и вършина в сечища след тяхното освидетелстване; 
§25. Приема нова редакция на ал. 2, т. 1, б „а” със следния текст: 
а) в случаите на закупуване на дървесина от склад съгласно ал. 1, т. 4; 
§26. Приема нова редакция на ал. 2, т. 3 със следния текст: 
3. юридически лица и еднолични търговци - по реда на ал.1, т. 3 и 5. 
§27. Създава се нова ал. 4 към  чл. 139 М със следния текст: 
/4/. В случаите, когато юридически лица и еднолични търговци закупуват остатъци от 
дървесина и вършина от сечища след тяхното освидетелстване, се издава позволително по 



реда на ал. 3. Обемът на вършината се определя по изчисления обем в карнет-описа за 
извършеното маркиране или сортиментната ведомост за изчисляване на обема и 
категориите на маркираната дървесина, като преди транспортирането се извършва 
контролно измерване. 
§28. Предишна ал. 4 към чл. 139 М става ал. 5. 
§29. Предишна ал. 5 към чл. 139 М става ал. 6. 
§30. Предишна ал. 6 към чл. 139 М става ал. 7. 
§31. Предишна ал. 7 към чл. 139 М става ал. 8. 
§32. Предишен чл. 139 М става чл. 139 Н. 
§33. Предишен чл. 139 Н става чл. 139 О. 
§34. Създава се нов чл. 139 П със следния текст: 
Чл. 139 П /1/ Ползването на недървесни продукти от земеделски земи, собственост на 
общината, и в други общински имоти, които не представляват гора по смисъла на Закона 
за горите, при условията и по реда на Закона за опазване на селскостопанското имущество, 
във връзка с прилагането на чл. 211, ал. 4 от Закона за горите и чл. 131б от Правилника за 
прилагане на Закона за горите, се осъществява по един от следните начини: 
1. чрез възлагане на добива и продажбата на продуктите в сурово и/или преработено 
състояние; 
2. чрез предоставяне под наем на определени територии; 
3. чрез издаване на позволително за ползване на недървесни продукти. 
/2/ Продажбата по реда на ал. 1, т. 1 на недървесни продукти от земеделски земи, 
собственост на общината, и в други общински имоти, които не представляват гора по 
смисъла на Закона за горите, при условията и по реда на Закона за опазване на 
селскостопанското имущество, във връзка с прилагането на чл. 211, ал. 4 от Закона за 
горите и чл. 131б от Правилника за прилагане на Закона за горите, се извършва след 
решение на общинския съвет. 
/3/ Продажбата по реда на ал. 1, т. 1 се извършва след: 
1. проведена тръжна процедура при условията и по реда на търга с тайно наддаване за 
продажба на дървесина; 
2. договаряне по цени, определени за всяка календарна година с решение на общинския 
съвет. 
§35. Създава се нов чл. 139 Р със следния текст: 
Чл. 139 Р /1/ Ползването на недървесни продукти по реда на чл. 139 П, ал. 1, т. 2 от 
земеделски земи, собственост на общината, и в други общински имоти, които не 
представляват гора по смисъла на Закона за горите, при условията и по реда на Закона за 
опазване на селскостопанското имущество, във връзка с прилагането на чл. 211, ал. 4 от 
Закона за горите и чл. 131б от Правилника за прилагане на Закона за горите, се извършва 
след решение на общинския съвет и сключване на договор за срок не по-дълъг от 10 
години. 
§36. Създава се нов чл. 139 С със следния текст: 
Чл. 139 С  /1/ Позволителното за ползване на недървесни продукти по реда на  чл. 139 П, 
ал. 1, т. 3 се издава от кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице. 
/2/ Позволителното за ползване на недървесни продукти удостоверява правото на титуляря 
да добива през календарната година, за която му е издадено, недървесни продукти от 
земеделски земи, собственост на общината, и в други общински имоти, които не 
представляват гора по смисъла на Закона за горите, при условията и по реда на Закона за 
опазване на селскостопанското имущество, във връзка с прилагането на чл. 211, ал. 4 от 
Закона за горите и чл. 131б от Правилника за прилагане на Закона за горите. 
/3/ За издаване на позволителното по ал. 1 заинтересованото лице подава заявление до 
кмета на общината и заплаща цена равна на цената, определена със заповед на министъра 



на земеделието и храните за издаване на позволително за ползване на недървесни горски 
продукти. 
/4/ В срок до 5 дни от подаване на заявлението кметът на общината се произнася по него, 
като издава или отказва издаване на позволителното. Позволителното за ползване на 
недървесни продукти се издава по образец, утвърден от министъра на земеделието и 
храните за ползване на недървесни горски продукти. 
/5/ Позволителното за ползване на недървесни продукти се връчва на заявителя след 
провеждане на инструктаж и запознаване с основните правила за добив на недървесни 
продукти. 
/6/ Отказът за издаване на позволително по ал. 4 се съобщава на заинтересованото лице и 
може да се обжалва по реда на АПК. 
§37. Създава се нов чл. 139 Т със следния текст: 
Чл. 139 Т Добитите по реда на чл. 139 П - чл. 139 С недървесни продукти могат да бъдат 
предмет на покупко-продажба или на друга стопанска дейност. 
 
Глава шест 
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ И ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНИ 
КОНКУРСИ 
 
§38 Предишен Раздел I към Глава шеста става Раздел II 
§39. Отменя чл. 146, ал. 1, т. 4 
§40. Приема нова редакция на чл. 147, ал. 1, т. 10 със следния текст: 
10. актуална скица на имота по кадастрална карта 
§41. Приема нова редакция на чл. 151, ал. 2 със следния текст: 
/2/ В състава на комисията задължително се включват поне един правоспособен 
юрист и служители от Дирекция „Общинска собственост“. С 
решението по чл. 145, ал. 1 от наредбата общинският съвет може да реши да бъдат 
включени в състава на комисията до 2 (двама) общински съветници, определени от 
председателя на общинския съвет. 
§42. Отменя ал. 3 на чл. 152. 
§43. Приема нова редакция на чл. 162, ал. 1 със следния текст: 
Чл. 162. /1/ Депозитът на спечелилият търга участник се възстановява след подписване на 
съответния договор и заплащане на първата наемна вноска. 
§44. Приема нова редакция на чл. 166, ал. 1, т. 10 със следния текст: 
10. актуална скица на имота по кадастрална карта 
§45. Приема нова редакция на чл. 168, ал. 3 със следния текст: 
/3/ В състава на комисията задължително се включват поне един правоспособен 
юрист и служители от Дирекция „Общинска собственост“. С решението по чл. 164, ал. 1 от 
наредбата общинският съвет може да реши да бъдат включени в състава на комисията до 2 
(двама) общински съветници, определени от председателя на общинския съвет. 
§46. Приема нова редакция на чл. 172, ал. 1 със следния текст: 
Чл. 172. (1) Гаранцията на спечелилия конкурса участник се възстановява след 
подписване на съответния договор и заплащане на първата наемна вноска. 
 
 
§47. Отменя изцяло Глава седма, АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНИ 
РАЗПОРЕДБИ и приема нова редакция на Глава седма, АДМИНИСТРАТИВНО - 
НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 
 
Глава седма 



АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
Чл.179. Лицата, които повреждат общински имоти, когато деянието не съставлява 
престъпление по Наказателния кодекс на Република България, се наказват по тази наредба, 
независимо от имуществената отговорност за причинените вреди. 
Чл. 180.  Наемател на общински имот, който наруши забраната за неговото пренаемане, се 
наказва с глоба до 1 000 лева, а за едноличните търговци и юридически лица - 
имуществени санкции в размер до 10 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.  
Чл. 181. Който без законово основание държи или владее общински имот се наказва с 
глоба до 1 000 лв., а за едноличните търговци и юридически лица - имуществени санкции 
в размер до 10 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.  
Чл. 182. Който не изпълни заповед или решение в едномесечен срок от влизането им в 
сила за освобождаването на общински имот се наказва с глоба до 1 000 лв., а за 
едноличните търговци и юридически лица - имуществени санкции в размер до 10 000 лв., 
ако не подлежи на по-тежко наказание. 
 Чл. 183. За други нарушения на тази наредба се налага глоба до 1 000 лв., а за 
едноличните търговци и юридически лица - имуществени санкции в размер до 10 000 лв., 
освен ако със закон не е предвидено друго. 
Чл. 184. Актовете за установяване на нарушенията се съставят от  длъжностни лица, 
определени от кмета на общината. 
Чл. 185.  Наказателните постановления се издават от кмета на общината. 
Чл. 186.  Административно-наказателното производство за нарушенията се извършва по 
реда на ЗАНН. 

 
Глава седма 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
§48. В § 1 се създава нова т. 5 със следния текст: 
5. „Недървесни продукти” са смола, борина, сено, кори, лико, семена, гъби, лечебни и 
ароматни растения или части от тях, лишеи, мъхове, зеленина, животни, които не са дивеч. 
 
 
 
ВНОСИТЕЛ: 
ДИМИТЪР ИВАНОВ 
Кмет на Община”Марица” 
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