
 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 41/27.01.2012 г. /Протокол № 5/ 

 
                  На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 ал. 2 от Закона за общинската 
собственост Общински съвет Малко Търново приема:  
 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА  УСЛОВИЯТА  И  РЕДА  ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ 
НА  ТЪРГОВЕ  И  КОНКУРСИ 

Чл. 1 С тази наредба се уреждат условията и редът за провеждане на търгове и конкурси, 
съгласно Закона за общинската собственост. 
Чл. 2 По реда на тази глава се извършва отдаване под наем чрез публично оповестен търг или 
публично оповестен конкурс на: 
1. отдаване под наем на свободни нежилищни имоти–частна общинска собственост. 
2. отдаване под наем на части от имоти–публична общинска собственост, които не подлежат 
на концесиониране. 
3. отдаване под наем на земи от общинския поземлен и горски фонд, както и на земи в 
строителни граници. 
4. отдаване под наем на вещи–частна общинска собственост: машини, съоръжения, 
оборудване, транспортни средства. 
Чл. 3 По реда на тази глава се извършва продажба чрез търг или конкурс на: 
1. продажба на имоти и вещи – частна общинска собственост. 
2. учредяване право на строеж върху имоти – частна общинска собственост. 
3. учредяване право на надстрояване и/или на пристрояване върху имоти – частна общинска 
собственост. 
4. учредяване право на ползване върху имоти и вещи – частна общинска собственост. 
Чл. 4 (1) Търгът се открива със заповед на кмета на общината, която съдържа: 

 описание на имота; 
 вида на търга - с тайно или явно наддаване; 
 начална цена; 
 начина на плащане и евентуални обезпечения; 
 датата, мястото и часа на провеждане на търга; 
 специални изисквания към участниците, когато това се налага от вида на 

обекта; 
 размера на депозита; 
 други тръжни условия. 

              (2) Със заповедта по ал. 1 се утвърждават и тръжната документация, 
условията за оглед на обекта, съставът на комисията по провеждането на търга и 
крайният срок за приемане на заявленията за участие. 
              (3) Комисията по провеждането на търга се състои от 3 до 5 члена, като 
задължително в нейния състав се включват юрист и икономист. 
              (4) В заповедта за назначаване на комисията се определят и двама резервни 
члена, както и възнаграждението на членовете на комисията. 
               (5) Определеният депозит не може да бъде по-малък от 10 на сто върху първоначално 
определената цена. 
Чл. 5 (1) Условията на търга по отношение на обекта, началната цена, специалните изисквания 
към участниците и срока за подаване на заявленията за участие се обнародват поне в един 
местен ежедневник, публикуват се в интернет-страницата на общината и се разгласяват по 
друг подходящ начин до 30 дни преди крайния срок за подаване заявленията за участие.  



          (2) Извлечение от заповедта на кмета на общината по чл. 4, ал. 1, с изключение на състава 
на комисията, се обявява на видно място в сградата на общинската администрация и 
кметствата в 3-дневен срок от нейното издаване. 
Чл. 6 (1) Търгът може да се проведе само в случай, че са се явили най-малко: 

 трима от членове на комисията по чл. 4, ал. 3; 
 двама кандидати или са подадени 2 молби за участие 

             (2) Когато на търга се яви само един кандидат от подалите заявление за участие, търгът 
се отлага с 2 часа и ако след този срок не се яви друг, кандидатът се обявява за спечелил по 
предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена. 
             (3) Когато на търга не се яви кандидат, той се обявява за непроведен и кмета 
на общината насрочва нов търг в едномесечен срок. 
             (4) Когато на търга, провеждан повторно в случая по предходната алинея, се 
яви само един кандидат, той се обявява за спечелил по предложената от него цена, 
която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена. 
             (5) В случай, че отсъстват повече от един член на комисията или 
правоспособният юрист, търгът се отлага за същия час и място за следващия ден. 
             (6) В случаите, когато се отлага започнат вече търг, поради невъзможност за 
продължаването му, обявените до този момент за спечелили участници за отделни 
обекти от имуществото - предмет на търга, запазват правата си. 
Чл. 7 При възникване на обстоятелства, които правят невъзможно откриването на търга или 
неговото приключване, комисията съставя протокол, въз основа на който кмета на общината 
със заповед определя провеждането на нов търг, 
Чл. 8 При търг с явно наддаване, председателят на комисията обявява първоначалната цена, от 
която да започне наддаването, и определя стъпката на наддаване. Тя не може да бъде по-малка 
от 1 на сто и по-голяма от 10 на сто от началната цена. 
Чл. 9 Наддаването се извършва чрез гласно обявяване от участниците на последователни суми 
над началната цена, разграничени от председателя на комисията със звуков сигнал. Всяко 
увеличение трябва да бъде равно на наддавателната стъпка. 
Чл. 10 (1) Участниците обявяват високо и ясно предлаганите от тях суми. Обявената от 
участника сума го обвързва към комисията и другите участници в търга, без право на 
позоваване на грешка. 
     (2) Преди третото обявяване на последната оферта се прави предупреждение, че е последна, 
и ако няма други предложения, наддаването приключва със звуков сигнал от председателя, 
който обявява спечелилия търга и предложената окончателна цена и закрива търга. 
Чл. 11 В случай, че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят 
желание да купят, включително и по първоначално определената цена, внесените от тях 
депозити не се връщат. Не се връща и депозитът на участник, който е определен за спечелил 
търга, но откаже да заплати предложената от него цена. 
Чл. 12 В случай, че в резултат на декласиране на участник остане само един кандидат, търгът 
се провежда и кандидатът се обявява за спечелил по предложената от него цена, ако не е по-
ниска от обявената начална тръжна цена. 
Чл. 13 Търг с тайно наддаване се провежда чрез предварително подаване на писмени 
предложения от всеки участник в запечатан плик. 
Чл. 14 (1) В деня на провеждането на търга, комисията разпечатва подадените пликове и се 
запознава с редовността на подадените документи. 
             (2)  Действията на комисията по провеждане на търга са публични и на тях могат да 
присъстват както кандидатите, така и представители на средствата за масово осведомяване и 
на юридически лица с нестопанска цел. 
Чл. 15 (1) Комисията отбелязва върху всеки плик входящия номер на офертата на кандидата, 
името му, платежния документ за внесен депозит, предложената цена и другите обстоятелства 
по редовността на подадените документи. 



               (2) В предложението, поставено в плика, кандидата вписва наименованието 
на обекта на търга, предлаганата цена (цифром и словом), името на участника или 
името на упълномощеното лице. В плика се прилага и оригиналното или нотариално 
заверено копие на документа, удостоверяващ представителната власт или 
пълномощното на представителя. 
                (3) Всяко предложение, предоставено в незапечатан плик или което не 
съдържа данните по ал. 2 и ал. З, е недействително. 
Чл. 16 (1) Председателят на комисията при отварянето на всеки плик проверява дали са 
спазени условията за участие в търга, обявява редовността на предложението и оповестява 
предложената цена. 
              (2) Предложенията се заверяват от членовете на комисията по търга и се 
подреждат според размера на посочените суми. 
              (3) Редовно подадените оферти се класират според размера на предложената 
цена за обекта. В случай, че двама или повече кандидати са предложили еднаква 
най-висока цена, търгът завършва с явно наддаване между тях, като наддаването 
започва от предложената цена. 
               (4) Обстоятелствата по ал. 1 и по чл. 12, ал. 1 се констатират с протокол на 
комисията, който се подписва от всичките й членове. 
Чл. 17 Въз основа на резултата от търга, кметът на общината издава заповед, с която обявява 
купувача, цената и условията на плащането. Внесеният депозит се прихваща от цената. 
Чл. 18 Заповедта на кмета на общината по чл. 17 се издава в 7-дневен срок от датата на 
провеждането на търга и се обявява на интернет – страницата на общината и в сградата на 
общинската администрация и кметствата на място, достъпно за всички заинтересувани лица. 
Чл. 19 (1) След като заповедта за обявяване на купувача влезе в сила, тя се връчва на лицето по 
реда на АПК. 
             (2) Ако купувачът не внесе цената в срока, указан в заповедта по чл. 17, приема се, че се 
е отказал да заплати предложената цена. 
             (3) В случая по ал. 2 за купувач се определя участникът, предложил 
следващата по размер цена. 
              (4) Ако лицето по ал. 3 не внесе цената в срока по ал. 1, се насрочва нов търг. 
Чл. 20 (1) Въз основа на влязлата в сила заповед за определяне на купувача и документ за 
платена цена, представен от купувача, кмета на общината сключва договор за продажба на 
имота в 7-дневен срок. 
             (2) Собствеността се прехвърля на купувача от датата на сключването на 
договора. 
             (3) Имуществото, предмет на сделката, се предава с приемателно- 
предавателен протокол от представителите на общината. Протоколът е неразделна 
част от договора. 
             (4) Вписването на договора се извършва от купувача, който представя 
екземпляр от вписания договор в отдел "Общинска собственост" за отписване на 
имота и отбелязване на извършената промяна в актовите книги. 
Чл. 21 Внесените депозити на неспечелилите участници се освобождават след закриване на 
търга с писмено нареждане от председателя на комисията. 
Чл. 22 Конкурс се организира в случаите, когато освен размера на цената, се поставят 
специфични изисквания към предмета на сделката и сключването и изпълнението й са 
подчинени на определени условия. 
Чл. 23 (1) Условията на конкурса се определят с решение на общинския съвет. 
            (2) Примерни условия на конкурса могат да бъдат: 

 заплащане на определена цена; 
 запазване предназначението на обекта; 
 запазване или създаване на работни места; 
 извършване на инвестиции свързани с опазване или възстановяване на околната среда; 



 начина и срока за прехвърляне на собствеността; 
 определяне на срок, през който приобретателят не може да се разпорежда 

с обекта на конкурса; 
 специфични технологични, технически или естетически качества на 

изпълнението или крайния строителен продукт; 
 други условия и изисквания към участниците, съобразно спецификата на 

сделката. 
Чл. 24 (1) Конкурсът се открива със заповед на кмета на общината. 
             (2) Със заповедта по ал. 1 се утвърждават условията за оглед на обекта, 
съставът на комисията по провеждането на конкурса и крайният срок за приемане 
на предложенията за участие. 
             (3) Комисията по провеждането на конкурса се състои от 3 до 5 члена, като 
задължително в нейния състав се включват юрист и икономист.  
             (4) В заповедта за назначаване на комисията се определят и двама резервни 
члена, както и възнаграждението на членовете на комисията. 
Чл. 25 (1) Условията на конкурса и срока за подаване на предложенията се обнародват поне в 
един местен ежедневник, публикуват се в интернет-страницата на общината и се разгласяват 
по друг подходящ начин до 30 дни преди крайния срок за подаване заявленията за участие.   
            (2) Извлечение от заповедта на кмета на общината по чл. 24, ал. 1, с изключение на 
състава на комисията, се обявява на видно място в сградата на общинската администрация и 
кметствата  в 3-дневен срок от нейното издаване. 
Чл. 26 Предложението на участниците в конкурса съдържа данните по чл. 23, ал. 1 и: 

 наименование на обекта на конкурса; 
 становище и разработки по отделните условия на конкурса; 
 проект за стопанско развитие на обекта; 
 насрещни предложения на участника, благоприятни за общината; 
 цена и условия за плащане. 

Чл. 27 Когато в срока постъпи предложение само от един кандидат, срокът за подаване на 
предложения за участие в конкурса може да се удължи до 30 дни със заповед на кмета на 
общината. 
Чл. 28 (1) След изтичане на срока за приемане на предложения, конкурсната комисия ги 
разглежда и изготвя доклад до кмета на общината, в който оценява и подрежда представените 
предложения. Комисията класира на първо място участникът, чието предложение най-пълно 
удовлетворява конкурсните условия или е направил насрещни предложения, по-
благоприятни от първоначалните условия. 
             (2)  Действията на комисията по провеждане на конкурса са публични и на тях могат да 
присъстват както кандидатите, така и представители на средствата за масово осведомяване и 
на юридически лица с нестопанска цел. 
Чл. 29 Комисията не класира участник ако установи: 

 непълнота на представените документи и неспазване на изискванията, 
посочени в условията на конкурса; 

 участникът е лице, неизправно по правоотношение с общината или 
системно нарушава актове на общинският съвет. 

Чл. 30 Въз основа на доклада по чл. 28, кметът на общината издава заповед, с която обявява 
спечелилия конкурса, цената и условията на плащането. Заповедта се връчва на спечелилия по 
реда на  АПК. 
Чл. 31 Договорът по предмета на конкурса се сключва от кмета на общината и спечелилия 
участник в 7-дневен срок след представяне от участника на документ за извършеното 
плащане. 
Чл. 32 (1) При неплащане на цената в определения срок спечелилият участник губи правото за 
сключване на сделка по предмета на конкурса, както и внесения депозит, ако е определен 
такъв. 



             (2) В случая по ал. 1 за спечелил се определя участникът, класиран на второ място в 
доклада на комисията. 
             (З)Ако лицето по ал. 2 не внесе цената в определения срок, се насрочва нов конкурс. 
Преходни и заключителни разпоредби 
§ 1. Процедури за провеждане на търгове и конкурси, започнали преди приемане на тази 
наредба, се довършват по досегашния ред. 
§ 2. Счита се за започнала по смисъла на предходния параграф процедура, за която кметът на 
общината е издал заповед за откриването й. 
§ 3. Настоящата наредба се издава на основание чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската 
собственост. 
 
 
 

 


