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ПРАВИЛА 
 ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ,  
 
 

( извадка от разпоредбите на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, приета от ОбС–Враца с Решение №292/2008 г.) 
 
Чл. 53. (1) Търгът може да се проведе само в случай, че са се явили най-малко: 

1. трима  от членове на комисията по чл.50, ал. 3 и правоспособен юрист  
2. двама кандидати или са подадени 2 заявления  за участие. 

(2) Когато при явен търг 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  търгът не може да се проведе поради обстоятелствата по чл. 53 ал. 1 т. 1,  търгът се 
отлага за същия час и място на следващия работен 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. 55. (1) При търг с явно наддаване, председателят на комисията разяснява на участниците процедурата, 
при която ще се проведе търга, обявява първоначалната цена, от която започва наддаването, както и 
определената стъпка на наддаване.  
(2) Комисията проверява дали кандидатите отговарят на изискванията чрез отваряне на пликовете, в които се 
съдържат изискваните документи и се произнася по допускането им до участие в търга. 
 
 Чл. 56. 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. 57. (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. 58. 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 в определения срок. 
 
Чл.59. 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. 64. Въз основа на резултата от търга, кметът на общината издава заповед, с която обявява спечелилия търга, 
цената и условията на плащането. Внесеният депозит се прихваща от цената. 
 
Чл. 65. Заповедта на кмета на общината по чл. 64 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.66. (1) След като заповедта за обявяване на спечелилия търга влезе в сила, тя се връчва на лицето по реда на 
АПК. Спечелилият търга е длъжен да внесе цената и другите дължими по заповедта суми в 14-дневен срок от 
връчването на заповедта. 
 
(2) Ако спечелилият търга не внесе цената и другите дължими по заповедта суми в срока по ал. 1 се приема, че се е 
отказал да заплати предложената цена и депозита не се връща.  
(3) В случая по ал.2 за спечелил търга се определя участникът, предложил следващата по размер цена, но не 
по-късно от 14 дни от връчването на заповедта. 
(4) Ако лицето по ал. 3 не внесе цената и другите дължими по заповедта суми в срока по ал.1, процедурата се 
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прекратява и се насрочва нов търг. 
 
Чл. 92. (1) Договорите за наем се сключват от Кмета за срок не повече от 5 години. Неразделна част от 
договора са: протокол за категоризация на земята, удостоверение за поливност и скица, съгласно чл. 32, ал.2 
от ППЗСПЗЗ, заверена от Общинска служба по земеделие. 

 (2) Определеният наем се заплаща от наемателя в 14 дневен срок след сключване на договора за 
първата година и в 30 дневен срок от началото на всяка следваща стопанска година.  За платена сума се 
издава  документ.  

(3) Отдадените под наем земи, за които наемната цена е заплатена се предават на наемателя от 
комисия назначена със Заповед на Кмета. За предаването се съставя протокол, подписан от двете страни. 

 
Чл. 93. (1) Земи от общинския поземлен фонд освен по реда на чл. 89 от тази Наредба, могат да се отдават и 
по Закона за арендата в земеделието. 

(2) Арендаторът на земеделска земя от Общинския поземлен фонд, се определя след провеждане на 
търг или конкурс по реда на глава Седма.  

(3) Срокът на договора за аренда е до 10 години. Земеделски земи по чл.19 от ЗСПЗЗ се отдават под 
аренда за срок до 4 години. 
          (4) Размерът на плащането се определя въз основа на резултатите от публичен търг или конкурс, като 
началната тръжна или конкурсна цена е не по-ниска от евросубсидията отпускана за една година за единица 
площ, за предоставената под аренда земя.  
 
Чл. 94. (1) Договорът за аренда се сключва от Кмета на общината и съдържа всички направени предложения 
от участника в тръжната или конкурсната процедура, както и правата и задълженията на страните, съгласно 
Закона за арендата в земеделието. 
(2) Договорът за аренда се сключва в писмена форма с нотариална заверка на подписите на страните, вписва 
се в нотариалните книги и се регистрира  
в служба „Земеделие” по местонахождение на имота.  
 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ (от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество, приета от ОбС–Враца с Решение №292/2008 г.) 
§2.  (1) Не се допускат до участие в търг или конкурс по реда на тази Наредба физически и юридически лица, 
които са /или са били/ в договорни отношения с общината и имат неизпълнени задължения към нея, както и 
физически и юридически лица, които са участвали в предходен търг или конкурс, спечелили са го и са се 
отказали от сключване на договор с Общината. 
         (2) Собственик или юридическо лице, в т.ч. и "свързани лица" (съгласно §1 ал.1 т.1,2,3 и 4 от ДР на ТЗ), 
неизпълнило задълженията си към общината по предходната алинея, не може да заобиколи забраната за 
участие в търг или конкурс, явявайки се на такъв в качеството си на физическо лице  
 
 


