
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 12.03.2019 год., за 
предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на 
НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ И 
ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНИ КОНКУРСИ ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО 
ИМУЩЕСТВО. Предложенията и становищата могат да се депозират в Центъра за 
административно обслужване, гр. Сандански, бул. „Свобода“ № 14, партер или на e-mail : 
oba_sandanski@abv.bg. 

 
 
 

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА 
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ И ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНИ КОНКУРСИ 
ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО  

 
 

 
ГЛАВА ПЪРВА  

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
 

 
 

§ 1. В чл.3: 
а) т.5, буква „д”  се прави следното изменение:  текста :“ чл.62,  ал.1 от Закона за 

енергетиката” се заменя с :” чл.62,  ал.2 от Закона за енергетиката”; 
 б) т.5, буква „е“ се заличава, поради отмяна на Закона на далекосъобщенията. 
 

ГЛАВА ВТОРА 
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ 

 
Решение за провеждане на публичен търг 
 

§2. В чл.5, ал.3 Думите  Дирекция „Стопанска политика и евроинтеграция” или отдел 
„Правно нормативно и информационно обслужване“ се заменят с отдел „Общинска 
собственост”,  и дирекция”Административно, правно и информационно обслужване и човешки 
ресурси” 

§3. Чл. 6, ал.2 се изменя така: 
  С решението по чл.5, ал.1 общинският съвет приема изготвената пазарна оценка,която не 

може да бъде по –ниска от данъчната оценка, и я определя за начална тръжна цена.Общинският 
съвет може да определи и по- висока начална тръжна цена от приетата пазарна оценка освен ако в 
закон е установено друго.  

 
Подготовка и организация 
 

§4.В чл. 7, ал.1  думите  „ отдел „Стопанска политика и транспорт към дирекция 
„Стопанска политика и евроинтеграция” се заменят с „Отдел Общинска собственост” 

§5. В чл.8, ал.1 
а) думите ”дирекция Стопанска политика и  евроинтеграция” се заменя с „Отдел Общинска 

собственост” ; 
б)   точките от 1 до 16 се заличават като се създават нови точки както следва:  

 1.  Решение на общински съвет Сандански ; 
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 2. Заповед на Кмета ; 
 3. предмет, условия и начална цена на публичния  търг; 
 4. вид на публичният търг - явен или таен; 
 5. място, цена и срок за закупуване на тръжната документация; 
 6. размер, срок и начина на плащане на депозита за участие; 
 7. мястото и краен срок за приемане документите за участие ; 

                  8. мястото, деня и часа за провеждане на публичния търг; 
 9. образци от документите, които участникът следва да попълни; 
10. условия за оглед на обекта; 
11. адрес и телефон на организатора ; 
12. проект на договор; 
13. копие от акт за собственост и копие на  скица на имота , заверена от гл. архитект на 

общината, когато обекта на търга е недвижим имот; 
14. други документи и изисквания към участниците, съобразно спецификата на 

публичния търг; 
 в) Ал.2 се  заличава; 
 г) Ал.3 текстът отм. С Решение № 59/29.04.2010 год. се заличава 
 Ал.3 предишна алинея 3 Думата стара се заменя с „предишна” 
 §6.В чл.9 думата „юрисконсулта” се заменя с „юрисконсулт” 
 §7. В чл.11, ал.1 думите в края на първо изречение…..след  датата и преди  на 
решението на общински съвет се заменят с „ датата на влизане в сила на решението”  
  
Общи изисквания към документите за участие 
 
            §8.В чл.16 
             а) ал.1, т.2,т.6 ,т.8 и т.9 се заличават. 
             б)В т.4 думите „ закупени книжа” се заменят с „ закупена тръжна  документация”  
             в)Ал. 2 се заличава  
             г)  ал.3 става ал.2 
             д) ал.4 става ал.3 , като   след думата подават  се добавя в  деловодството на община 
Сандански ,  и думата „маркиран” се заличава  
             

§9.В чл.18, ал.1 в края на изречението текста”……..в състав от пет до седем члена „ се 
заличава.Преди „В заповедта за назначаване”  се добавя ново изречение  със следният текст:              
Комисията се състои от нечетен брой членове. 

В чл.18 ал.2  второ и трето изречение се заличават. 
§10.В чл.19, т.3 се заличава  
§11.В чл.21, ал.2 се заличава, като на нейно място се създава нова ал.2 със следният текст: 
(2) На заседанията на комисията имат право да присъстват представители на участниците,   

упълномощени от тях лица, както и представители на средствата за масово осведомяване. 
Ал.3 се заличава, като на нейно място се създава нова ал.3 със следният текст: 
(3) Публичният търг  се открива от председателят на комисията. Същият  прочита 

заповедта за назначаване на  комисията и проверява присъствието на членовете й. 
При публичен търг с явно наддаване регистрираният участник получава талон с 

регистрационен номер, с който участва в наддаването и заема мястото си в залата. 
След това зачита регистъра с постъпилите оферти и подканва, членовете на комисията да 

подпишат декларации за липса на обстоятелствата по чл.19 от настоящата наредба. 
Проверява се присъствието в залата, като присъстващите се легитимират със документ за 

самоличност и документ доказващ правото им на присъствие ( пълномощно или др. надлежен 
документ) 

   Председателят  отваря  офертите по реда на постъпването им в деловодството и 
вписването им във входящия  регистър.След прегледа на документите се обявяват допуснатите до 



участие кандидати, както и декласираните и основанието за отстраняването им. 
В ал.4 в началото на  изречението текста”…….може да откаже регистрация на ” се заменя с 

„……отказва да допусне до участие в търга” 
В т.1 в края на изречението „…..тръжните книжа ” се заменя с „……..тръжна 

документация” 
Добавя се т.4. Не се допускат  до участие кандидати които имат задължения за заплащане 

на  местни данъци, такси   и   задължения,  произтичащи  от сключени с общината договори. 
Създава се нова ал.5. Всеки участник в търга може да подава само една оферта.  
§12. В чл.22, ал.1  и ал. 2 думата „стара” се заменя с „предишна”   
Добавя се ново изречение със следното съдържание: Офертата на  участник, които не се 

яви на търга, или не изпрати представител не се отваря. 
§13. В чл.23 ал.1 в началото на изречението „от момента на регистрация” се заменя с „от 

момента на откриване и по време на провеждането на търга” 
 

Публичен търг с явно наддаване 
 
 

Публичен търг с тайно наддаване 
 
§14.Текстовете  на Чл.29, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 се заличават  

 Създава се нов чл. 29 Председателят започва отварянето на офертите по реда на 
постъпването им в деловодството и вписването им във входящия  регистър. 

§15. В чл.30 в първо изречение думите”…….всеки плик”се заменя с „…..всяка оферта” 
 Текста на Ал.2 се заличава, като на нейно място се създава нова ал.2 със следният текст 
Председателят на комисията отваря  постъпилите оферти по реда на постъпването им в 

деловодството и вписването им във входящият регистър.След прегледа на документите се 
обявяват допуснатите до участие кандидати, както и декласираните и основанието за 
отстраняването им. 

§16. В чл.31, ал.2  след думата „ участник” се добавя „…../ици” 
В чл. 31, ал.3 да се чете: 
Ал.3„Когато на търга не се яви кандидат, търгът се обявява за непроведен  и се провежда 

нов търг или се внася предложение в общински съвет за промяна на условията за търга.” 
 
Резултат от публичният търг 
 
§17. В чл.32 след съставя протокол ….”в два екземпляра” се заличава, като изречението 

завършва до членовете на комисията.Текста „……..и един екземпляр се представя на кмета на 
общината „ се заличава. 

§18. В чл.34 ал.2 в началото на първо изречение „2% режийни разноски” се заменя с 
„такса по чл. 111 от ЗМДТ” 

В ал.3 в началото на изречението след „….в определеният срок” се добавя запетая и 
изречението „ както и при писменно деклариран отказ за сключване на договор” 

§19. В чл.35, ал.4 в началото на  изречение второ след „……представя” се добавя „….2 
броя” и „екземпляр” се заменя с „екземпляри”. 

§20. В чл.36, ал.1  в средата на първо изречение  „нерегистрираните за търга” се заменя с 
„неявилите се”   

В края на  изречение второ „…..председателят на комисията” се добавя с „ или член на 
комисията.” 

В ал.3 в края на изречението, точката се заличава, добавя се запетая и се допълва  с 
„…..или се приспада от дължимата сума”  

 
ГЛАВА ТРЕТА 



 
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНИ КОНКУРСИ 

 
 
Решение за провеждане на публично оповестен конкурс 

 
 

 
 

Подготовка и организация 
 

         § 21.Чл.40, ал.1  се изменя така: Подготовката и организацията на публично 
оповестените конкурси се извършва от  отдел „Общинска собственост”.  
 §22. В чл. 41: 
                     а ) ал.1 отдел „Стопанска политика и транспорт” се заменя с „отдел Общинска 
собственост”. 
                    б)Точки от 1 до 15 се заличават и на тяхно място се създават следните точки: 

 1.  Решение на общински съвет Сандански ; 
 2. Заповед на Кмета ; 
 3. предмет, условия и начална цена ; 
 4. вид на процедурата; 
 5. място, цена и срок за закупуване на тръжната документация; 
 6. размер, срок и начина на плащане на депозита за участие; 
 7. мястото и краен срок за приемане документите за участие ; 

                  8. мястото, деня и часа за провеждане на конкурса; 
 9. образци от документите, които участникът следва да попълни; 
10. критериите за определяне на комплексната оценка и тяхната относителна тежест; 
11. адрес и телефон на организатора ; 
12. проект за договор; 
13. акт за собственост и скица, заверена от гл. архитект на общината, когато е 

приложимо; 
14. други документи и изисквания към участниците, съобразно спецификата на 

конкурса; 
 
 

Общи изисквания към документите за участие 
 

§23. В чл.49, ал.1 , т.2,6,7,8 се заличават 
Ал.2   се заличава  
В ал.4 в изречение първо след  думата адресиран „ и маркиран” се заличава. 

 
Провеждане на публично оповестени конкурси 

 
 

§24. В чл.51, ал.1 в края на първо изречение изречението „ …..в състав от пет до седем 
члена” се заменя с „ състояща се от нечетен брой членове” 

В ал.2 изречението завършва с правоспособен юрист. Останалата част от изречението се 
заличава  

§25. В чл.52, ал.1, т.3 се заличава. 
§26. В чл.56, ал.4 след съставя протокол ….”в два екземпляра” се заличава, като 

изречението завършва до членовете на комисията.Текста „……..и един екземпляр се представя на 
кмета на общината „ се заличава. 



§27.В чл.57, ал.2 след „……. обратна разписка” се добавя запетая и „ или по електронна 
поща , като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен подпис” 

§28. В ал.2 на чл.58 в края на изречение второ  точката се заменя със запетая и се добавя 
„……без да се дължи лихва ” 

§29.В чл. 63, ал.2 след съхраняват”….не по- малко от 5 години”   се заменя с „безсрочно” 
 

  
ПРЕДХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
 

§30.Създава се нов §7. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за реда и 
условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с 
общинско имущество  е приета с Решение № ………………….. на общински съвет Сандански  


