
ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА 
 

Наредба №27 
    

за стопанисване и управление на недвижими имоти –земеделски земи 
от общинския поземлен фонд 

 
Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Чл.1. (1) С тази наредба се определят условията и реда за стопанисване и управление на 

недвижими имоти, представляващи земеделски земи и съставляващи  общински поземлен фонд 
/ОПФ/ в съответствие с националното българско законодателство; 

(2) Общинският поземлен фонд включва всички недвижими имоти – земеделски земи, които 
съгласно българското законодателство са обявени за общинска собственост или са придобити от 
общината по силата на правна сделка; 

 (3) Правото на собственост на общината се установява с Акт за общинска собственост. 
Чл.2. Кметът на общината или упълномощено от него лице организира, ръководи и 

контролира управлението, стопанисването и ползването на недвижимите имоти – земеделски земи 
от общинския поземлен фонд. 

Чл.3. Разпореждането с недвижими имоти – земеделски  земи от общинския поземлен фонд, 
свързано с продажба и замяна се осъществява по реда на Закона за общинската собственост и 
Наредба №3- за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в 
Община Главиница. 

 
Глава втора 

ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 
ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД 

 
Раздел 1  
Общи положения 
Чл.4. (1) Отдаването под наем или аренда на недвижими имоти - земеделски земи от 

общинския поземлен фонд ( ОПФ ) се извършва чрез провеждане на публичен търг или публично 
оповестен конкурс, освен ако в закон е предвидено предоставянето под наем или аренда да се 
извършва без търг или конкурс.  

(2) Общинският съвет определя и ежегодно актуализира минималния размер на наемните и 
арендните плащания, както и началните тръжни цени за отдаване под наем или аренда на 
недвижимите имоти-земеделски земи от ОПФ; 

(3) Въз основа на резултатите от проведения търг или конкурс, кмета на общината сключва 
договор за наем или аренда със спечелилия кандидат. 

(4) Срокът на договора за наем или аренда не може да бъде по дълъг от 10 години. 
        (5) Недвижимите имоти – земеделски земи от общинския поземлен фонд,  които са отдадени 
под наем или аренда не могат да се преотдават на трети лица.  

Чл.5. (1) Недвижимите имоти –земеделски земи от ОПФ могат да се отдават под наем или 
аренда без търг или конкурс по реда на чл.24а, ал.6 и ал.7 от Закона за собствеността и ползването 
на земеделските земи (ЗСПЗЗ); 

 (2) Общинският съвет по предложение на кмета на общината до 30.04 определя с решение 
недвижимите имоти –земеделски земи от ОПФ , които ще се отдават под наем или аренда без търг 
или конкурс през предстоящата стопанска година; 

Чл.6. Общинският съвет по предложение на кмета на общината до 30.04 определя с решение 
недвижимите имоти –земеделски земи от ОПФ за подпомагане на отделни групи земеделски 
производители, които да се отдават с конкурс през предстоящата стопанска година; 
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Чл.7. (1) Определените недвижими имоти – земеделски земи от ОПФ,  които ще се отдават 
под наем или аренда през следващата стопанска година се обявяват на видно място в сградите на 
общинската администрация и кметствата до 31.03; 

 (2) Определените недвижими имоти – земеделски земи от ОПФ по чл.5 и чл.6 се обявяват 
по реда на ал.1 до 31.05. 

 
Раздел 2 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ И ПУБЛИЧНО  
ОПОВЕСТЕНИ КОНКУРСИ 

Чл.8. Търговете се провеждат с тайно и явно наддаване . 
Чл.9.(1) Кметът на общината ежегодно издава заповед за провеждане на публичен търг 

(тръжни сесии) на недвижими имоти - земеделски земи от общинския поземлен фонд, която 
съдържа: 

1. Описание на недвижимите имоти -земеделски земи от ОПФ; 
2. Вид на търга; 
3. Условията за участие в търга; 
4. Размера и срока за плащане на депозита за участие в търга; 
5. Условията за плащане на цената; 
6. Място, срок и цена за получаване на документите за участие в търга; 
7. Място и срок за подаване на документите за участие в търга; 
8. Място на обявяване и информация за земите- обект на търга; 
9. Място, дата и час на провеждане на търга (  тръжните сесии ); 
10. Стъпката на наддаване в размер един лев от началната тръжна цена в случаите по чл. 13, 

ал.8  от Наредбата ; 
(2) Със заповедта по ал.1 се утвърждава тръжната документация, като се посочва таен или 

явен търг; 
(3) Тръжната комисия се състои най-малко от трима редовни членове, един от които е 

правоспособен юрист и от резервни членове. Член на комисията не може да бъде лице, което е 
свързано лице по смисъла на Търговския закон с участник в търга или с членове на неговите 
управителни или контролни органи, за което представя декларация на председателя на комисията; 

(4) Съставът на тръжната комисия се определя със заповед на Кмета на Община 
Главиница след изтичането на срока за подаване на документи за участие. 

(5)  Срокът за провеждане на първия търг (първата тръжна сесия) е не по-кратък от 30 дни 
от деня на публикуване на обявата в местен вестник. Заповедта за провеждане на търга се обявява 
в срок не по-кратък от 15 дни преди провеждането на всяка тръжна сесия в местен вестник, излага 
се на видно място в сградата на Община Главиница и кметствата, както и в сайта на Община 
Главиница;  

(6)  Информация за недвижимите имоти – земеделски земи от общинския поземлен фонд - 
обект на търга, подробно описани по общини, землища, имоти, начин на ползване, форма на 
отдаване (наем, аренда), срок на предоставяне, начална тръжна цена, както и образците на 
документи по чл. 11 от Наредбата се обявяват на видно място  в сградата Община Главиница и в 
кметствата; 

(7) Информацията се актуализира след приключването на всеки търг (тръжна сесия) със 
заповед на Кмета на Община Главиница 

Чл.10.(1) Право на участие в търга или в конкурса имат физически лица, еднолични 
търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които: 

 1. са регистрирани, като земеделски производители; 
 2. не са обявени и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност; 
 3. не се намират в ликвидация; 
 4. нямат неуредени задължения към държавата ; 
   5. нямат прекратени договори за ползване на земи от държавния поземлен фонд поради 

неиздължаване на паричните задължения по тях и нямат просрочени задължения към Държавен 
фонд "Земеделие"; 
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   6. нямат качеството на "свързани лица" по смисъла на Търговския закон с лице, 
което не отговаря на изискването по т. 4 и 5; 

   7. сами или чрез свързани лица по смисъла на Търговския закон и свързани 
предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия, извършващи стопанска 
дейност, обработват не повече от 10 000 дка земеделска земя, независимо от формата на 
стопанисване или вида собственост; 
 8. нямат парични задължения към Община Главиница и нямат прекратени договори за 
ползване на земи от общински поземлен фонд, поради неплащане;   

        (2) Обстоятелствата по т. 1, 4, 5 и 8  се удостоверяват с документ от съответния 
компетентен орган, а обстоятелствата по т. 2, 3, 6 и 7  - с декларации по образец.        

Чл.11. (1) Кандидатите за участие в публичен търг, представят: 
1. заявление – оферта за участие по образец; 
2. квитанция за внесен депозит за участие в съответната процедура; 
3. заверено копие от картата за регистрация за земеделски производител; 
4. заверено копие от документ за самоличност на физическото лице; 
5. нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник; 
6. удостоверения и декларации по чл.10 от Наредбата, съответно за зеленчукопроизводители, 

животновъди, офцевъди и др.земеделски производители;  
7. декларация за съгласие с клаузите на образеца на договора и извършен оглед на земята. 
(2) Кандидатите за участие в търга за повече от един имот представят документи по ал. 1, т. 1 

и т.2 за всеки имот поотделно. 
(3) Документът по ал. 1, т.5 се представя на комисията в деня на провеждането на търга 

(тръжната сесия); 
Чл.12. (1) Документите за участие в публичен търг се приемат в Информационния център на 

община Главиница. Те се представят в запечатан непрозрачен плик  адресиран до Община 
Главиница с указанието " за участие в търг".  Пликовете се завеждат в отделен входящ дневник, а 
на приносителя се издава документ, в който се вписва входящият номер и се отбелязват датата и 
часът на приемане на документите. Документи за участие, представени след изтичането на 
определения срок или в незапечатан или прозрачен плик, или в плик с нарушена цялост, не се 
приемат.  

(2) Ценовото предложение се поставя в запечатан малък непрозрачен плик. Ценовото 
предложение съдържа: 

1. точно посочване на името на кандидата, като и други данни индивидуализиращи кандидата 
( ЕГН, Булстат, седалище и адрес на управление, № на фирменото дело и т.н.); 

2. пълното наименование на обекта на търга; 
3. предложената цена ...... се изписва с цифри и думи и не може да бъде по-ниска от обявената 

начална тръжна цена. При различие между цифри и думи е валидно изписването с думи. 
(3) Пликът с ценовото предложението се поставя в голям плик, в който се поставят и другите 

документи, съгласно чл.11, ал.1 и тръжната документация; 
(4) Комисията по провеждане на търга може служебно да събира доказателства за 

обстоятелствата по чл. 10 от Наредбата. 
Чл. 13. (1) Не се разглеждат в тръжната сесия предложения: 

1. при отсъствие на кандидата или на упълномощено от него лице; 
2. когато не е спазено някое от изискванията на наредбата и заповедта за откриване и за 
провеждане на търга.  

(2) В деня и часа, определени за провеждането на тръжната сесия, председателят на  
комисията в присъствие на кандидатите: 

1. проверява присъствието на членовете на комисията и на кандидатите чрез попълване на 
присъствен лист; 

2. обявява откриването на търга;  
3. отваря пликовете с документите за участие в търга, представя участниците и ги поканва да 

се легитимират;  
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4. предлага декларации за попълване от комисията във връзка с изискванията на чл.9, ал.3 от 
Наредбата; 

5. проверява редовността на документите, съдържащи се в плика, самоличността и 
пълномощията на представителя на кандидата, като констатира дали са изпълнени условията за 
провеждането на търга;  

6. обявява допуснатите до участие кандидати и кандидатите, които се декласират поради 
неспазване на някое от условията за участие, като посочва конкретното основание. 

(3) В случай че отсъства кандидат, подал предложение за участие в търга, или негов 
пълномощник, тръжната сесия се отлага с един час, като това обстоятелство се отразява в 
протокола; 

(4) След изтичане на срока по ал.3, председателят на комисията продължава процедурата 
по търга, като се счита, че неявилия се кандидат се е отказал и ценовото му предложение не се 
отваря. На плика с документите се отразява обстоятелството по ал. 3 и 4 и се разписва от 
членовете на комисията; 

(5) Ценовите предложения на допуснатите кандидати  се заверяват с подпис от членовете 
на комисията по търга. Комисията подрежда в зависимост от размера на предложената цена 
редовните оферти за всеки от имотите - обект на търга. Председателят на комисията обявява на 
присъстващите класираните на първо и второ място кандидати и подреждането на останалите 
предложения; 

(6) Ценовите предложения на декласираните кандидати не се отварят, но пликовете се 
разписват от членовете на комисията; 

(7) Търгът се смята за спечелен от участника, предложил най-високата цена за съответния 
имот. В случай че в резултат на декласиране на участниците поради нередовност остане само един 
кандидат, търгът се провежда и участникът се обявява за спечелил по предложената от него цена, 
която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена; 

(8) В случаите, когато от няколко участници е предложена една и съща цена за даден имот, 
между тях се провежда търг с явно наддаване с начална цена - предложената от кандидатите цена 
и стъпка, определена в чл.9, ал.1, т.10 от Наредбата. Наддавателният лист се подписва от 
комисията, участниците и се прилага към основния протокол. При отказ за участие в наддаването 
търгът се прекратява; 

   (9) Когато в процедурата участва само един кандидат, той се обявява за спечелил търга по 
предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена. 

(10) Комисията взема решенията си с обикновено мнозинство.  
(11) За тръжната сесия се води протокол, в който се отбелязват: 

1. номерът на тръжната сесия и датата на обявата по чл. 9, ал.1, т.9 от Наредбата; 
2. проверката за редовност на заседанието и на предложенията по ал. 2; 
3. класираните на първо и второ място участници и подреждането на останалите 

кандидати; 
4. провеждането и резултатът от търг с явно наддаване; 
5. определянето на печеливш участник, който е бил единствен кандидат. 

    (12) Протоколът по ал.11 се изготвя в 3 екземпляра - по един за спечелилия търга, за 
комисията и за Кмета на Община Главиница и се подписва от членовете на комисията. На 
кандидатите при поискване се предоставя заверен препис. 
 Чл.14.(1) Въз основа на резултата от търга, кметът на общината издава заповед, с която 
обявява спечелилия участник, цената и условията на плащането. Внесеният депозит се прихваща 
от цената; 
 (2) Заповедта на кмета на общината по ал.1 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; 

(3) След като заповедта за обявяване на спечелилия участник влезе в сила, тя се връчва на 
лицето по реда на Административно-процесуалния кодекс. Спечелилият участник е длъжен да 
внесе цената, в 14-дневен срок от връчването на заповедта. 
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(4) Ако спечелилият участник не внесе цената в срока по ал. 3, приема се, че се е отказал да 
заплати предложената цена и със заповед на кмета на общината за спечелил се определя 
участника, предложил следващата по размер цена; 

(5) Ако лицето по ал. 4 не внесе цената в срока по ал. 3, се насрочва нов търг. 
(6) Въз основа на влязлата в сила заповед за определяне на спечелилия участник и 

документ за платена цена, представен от участника, кмета на общината сключва договор за наем 
и/или аренда  в 7-дневен срок; 

(7)  Внесените депозити от некласираните кандидати се възстановяват в 7-дневен срок след 
приключването на тръжната процедура, по подадено заявление от тях, а депозитът на кандидата, 
класиран на второ място- след подписването на договора за наем или аренда със спечелилия 
кандидат. 

(8) Депозитите на кандидатите, класирани на първо и второ място, не се възстановяват в 
случай на отказ от сключване на договор; 

Чл.15. (1) Конкурс се организира в случаите, когато освен размера на цената, се 
поставят специфични изисквания, чието изпълнение е подчинено на определени условия; 

   (2) Кметът на общината назначава комисия, която разработва условията на 
конкурса. В комисията могат да бъдат включени представители на юридически лица с 
нестопанска цел, експерти от други администрации, както и специалисти в областта на предмета 
на конкурса. 

    (3) Примерни условия на конкурса могат да бъдат: 
1. заплащане на определена цена; 
2. запазване предназначението на обекта; 
3. запазване или създаване на работни места; 
4. извършване на инвестиции; 
5. свързани с опазване или възстановяване на околната среда; 
6. специфични технологични, технически или естетически качества на изпълнението; 
7. други условия и изисквания към участниците съобразно спецификата на отрасъла;  
Чл.16. (1)   Конкурсът се открива със заповед на кмета на общината, с която се утвърждава 

конкурсната документация; 
 (2) Конкурсната документация за отдаване под наем или аренда на недвижими  

имоти- земеделски земи от ОПФ включва: 
1. заповедта за откриване на конкурса по ал.1; 
2. пълно описание на земеделските земи, които ще се отдават под наем или аренда, с 

информация за тяхното местоположение; 
3. условията на конкурса и изискванията към участниците; 
4. списък на документите, които трябва да бъдат представени от кандидатите, съгласно 

чл.11 от Наредбата; 
5. времето и начина за оглед на земеделските земи - обект на конкурса; 
6. образец на предложението; 
7. методика за оценяване на предложенията; 
8. проект на договор за наем или аренда. 

 (3) Заповедта по ал.1 за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от 
общинския поземлен фонд чрез конкурс съдържа: 

1. описание на земеделските земи - обект на конкурса; 
2. началната конкурсна цена,  
3. мястото, размера на цената и сроковете за закупуване на конкурсната документация и 

за подаване на предложенията от участниците в конкурса; 
4. възможности за оглед на недвижимите имоти – земеделски земи от ОПФ;  
5. размера на депозита; 

(4) Заповедта по ал. 1 се публикува най-малко в един местен вестник по 
местонахождението на недвижимите имоти -земеделски земи от ОПФ- обект на конкурса , в сайта 
на Община Главиница и в сградите на кметствата; 
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Чл.17.(1) Организацията и провеждането на конкурса се извършва от комисия, която се 
назначава от кмета на общината след изтичане на срока за приемане на предложенията и се  
състои от председател  от 3 до 5 членове, като в нейния състав се включват юрист и икономист и 
резервни членове; 
              (2) Решенията на комисията се вземат с мнозинство от броя на членовете й; 

 (3) Член на комисията не може да бъде лице, което е „свързано лице" по смисъла на 
 Търговския закон с участник в конкурса или с членове на неговите управителни или контролни 
органи; 

Чл.18.(1) Участниците в конкурса поставят предложенията в запечатан малък непрозрачен 
плик. Предложението съдържа: 

1. точно посочване на името на кандидата, като и други данни индивидуализиращи кандидата 
(ЕГН, Булстат, седалище и адрес на управление, № на фирменото дело и т.н.); 

2. пълното наименование на обекта на конкурса; 
3. предложената конкурсна цена изписана с цифри и думи, която не може да бъде по-ниска от 

обявената минимална конкурса цена. 
(2) Пликът с предложението се поставя в голям плик, в който се поставят и останалите 

документи на участника, съгласно конкурсната документация. Върху плика се изписва обекта на 
конкурса адресиран до Община Главиница с указанието " за участие в търг";   

(3) Документите за участие в конкурса се приемат в Информационния център на Община 
Главиница по реда на чл.12, ал. 1  от Наредбата.  

Чл.19.(1) Заседанието на конкурсната комисия за разглеждане на постъпилите конкурсни 
предложения се провежда в 3-дневен срок след изтичането на срока за подаването им. 
Кандидатите могат да присъстват на заседанието. Председателят на комисията проверява дали 
пликовете са запечатани и с ненарушена цялост, съобщава общия брой на предложенията и отваря 
пликовете по реда на тяхното приемане. 

(2) Не се разглеждат и не се оценяват предложения : 
1. които са подадени извън срока за подаване на документите, определен със заповедта; 
2. които не съдържат изискуемите документи; 
 (3) На заседанието на комисията се води протокол, в който се отразяват присъствието на 

кандидатите и направените констатации относно допуснатите до конкурса предложения, както и 
декласираните кандидати с посочване на конкретното основание. Протоколът се оповестява на 
присъстващите, като те се считат за уведомени. 

Чл.20.(1) Когато в срока за подаване на документи, определен в заповедта, постъпи 
предложение само от един кандидат, той се обявява за спечелил конкурса по предложената от 
него цена  и конкурсни условия, които не могат да бъдат под минимално определените. 

(2) Когато в срока по ал.1 не постъпят предложения Кметът на Общината може да извърши 
промени в условията на конкурса, включително да намали началната конкурсна цена. 

(3) Промените в условията на конкурса по ал.2 се оповестяват по реда на обявяването му. 
Чл.21. Конкурсната комисия  в петдневен срок след приключване на своята работа  изготвя 

протокол с предложения за определяне на участник, спечелил конкурса, и класиране по ред на 
следващите участници съобразно удовлетворяване на конкурсните условия. 

Чл.22.(1) Кметът на общината в 5-дневен срок от получаването на  протокола на конкурсната 
комисия, със своя заповед определя участника, спечелил конкурса, като допуска предвидените в 
условията на чл.23, ал.1. 

 (2) Кандидатите се уведомяват писмено за резултатите от конкурса. Уведомлението може да 
бъде изпратено по факс или е-mail, посочен от кандидатите. 

(3) Със заповедта по ал.1 и след подаване на заявления от участниците се освобождават 
депозитите, като се задържат депозитите на спечелилия конкурса и на класирания на второ място 
кандидат, до сключване на договор с класирания на първо място. 

(4) В случай, че спечелилият конкурса участник откаже да сключи договор, Кметът на 
Общината може с нова заповед да определи за спечелил конкурса кандидата, класиран на второ 
място, удовлетворил конкурсните условия. 
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(5) В случай, че определените за спечелили конкурса кандидати по ал.4 и ал.5 не сключат 
договор, депозитът им се задържа. 

(6) В договора задължително се включват условията, при които е спечелен конкурсът. 
Чл.23. (1) При обжалването на търговете и конкурсите по съдебен ред договорите за наем 

или за аренда се сключват за срок до произнасяне по жалбата с влязло в сила решение. Земите 
могат да се ползват само за отглеждане на едногодишни полски култури освен в случаите, когато 
са заети с трайни насаждения.  

(2) Решението на съда се изпълнява след изтичането на стопанската година 
 

Раздел 3 
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ИЛИ АРЕНДА НА НЕДВИЖИМИ 

ИМОТИ – ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ОПФ БЕЗ ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС 
 

Чл.24. Лицата, които желаят да наемат под наем недвижими имоти-земеделски земи от ОПФ 
под наем или аренда, за които закон и настоящата наредба предвиждат общината да ги отдава без 
търг или конкурс подават заявление по образец до кмета на община Главиница. В срок до 30.04 се 
изготвя списък с имотите, които ще се отдават под наем за една година. 

Чл.25. За наемане на маломерни имоти от ОПФ към заявлението по чл.24 от Наредбата се 
прилагат: 

1. Копие от документ за самоличност; 
2.  Удостоверение за липса на задължения към местния бюджет; 
3.  Удостоверение за липса на задължения по договори за ползване на земи от ОПФ на 

Община Главиница. 
Чл.26. (1) Със заповед кмета на общината назначава комисия, която да разгледа постъпилите 

заявления и определя класираните кандидати за всеки имот по чл. 25 от Наредбата; 
(2) В състава на комисиите за разглеждане на постъпилите заявления се включват и 

кметовете на населените места. Със заповедта за назначаване кмета на общината определя и 
крайния срок за разглеждане на заявленията; 
        (3) Комисията разглежда и класира заявленията по реда на тяхното постъпване. Заявления, 
които не са окомплектовани с необходимите документи по чл.25 се оставят без разглеждане и не 
участват в класирането. За своята работа комисията съставя протокол. В петдневен срок от 
приключване на работата си комисията представя протокола с класираните кандидати за 
одобряване от кмета на общината; 

 (4) Въз основа на протокола по ал.3, Кмета на общината издава заповед и след представяне 
на документ за платения годишен наем се сключва договор за едногодишно ползване със 
спечелилите кандидати. 

Чл.27. (1) Недвижими имоти – земеделски земи от общинския поземлен фонд, заети с трайни 
насаждения се отдават под наем или аренда без търг или конкурс на собствениците на трайните 
насаждения; 

(2)  Към заявлението по чл.24 от Наредбата се прилагат документите по чл.11, ал.1 т. 3-6 от 
същата; 

(3)  Кметът на общината назначава комисия с участието на кмета на населеното място, която 
извършва теренна проверка за състоянието на трайните насаждения в имотите – обект на 
заявленията и изготвя констативен протокол; 

(4)  Кметът на общината внася предложение в Общинския съвет, придружено с доклада на 
комисията;  

Чл.28. Недвижими имоти – земеделски земи от ОПФ, предназначени за създаване на трайни 
насаждения се отдават под наем или аренда чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, 
обявени по реда на Наредбата. 

Чл.29. Недвижими имоти – земеделски земи от ОПФ, които не са били използвани две или 
повече стопански години се отдават под наем или аренда без търг или конкурс. 

Чл.30. В случаите по чл.37 в, ал.10 от ЗСПЗЗ и в тридневен срок от съставяне на 
споразумението по чл.37 в, ал.2,  ползвателят настанен в съответния масив, в който има 
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недвижими имоти – земеделски земи от ОПФ, които не могат да бъдат обособени, подава 
заявление до кмета на общината за сключване на договор за едногодишно ползване. Към 
заявлението се прилага и копие от споразумителния протокол , от което да е видно настаняването  
му.  
 

 
Глава 3 

ОПАЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ – ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ 
ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД ОТ УВРЕЖДАНЕ И НЕПРАВОМЕРНО ПОЛЗВАНЕ 

 
Чл.31.(1) Ползвателите на недвижимите имоти -земеделски земи от ОПФ са длъжни да 

стопанисват земите по предназначение и с грижата на добър стопанин. Със своите действия или 
бездействия да не нарушават правата на съседите си, като осигуряват провеждането на 
необходимите агротехнически мероприятия. 

(2) Собствениците и ползвателите са длъжни: 
1. да спазват изискванията на противопожарните правила, санитарно-хигиенните и 

екологични норми при извършване на земеделски дейности и да изпълняват указанията на 
специализираните органи; 

2. да опазват недвижимите имоти -земеделски земи от ОПФ от ерозиране, заблатяване, 
засоляване, замърсяване и други увреждания, да възстановяват засегнатите почви и да повишават 
почвеното плодородие; 

3. да употребяват само одобрени от компетентните органи химически торове и препарати; 
4. да използват за напояване води, които не съдържат вредни вещества и отпадъци над 

допустимите норми. 
Чл.32. Физическите и юридическите лица носят отговорност, ако с действията си увреждат 

качеството или екологичните функции на земеделските земи. 
Чл.33. Ползвателите на недвижимите имоти -земеделски земи от ОПФ носят отговорност за 

изгарянето на стърнища и други растителни отпадъци на земеделски земи и са длъжни да участват 
при гасенето им. 

Чл.34. Комисия назначена със заповед на Кмета на общината,  извършва не по- малко от две 
проверки през стопанската година на недвижимите имоти -земеделски земи от общинския 
поземлен фонд, отдадени под наем  или аренда и  писмено информира кмета за състоянието на 
ползването им. При констатиране на неправомерно ползване на недвижими имоти – земеделски 
земи от ОПФ, се прилага чл.34 от ЗСПЗЗ и чл.65 от ЗОС.   

Чл.35. (1) Физически или юридически лица - наематели или арендатори на недвижими имоти 
-земеделски земи, които в резултат на уедреното ползване на имотите са разорали общински 
полски пътища, заплащат на общината обезщетение в размер, определен с решение на Общински 
съвет Главиница.   

(2) Размера на разораната площ се установява с констативен протокол на комисия, 
назначена със заповед на кмета на общината. В състава на комисията се включват и кметовете на 
съответните населени места; 

(3) Когато обработването на полските пътища по ал.1 възпрепятства достъпа на  
собственици или наематели до ползваните от тях имоти се пристъпва към изземването им по реда 
на чл.65 от Закона за общинската собственост. 
 
 

Глава 4 
ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ-

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ОПФ 
Чл.36. Промяната на предназначението на недвижимите имоти -земеделски земи от 

общинския поземлен фонд за неземеделски нужди се извършва с решение на Общинския съвет 
при условията и реда на Закона за опазване на земеделските земи и Закона за общинската 
собственост. 
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Чл.37. При промяна на предназначението на недвижимите имоти – земеделски от ОПФ  по 
предходния член, включително и в случаите по чл.29, ал.3 и 4 от Закона за опазване на 
земеделските земи се заплаща местна такса, определена от Общинския съвет. 

Чл.38. (1) Замяната на недвижим имот земеделска земя от ОПФ -частна общинска 
собственост с недвижими имоти - земеделски земи на граждани, юридически лица и държавата не 
може да се извършва, освен случаите посочени в закон. 

(2) Замяната на недвижими имоти - земеделски земи от ОПФ -частна общинска собственост 
със земеделски земи на граждани, юридически лица и държавата се извършва с решение на 
Общинския съвет при условията и реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи и на Закона за общинската собственост, след представяне на мотивирано становище от 
Общинската служба по земеделие, когато: 

1. е способ за прекратяване на съсобственост; 
2. е единствен способ за изпълнение на задължения, произтичащи от международен договор; 
3. имотите предмет на замяната са включени в проект за уедряване по чл.37е и чл.37з от 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 
(3) Замяната не се извършва, когато земите собственост на граждани, юридически лица или 

държавата са обременени с ипотека или други тежести, отдадени са под наем или аренда, намират 
се в санитарно-охранителни зони, няма пряк достъп до тях, или замяната не е в интерес на 
общината. 

Чл.39. (1) Включването на недвижими имоти – земеделски земи от общинския поземлен 
фонд в планове за уедряване се извършва след решение на Общинския съвет.  

(2) Когато със споразумението на собствениците се променят границите на недвижимите 
имоти земеделски земи от ОПФ  за създаване на уедрени поземлени имоти, споразумението се 
сключва от Кмета на Общината в писмена форма; 

Чл.40. Разпореждането с недвижими имоти –земеделски  земи от ОПФ-частна общинска 
собственост се извършва след решение на Общинския съвет, чрез търг или конкурс при условия и 
ред определени с Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество в Община Главиница.  
 

 
АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.41. (1) За нарушаване на разпоредбите на настоящата наредба виновните лица се наказват 
с глоба в размер от 100 до 500 лева, освен ако по закон не е предвидено друго наказание; 

(2)Наказва се с глоба в размер от 100 до 500 лева лице което: 
1. Ползва земи от общинския поземлен фонд, извън установените по тази наредба ред; 
2. Преотстъпва предоставените му за ползване земеделски земи на трети лица; 
 (3) Лице, което унищожи, повреди, извади или премести траен знак за обозначаване граници 

на земи от ОПФ, се наказва с глоба от 250 до 500 лева.  
 (4) Лице, което унищожи полски път или с действията си възпрепятства неговото използване 

се наказва с глоба от 500 до 1000 лева. 
Чл.42. (1) Актовете за установяване на нарушенията по настоящата наредба се съставят от 

служители на общинска администрация, определени със заповед на кмета на общината. 
(2) Наказателните постановления се издават от кмета на общината или упълномощено за 

целта длъжностно лице, въз основа на съставените актовете по ал.1. 
Чл.43. Процедурата по установяване на нарушенията, издаването на актовете и 

наказателните постановления и тяхното обжалване се осъществява по реда на Закона за 
административните нарушения и наказания. 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1. „Общински поземлен фонд" са всички земеделски земи, общинска собственост, извън 
строителните граници на населените места. 

§2. „Стопанска година" е времето от 1 октомври на текущата година до 30 септември на 
следващата година. 
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§3. „Маломерни имоти" са поземлени имоти до 10 декара. 
§4.  Договорът за наем влиза в сила от деня на подписването му. 
§5. Началният размер на годишната наемна или аренда цена за един декар земя се определя 

от Общинския съвет по предложение на кмета на Община Главиница.  
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
§1. Настоящата Наредба се издава на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната власт и е приета с Решение № 329 по Протокол № 37 от 13.10.2014 г. 
от заседание на Общински съвет Главиница и отменя Наредба № 19 за отдаване под наем или 
аренда на земеделски земи от общинския поземлен фонд. управление, стопанисване и ползване на 
земи от общинския поземлен фонд и земи и гори от общинския горски фонд, приета с Решение № 
315 по Протокол № 37 от 19.10.2010 г. от Общински съвет Главиница. 

§2. Решенията на ОбС Главиница за отдаване под наем или аренда на недвижими имоти –
земеделски земи от ОПФ за стопанската 2014-2015 г. се приемат до 31 ноември 2014 год. 

§3. За неуредените в настоящата Наредба случаи се прилагат разпоредбите на Закона за 
общинската собственост, специфичните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи, Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи, Закона за арендата в земеделието, Закона и правилника за опазване на 
земеделските земи. 

§4. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Община Главиница. 
 
 
 

 
      Председател на Общински съвет: ................ 
                                       /Сейфи Салим/  
 

 


