
§ 5 ГЛАВА ДЕВЕТА 

ІX. НАДЗОР, АКТУВАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА ИМОТИ, ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ 

Чл. 86а. (1) Общината удостоверява възникването, изменението и 

погасяването на правото си на собственост върху имоти с акт за общинска 

собственост. 

(2) Актът за общинска собственост е официален документ, съставен от 

длъжностно лице по ред и форма, определени в закона. 

(3) Актът за общинска собственост няма правопораждащо действие. 

Чл. 86б. (1) За общинските имоти се съставят актове за общинска собственост 

по образци, утвърдени от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството и министъра на правосъдието. 

(2) За временните постройки, улиците, площадите, общинските пътища и 

други линейни обекти на техническата инфраструктура не се съставят актове за 

общинска собственост, освен ако в специален закон е предвидено друго. 

Чл. 86в. (1) Актът за общинска собственост се съставя в два екземпляра от 

длъжностно лице, определено от кмета на общината. Актът се подписва от 

съставителя, утвърждава се от кмета на общината и се предоставя за вписване по 

реда на Закона за кадастъра и имотния регистър в 7-дневен срок от утвърждаването 

му. 

(2) Първият екземпляр на акта се съхранява в Службата по вписванията – град 

Бяла, а вторият – в общината. Препис от акта се изпраща в 7-дневен срок от 

вписването му на Службата по геодезия, картография и кадастър – град Русе и на 

лицата, на които е предоставен имотът. 

(3) За всеки общински имот се съставя досие по образец, утвърден от 

министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на 

правосъдието, към което се прилага копие от акта за собственост и документите, 

удостоверяващи възникването, изменението и прекратяването на правото на 

собственост на общината, както и предоставените права на трети лица. 

(4) Актовете за общинска собственост за имот, прехвърлен безвъзмездно в 

собственост на общината от държавата, както и за имот, придобит чрез покупко-

продажба от държавата или чрез замяна между общината и държавата, сес съставя 

след отписването му от актовите книги за държавна собственост по ред, определен 

от министерския съвет. 

(5) Актът за общинска собственост за имот- държавна собственост, преминал 

в собственост общината по силата на закон, се съставя по реда на ал. 1 препис от 

акта се изпраща на областния управител в 7-дневен срок от вписването му в 

службата по вписвания. въз основа на вписания акт за общинска собственост 

областния управител отписва имота от актовите книги за държавна собственост. 

Чл. 86г. Когато при изменение в подробните устройствени планове се 

образуват нови урегулирани поземлени имоти – общинска собственост, за всеки 

новообразуван урегулиран поземлен имот се съставя нов акт за общинска 

собственост, в който се посочват номерът и датата на стария акт. Промяната се 

отбелязва и в стария акт и в съответния регистър. 

Чл. 86д. (1) При промяна на характера на собствеността от публична в частна 

или обратно се съставя нов акт, като това обстоятелство се отбелязва в новия и в 

стария акт и в регистрите. 

(2)   Общината публикува и поддържа на интернет страницата си единен 

актуален електронен регистър за публичната общинска собственост и за частната 

общинска собственост.  



Чл. 86е. В акта за общинска собственост се вписват данните по чл. 30, ал. 22, 

т. 4, чл. 60, т. 1-7, чл. 61, ал. 5, 7, 9 и 10 и чл. 84, ал. 2 от Закона за кадастъра и 

имотния регистър. 

Чл. 86ж. (1) Актовете за общинска собственост се вписват с последователни 

номера в регистъра, подшиват се в актови книги и се съхраняват в Дирекция 

"Общинска собственост". 

(2) Актовите книги за общинските имоти са общодостъпни и всеки може да 

иска справка по тях при условията и по реда, определени в наредбата. 

(3) Върху акта за общинска собственост на имот, който е престанал да бъде 

собственост на общината, или за който е съставен нов акт, се отбелязва това 

обстоятелство и той се съхранява по начина, предвиден в ал. 1. 

Чл. 86з. (1) Въз основа на съставените актове за общинска собственост се 

създават главен регистър за публичната общинска собственост и главен регистър за 

частната общинска собственост, по образци, утвърдени от министъра на 

регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието. 

(2) Актовете за общинска собственост, главните регистри и досиетата на 

имотите се съхраняват безсрочно. 

(3) Регистрите се състоят от партидите на отделните имоти. редът за 

съставяне, поддържане и съхраняване на актовете, досиетата и регистрите и за 

извършване на поправки в тях се определят с наредба на министъра на 

регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието. 

(4) За регистрите по ал. 1 се създават компютризирани информационни 

системи, които осъществяват връзка с кадастъра и имотния регистър. 

(5) Условията и редът за създаване, поддържане и ползване на 

информационните системи, както и за пряк достъп до данните в тях се определят с 

наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра 

на правосъдието. 

Чл. 86и. (1) Когато актът за общинска собственост е съставен за имот, за 

който въз основа на представените доказателства се установи, че неправилно е 

актуван за общински, или основанието за актуването му е отпаднало, кметът на 

общината издава заповед за отписване на имота от актовите книги, по искане на 

собствениците, придружено с документи, доказващи собствеността. 

(2)   Когато имотът е престанал да бъде общинска собственост в резултат на 

разпореждане с него по реда на Закона за общинската собственост, върху акта за 

общинска собственост се прави само отбелязване на настъпилите промени. 

(3)   След издаване на заповедите по ал. 1 или сключване на договорите по ал. 

2, имотите се предават на собствениците им, от длъжностни лица, определени от 

кмета на общината. 

Чл. 86й. (1) Общински имот, който се владее или държи без основание, не се 

използува по предназначение или необходимостта от него е отпаднала, се изземва 

въз основа на заповед на кмета на общината. 

(2) Заповедта по ал. 1 се издава въз основа на констативен акт, в който са 

посочени данни за собствеността, лицето, което владее или държи имота, 

основанието за това, писмото за доброволно освобождаване на имота и 

неизпълнението му. 

 (3) Заповедта за изземване на имота се изпълнява по административен ред 

със съдействието на полицията. 

(4) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението на 

заповедта, освен ако съдът разпореди друго. 



(5) Лицата от които са иззети имоти по ал. 1, нямат правата по чл. 72 – 74 от 

Закона за собствеността. 

Чл. 86к. (1) Общината завладява безстопанствени имоти на територията си, 

чрез кметовете на кметства. 

(2)   Завладяването на безстопанствен имот се извършва въз основа на 

протокол от комисията, назначена от кмета на общината. Комисията съставя 

констативен протокол за наличието на безстопанствения имот, местонахождението 

му и неговото състояние. 

(3)   Кметът на общината издава заповед за завземане на имота (за 

установяване владението върху имота). Със заповедта се конкретизират мерките, 

които трябва да се вземат за привеждане на имота в състояние да бъде използван 

по предназначение. 

(4)   Завладеният безстопанствен имот се управлява съобразно реда за 

управление на съответния вид имот, частна общинска собственост, указан в тази 

наредба или в Наредба № 18 за условията и реда за установяване на жилищни 

нужди и за настаняване под наем в общински жилища в Община Две могили, 

област Русе. 

(5)   След изтичане на десетгодишен срок от издаване на заповедта по ал. 3 за 

завладяване на безстопанствения имот, кметът на общината с докладна записка и 

приложен към него доклад прави предложение общинския съвет с решение да 

прогласи придобивната давност по отношение на завладения безстопанствен имот 

при условията на чл. 79, ал. 1 от ЗС. Докладът на кмета на общината следва да 

съдържа данни за непрекъснатото владение върху имота, като договори за наем или 

други договори за управление, данни за ползване на имота от органите на 

общината или от юридически лица и звена на бюджетна издръжка и други. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


