
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  Г Р.  С Е П Т Е М В Р И 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 477 
 
 Взето с протокол № 21 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Септември, 
проведено на 26.02.2021 год. 
 
ОТНОСНО: Определяне на правомощия на кметовете на кметства при управление на 
имоти, когато лицата, с които могат се сключват сделки на управление са определени в 
закон, съответно е предвидено в закон управление на имотите без провеждане на търг 
или конкурс. 
 
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1 , т. 8 от  ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал 5 от Закона 

за общинската собственост 
В редица закони са предвидени хипотези, които дават право на определение лица, 

при определени условия, да сключват договори за наем или управление на имоти 

общинска собственост, приоритетно без провеждане на търг или конкурс. Пример за 

такива нормативни актове са Закона за горите, Закона за опазване на земеделските земи, 

Закона за подземните богатства, Закона за насърчаване на инвестициите и други. 

При постъпили заявления от съответните лица посочени в закон, кметът на 

кметство е лицето, което следва да бъде ангажирано с действия по комуникация с тези 

лица, съдействие, проверка на легитимността им, проверка на състоянието на имотите, 

интересите на жителите на населеното място и пр. 

В този смисъл кметовете на кметства са лицата, които следва уведомяват 

Общински съвет за депозираните искания, вида на процедурите и пр. 

След спазване на нормативните изисквания по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от 

ЗМСМА, кметовете на кметства са тези лица, които следва да извършват необходимите 

административни действия по изпълнение на нормативните изисквания, поради което, 

 
РЕШИ: 

1. Общински съвет – гр. Септември дава съгласие кметовете на кметства на територията 

на Община Септември да извършват управленски действия, по смисъла на чл. 8, ал. 5 

от ЗОбС, когато лицата, с които могат се сключват сделки на управление са определени 

в закон, съответно е предвидено в закон управление на имотите без провеждане на търг 

или конкурс. Съотевтно да извършват други административни действия, свързани с 

управлението на имотите, предвидени в закон. 

Общ брой на общинските съветници: 21 

Присъствали: 20 
Гласували: 20 
“ЗА”: 19 
“ПРОТИВ”: 0 
“ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”: 1 

ПЕТЬО КЪНЧЕВ 

Зам. Председател на ОбС-Септември 


