ПРОЕКТ
НАРЕДБА
ЗА ПРОМЕНИ И ДОПЪЛНЕНИЯ В НАРЕДБА №5 ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И
РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ

Приета на заседание на Общинския съвет - Мизия с Решение № 139/26.09.2008г.,
изменена и допълнена с Решения №163 и №164 от 05.11.2008г., №405/27.01.2010г., №617/
30.06.2011г., №178 и 181 от 21.12.2012г., №376/26.05.2014г., №486/06.03.2015г.,
№175/
28.10.2016г., №280/27.07.2017г., №300/26.09.2017г.,
№337/28.12.2017г. и Решение №447/
28.09.2018г.
§1. В чл.3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Отпадат ал. 1, ал.2, ал.3 и се заменят със следната алинея:
ал.1 „Общинският съвет, за срока на мандата си приема Стратегия за управление на
общинската собственост, и за нейното изпълнение приема ежегодно, най-късно до приемането на
бюджета на Общината, Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска
собственост.“.
2. Досегашната ал.4 става ал.2.
§2. В чл.50, се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал.2 отпадат думите „с изключение на състава на комисията“.
2. В ал.4 целият текст отпада и се заменя със следния текст: „Заповедта за назначаване на
комисията с поименния състав се издава в деня на провеждане на търга, като се определят и двама
резервни члена, както и възнаграждението на членовете на комисията.“.;
§3 В чл.56, ал.2 се добавя трето изречение със следния текст: При едновременно обявяване от двама
или повече участници на предлагани от тях еднакви последни оферти, комисията определя чрез жребий
спечелилия участник.
§4 В чл.67 целият текст отпада и се заменя със следния текст: Внесените от участниците депозити се
освобождават:
1.На спечелилите участници и на поканените класирани на второ място участници в случая по чл. 65,
ал.3, след заплатената от тях наемна/продажна цена, достигната на търга/конкурса;
2. На неспечелилите участници – при заплащане на наемната/продажната цена от участниците по чл.67,
т.1 или след отказа на същите да заплатят цената.
§5 В чл.78 се добавя ал.4 със следния текст:
ал. (4) Внесените от участниците депозити се освобождават:
1.На спечелилите участници и на поканените класирани на второ място участници в случая по чл. 78,
ал.2, след заплатената от тях предложена наемна/продажна цена.;
2. На неспечелилите участници – при заплащане на наемната/продажната цена от участниците по чл.78,
ал.4, т.1 или след отказа на същите да заплатят цената.
Заключителни разпоредби
§6. Настоящата Наредба влиза в сила три дни след публикуването й на официалната интернет
страница на Община Мизия www.miziabg.com.

