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І. Обща част 

Настоящата инструкция описва задълженията на работодателя, обусловени от нормативните 

документи, необходимата задължителна документация на ПГХРТ „Цар Симеон Велики”, 

свързана със собствеността му, обосновка на дейностите по опазване на собствеността, 

отговорните длъжностни лица, процедурата по контрол на собствеността. 

 

1. Задължения на работодателя: 

1.1. Да познава нормативните документи, свързани с контрола на собствеността: 

а) Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор; 

б) Закон за общинската собственост; 

в) Наредби и инструкции на Министъра на финансите; 

г) Наредбата за управление на общинската собственост на съответната община; 

д) Заповеди и писма на Кмета като първостепенен разпоредител с бюджет и пряк 

разпоредител с обектите публична общинска събственост. 

1.2. Да създат и/или поддържат документи: 

а) заповед за откриване и преобразуване; 

б) акт за собственост; 

в) планове, скици и проекти на административната сграда, архивирани по надлежен ред. 

1.3. Да създаде правила за опазване и стопанисване на общинската собственост: 

а) сгради – класни стаи, кабинети, складови помещения; 

б) физкултурен салон; 

в) дворно пространство; 

 

2. Обосновка: 

Документите в т. 1.2. са необходими при редица важни за функционирането на ПГХРТ „Цар 

Симеон Велики”: 

2.1. При откриването на учебната година. 

2.2. При изготвянето на правила от Вътрешно учебния правилник. 

2.3. При изготвянето на устройствения правилник на институцията. 

2.4. Като документи, необходими за кандидатстване по всеки проект и програма за 

финансиране от различни фондове. 

2.5. При аварийни дейности. 

2.6. При ремонтни и строителни дейности. 

 

3. Отговорни компетентни лица за контрола по опазването на общинската 

собственост: 

3.1. Директор. 

3.2. Заместник-директор. 

3.3. Домакин. 

 

4. Контрол: 

4.1. Вътрешен – в ПГХРТ „Цар Симеон Велики”. 

4.2. Външен – от външни одитори или органи за контрол. 

Промените в нормативната база с въвеждането на системата на делегираните бюджети, 

дават възможност на работодателя да увеличава бюджета на ПГХРТ „Цар Симеон Велики” чрез 

допълнителни приходи от отдаване под наем на помещения публична общинска собственост. 
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Процедурата по отдаване под наем включва редица стъпки от подготовката на 

документацията до контрол по добросъвестното ползване и стопанисване на обекти, част от 

обекти и имоти публична общинска собственост.  

 
II. УСТАНОВЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОПРЕДЕЛЕН 

ОБЕКТ И ПОЛЗИТЕ ОТ ПРИХОДА НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА 

 

1. Дейности: 

1.1. Директорът притежава делегирани права за стопанисването на сградния фонд и 

контрола по неговото опазване и експлоатация. С доклад до директора той би могъл да оформи 

предложение за отдаване под наем на имот или част от имот от територията на ПГХРТ „Цар 

Симеон Велики”, които към момента е неизползваем и това не пречи на нуждите на учебния 

процес.  

1.2. Определянето на подходящите за отдаване под наем помещения или имоти се докладва 

от заместник-директора с докладна записка до директора на ПГХРТ „Цар Симеон Велики”  и се 

обсъжда с цел отдаденото под наем помещение да не възпрепятства нормалното протичане на 

учебния процес. 

 

2. Предложение до първостепенния разпоредител с бюджета 

2.1. Директорът взема решение и оформя предложение до кмета на общината за откриване 

на процедурата по отдаване под наем на съответното помещение. 

2.2. Неразделна част от предложението са специфичните изисквания към наемателите, 

които трябва да залегнат в изготвянето на проекто-договора. 

2.3. Кметът изготвя свое предложение до Общинския съвет за отдаването под наем на 

съответния обект. 

 

3. Обявявяне и провеждане на конкурс 

3.1. След решение на Общинския съвет се обявява конкурс за отдаване под наем на 

опраделеното помещение. 

3.2. Ресорният служител от общинска администрация подготвя документите за откриване на 

процедурата. 

3.3. Със заповед на Кмета се назначава комисия за подготовка и провеждане на конкурса. 

3.4. Подготвя се тръжната/ конкурсната документация съгласно действащата нормативна 

уредба. 

3.5. Документацията се съгласува и одобрява от комисията. 

3.6. Обявяване на конкурса/търга в един местен и един национален ежедневник. 

3.7. Събиране на офертите в посочените срокове. 

3.8. Заседание на Комисията за отваряне, оценка и класиране на постъпилите оферти. 

3.9. Изготвяне на протокол за класиране на участниците. 

3.10. Предложение до участника, класиран на първо място за сключване на договор. 

3.11. След класирането на участника, спечелил конкурса в законоустановените срокове се 

уведомяват останалите участници в конкурса и се обявява срокът, в който решението на 

комисията може да бъде обжалвано. 

3.12. В случай, че никой от останалите участници в конкурса не обжалва процедурата по 

избор на фирма за сключване на договор за наем, се преминава към подготовка за подписване 

на договор. 
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4. Изготвяне и подисване на договор 

4.1. Изготвяне на проект за договор. 

4.2. Подписване на договора от страна на наемодателя и наемателя. 

4.3. Страните, които подписват договора са: 

4.3.1. От страна на наемодателя:  

а) кмета на общината; 

б) директора; 

4.3.2. От страна на наемателя: Представител на фирмата или физическото лице, спечелили 

конкурса. 

4.4. При отказ за сключване на договор от страна на спечелилият първо място участник, 

предложиние за сключване на договор се прави на участника, класиран на второ място. 

 

 

Настоящата процедура влиза в сила от датата  със Заповед № ........./......... г. на директора на 

ПГХРТ „Цар Симеон Велики”. 
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