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І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 
        Общинската собственост е базата, върху която всяка община изгражда 

своята дейност и своята политика. 

        Управлението и разпореждането с общинската собственост са едни от 

най-значимите функции на общината и Общинския бюджет. 

        Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост е разработена на основание разпоредбите на чл.8, 

ал.9 от Закона за общинската собственост. 

       Програмата има отворен характер в своята реализация, позволяващ 

гъвкавост при нейното изпълнение и може да се актуализира през годината 

в зависимост от конкретните условия и нормативната уредба. 

      Основният принцип при управлението и разпореждане с имоти 

общинска собственост трябва да е съобразен с чл.11 ал.1 от Закона за 

общинската собственост, където законово са регламентирани принципите 

за нейното управление, а именно “в интерес на населението в общината, 

съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин”. 

 

      Придобиването, управлението и разпореждането с недвижими и 

движими имоти – собственост на общината се извършва под контрол на 

Общински съвет, съобразно разпоредбите на закона и на Наредба за 

общинската собственост на Общински съвет - Ковачевци. 

 

     Основният ангажимент на Община Ковачевци е да стопанисва и да се 

грижи за имотите публична общинска собственост, като добър стопанин, 

предвид важната им функция за цялото население в Общината. Освен от 

собствени средства, залегнали в бюджета, в поддръжката и 

реконструкцията им е усвояването на средства от европейските фондове и 

други програми. За да може Община Ковачевци да участва в такъв вид 

програми, както и за изпълнение на Инвестиционната програма е важно тя 

да е финансово обезпечена. Тук е важната роля на доброто управление на 

общинската собственост, което носи приходи в общинския бюджет чрез 

събиране на наеми, приходи от продажби,  такси и др. 

      При всички случаи, когато Общински съвет – Ковачевци и Кметът на 

Общината действат и се разпореждат с имоти и части от имоти, общинска 

собственост, в условията на обвързана компетентност – чл.35, ал3 и ал.4, 

чл.36, ал.1,2 и 3 от Закона за общинската собственост, §42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС, чл.15, ал.5 и чл.17, ал.5 от ЗУТ, не е необходимо имотите и 

частите от имоти, предмет на разпореждане или придобиване, да са 

включени поименно в Програмата. В програмата са включени и имоти, за 

които има образувани по искане на съсобствениците, преписки за 

прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част. 



             Придобиване на право на собственост и на ограничени вещни 

права, предоставяне за управление, под наем и разпореждане с имоти и 

вещи-общинска собственост, може да се прилага и режимът, 

регламентиран в Закона за публично-частно партньорство. 

             Той позволява публичен партньор да бъдат кметовете на общини – 

за общинските ПЧП, които имат за предмет дейности от обществен 

интерес, извършвани с обекти по чл.4, ал.1, които са собственост на 

съответната община и /или които по силата на нормативен акт са 

възложени на органите на местното самоуправление или на кметовете на 

общини/чл.13, т.2 от ЗПЧП/. 

              Съгласно чл.4, ал.1 дейност от обществен интерес по смисъла на 

този закон е предоставянето или осигуряване на предоставянето на една 

или повече услуги от обществен интерес чрез финансиране, както и 

строителство, и /или управление, или подържане на: 

1.Обекти на техническата инфраструктура и на зелената система: 

а/ в урбанизирани територии: паркинги, гаражи, системи за улично 

осветление, зелени площи, паркове и градини; 

б/ паркинги, гаражи, паркове и градини в отделни поземлени имоти извън 

урбанизирани територии; 

2.Обекти на социалната инфраструктура, предназначени за: 

а/здравеопазване; 

б/образование; 

в/култура; 

г/спорт, отдих и туризъм; 

д/социално подпомагане, социални жилища и общежития; 

е/осъществяване на административни дейности на публичните партньори. 

  

             Настоящата програма отразява намеренията на Община Ковачевци 

за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2016г. 

Тя съдържа: 

1. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, 

свързани с придобиването, управлението и разпореждането с 

имоти – общинска собственост; 

2. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи 

за предоставяне под наем, за продажба, за предоставяне на 

концесия или които са обект на публично –частно партньорство. 

 

ІІ. ПРИНЦИПИ И ОСНОВНИ ЦЕЛИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО И 

РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  

 

        Основните цели при управлението на общинската собственост са в 

съответствие с проекта за бюджет 2016 г. и Стратегически план и 



приоритетите на Общинския план за развитие на Община Ковачевци за 

периода 2015 – 2019 година. 

 

          1.Принципи при управление и разпореждане с общинската 

собственост 

          - Законосъобразност; 

          - Приоритетност на обществения интерес; 

          - Публичност; 

          - Целесъобразност; 

 

          2.Основни цели 

          а/Осигуряване на устойчиво развитие на общината, подобряване 

селищната среда и създаване на условия за бизнес, което да доведе и до 

разширяване на пазара на труда. 

          б/ Осигуряване на условия за развитието на културата, спорта, 

отдиха, туризма и повишаване на сигурността. 

          в/ Опазване и подобряване на екологичната среда 

          г/Гарантиране на ефективно управление и повишаване приходите от 

стопанисването на общинската собственост. 

           

ІІ.ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ 

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И 

РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

 

№ 

по 

ред 

 

Вид дейност 

Прогнозен 

резултат в 

лева 

 ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ  

 А. От управление на имоти – общинска собственост  

1. Отдаване под наем на помещения    14000.00  

2. Отдаване под наем на терени    16000.00 

3. Отдаване под наем на земеделска земя    30000.00 

 Всичко от управление на имоти – общинска собственост   60000.00 

 Б. От разпореждане с имоти – общинска собственост  

1. Продажба на имоти – общинска собственост 

- сгради- 35 000 лв. 

- земя- 30 000 лв.  

  65 000.00 

 В. От публично – частни партньорства  0 

 Всичко от разпореждане с имоти – общинска собственост 65 000.00 

 Всичко приходи 125 000.00 
 НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ  

1. За технически дейности/заснемане, скици и др./ 1500 лв.        

2. За оценки от независим оценител 6000лв. 



3. За обявления  2000 лв. 

4. Други разходи 1500 лв. 

                                                            ОБЩО 11000 лв. 

 

 

        ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ 

ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА    

 

№ 

по 

ред 

   

Описание на имота 

 А.Имоти, които Община Ковачевци има намерение да предостави под наем 

/при постъпване на искания до кмета на Община Ковачевци за предоставяне под 

наем на имоти общинска собственост от страна на физически и юридически лица 

се процедира по реда на чл.14 от ЗОС и чл.20 от Наредба за общинската 

собственост/ 

 

 

 Земеделска земя по чл.19 oт ЗСПЗЗ  

 

Лобош - 700.000 дка Калище -745.176 дка 

Слатино -1200.000 дка 

          

Чепино - 1050.269 дка Ковачевци - 792.000 дка 

Егълница -  2050.508 дка Светля - 1100.000 дка     

Косача - 1150.624 дка Сирищник - 1000.507 дка 
 

 Б.Имоти които Община Ковачевци има намерение да продаде по 

ЗОС /Закона за общинската собственост/ 

1. Урегулиран поземлен имот с площ 724 кв.м. представляващ УПИ І кв.55 по 

плана на с.Ковачевци  отреден за жилищно строителство 

2. Урегулиран поземлен имот с площ 716 кв.м. съставляващ парцел ІІІ кв.55 по 

плана на с.Ковачевци отреден за жилищно строителство 

3. Урегулиран поземлен имот с площ 3000 кв.м. съставляващ парцел VІ кв.39 по 

плана на с.Сирищник ведно с училищна сграда- монолитна/недовършена/  с РЗП 

-2106 кв.м.  

4. Урегулиран поземлен имот с площ 742 кв.м. представляващ парцел ІІІ-86 кв.12 

по плана на с.Сирищник 

5. ½ идеална част от УПИ ХІІ-235, кв.18 с площ от 880 кв.м, находящ се в с. Косача, 

община Ковачевци, област Перник 

 

6. УПИ, парцел №V-153, находящ се в кв.102 – стопанския двор на с. Егълница,  

общ. Ковачевци, обл. Перник с площ 4 234 кв.м 

 



 

 

ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРОДАДЕ ПО ЗПСК/Закон за приватизация и следприватизационен контрол/ 

     

1. Сграда навес /сеновал/ със ЗП-703 кв.м. находящ се в парцел 4 масив1 стопански 

двор с.Косача 

2. Сграда кантар със ЗП-30 кв.м.  и навес със ЗП-40 кв.м. находящи се в парцел 6 

масив1 стопански двор с.Косача 

3. Сграда склад за зърно със ЗП-476 кв.м. находящ се в парцел 2 масив1 стопански 

двор с.Косача 

 

 

    Имотите и вещите- публична общинска собственост, които са 

престанали да имат предназначение по чл.3, ал.2 от ЗОС, се обявяват 

за частна общинска собственост на основание чл.4, ал.1 от Наредба за 

общинската собственост.  

   Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост в Община Ковачевци през 2016 година се 

приема на основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост. 

По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира 

през годината.  
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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

КОВАЧЕВЦИ 

 

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 

от 

 Васил Станимиров – Кмет на община Ковачевци, област Перник 

 

 

 

Относно:  “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост през 2016г.” 

 

             УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

         Съгласно чл.8, ал.1 и ал.9 от Закона за Общинската Собственост/ЗОС/ 

и чл.7, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество предоставям за приемане и 

утвърждаване “Програма за управление и разпореждане с имоти 

общинска собственост през 2016г.” 

 

Внася: 

Васил Станимиров 
Кмет на община Ковачевци 

  

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ 

 

          На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация /ЗМСМА/, и на основание чл.8, ал.1 и ал.9 от Закона за 

общинската собственост /ЗОС/ 

  

РЕШЕНИЕ: 

         Приема предложената Годишна програма за управление и разпореждане с имоти 

общинска собственост през 2016 год.  
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