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         О Б Щ И Н А  К О В А Ч Е В Ц И  

            О Б Л А С Т  П Е Р Н И К  

        с. Ковачевци 2450; тел. 0884 70 50 38/0889 74 75 79 

         kovachevtsi.com             e-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg 

                                                                                                                                                        

        
 П Р О Г Р А М А 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ  

С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА  

КОВАЧЕВЦИ  ПРЕЗ 2020 г. 

 

  I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Общинската собственост е материална основа на местното самоуправление. 

Ефективното, планирано и в интерес на населението на общината управление е 

предпоставка за успешното реализиране на политиката на общината във всички сфери. 

Общинската собственост е постоянен, автономен източник на приходи за общинския 

бюджет и обезпечава финансирането на голяма част от общинските дейности. 

Предначертаните предварително цели и приоритети, оповестените намерения на 

общината при управлението и разпореждането с общинско имущество ще внесе 

прозрачност, последователност и ред, ще намали възможностите и съмненията за 

субективизъм и корупция. Предварително обявените стратегически намерения ще 

предизвика по-широк интерес и съответно ще увеличи приходите от продажба и 

отдаване под наем. 

Основни цели, принципи и приоритети при придобиване, управление и разпореждане с 

имотите – общинска собственост. 

1. Основни цели: 

1.1. Осигуряване на устойчиво развитие на общината, подобряване на селищната среда, 

създаване на условия за бизнес, култура, спорт, отдих, туризъм и повишаване на 

сигурността. 

1.2. Опазване и подобряване на екологичната среда 

1.3. Пълно идентифициране на обема общинска собственост 
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1.4. Гарантиране на ефективно управление и повишаване на приходите от 

стопанисването на общинската собственост. 

Осигуряването и постигането на предходните цели гарантират поддържането на 

общинската собственост в оптимален обем, структура и при оптимално управление, 

като гарант за осигуряване на устойчиво развитие на общината като цяло. 

2. Принципи при управление и разпореждане с общинската собственост. 

2.1. Законосъобразност 

Общинският съвет, кметът на общината, кметовете на кметства и кметски наместници 

действат в рамките на правомощията си, установени от закона и подзаконовите 

нормативни актове. Актовете за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество се издават за целите, на основанията и по реда, предвиден в закона, като не 

се допуска конфликт на интереси. 

2.2. Приоритетност на обществения интерес 

При упражняване на правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество органите приоритетно следят за защита на обществения интерес. 

Имотите и вещите, общинска собственост, се управляват в интерес на населението на 

общината, с грижата на добър стопанин, съобразно предназначението и нуждите, за 

които са предоставени. 

2.3. Целесъобразност 

Органите са длъжни да вземат решение за придобиване на общинска собственост по 

целесъобразност, при спазване на закона и установените в тази стратегия принципи, 

цели и приоритети. Същият принцип се спазва и при управление и разпореждане с 

общинско имущество. 

2.4. Публичност 

При придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество органите са 

длъжни да осигуряват откритост, достоверност и пълнота на информацията в рамките 

на закона. 

2.5. Състезателност при разпореждането. 

Разпореждането с общинско имущество се извършва след провеждането на публичен 

търг или публично оповестен конкурс по ред и начин, определени в наредбата по чл.8 

ал.2 от ЗОС. 

3. Приоритети 

3.1. Отчитане на новите приоритети на общинското развитие, при разработването на 

проектите за бюджет на общината за всяка година, както и при кандидатстването за 

получаване на кредити от финансови институции, международни програми, проекти и 
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споразумения за ефективно и рационално управление на общинската собственост в 

интерес на жителите на община  Ковачевци. 

3.2. Увеличаване на общинската собственост чрез придобиване на нова собственост. 

3.3. Ефективност в управлението и разпореждането с общинско имущество с цел 

увеличаване на собствените приходи на общината. 

     Предмет на настоящата програма са недвижимите незастроени и застроени жилищни 

и нежилищни имоти, общинска собственост, които са на пряко управление и 

разпореждане на общинския съвет и кмета на общината и са предназначени за отдаване 

под наем и продажба, както и имотите, които Общината ще апортира като участие в 

търговски дружества (ако има такива)          

ІІ. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ 

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И 

РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

      

   ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ 

 

А. От управление на имоти – общинска собственост 

 
№ 

по 

ред 

 

                   Вид дейност 

Прогнозен 

резултат в 

лева 

1. Отдаване под наем на помещения 10 000.00 

2. Отдаване под наем на терени   5 000.00 

3. Отдаване под наем на земеделска земя 32 000.00 

  
Всичко от управление на имоти – общинска собственост 

 

 

47 000.00 

 

Б. От разпореждане с имоти – общинска собственост 

 
№ 

по 

ред 

 

                   Вид дейност 

Прогнозен 

резултат в 

лева 

1. Продажба на сгради 15 000.00 

2. Продажба на земя 70 000.00 

3. От публично – частни партньорства  0 

4. Продажба на движими  вещи 9 440.00 

  

Всичко от разпореждане с имоти – общинска собственост 

 

 

94 440.00 

 ВСИЧКО ПРИХОДИ / А+Б/ 141 440.00 
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НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ 

 
№ 

по 

ред 

 

                   Вид дейност 

Прогнозен 

резултат в 

лева 

1. За технически дейности/заснемане, скици и др./ 1 500.00 

2. За оценки от независим оценител 2 000.00 

3. За обявления  2 000.00 

4. Други разходи 1 500.00 

                                               

              ОБЩО: 

 

7 000.00 

 

 

 ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА 

НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА 

ПРОДАЖБА   

 

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/: 

 

1. В село Ковачевци: 
№ 

по 

ред 

   

Описание на имота 

1. Помещения №1 с площ 83.10 кв.м- за магазин, находящо се  в УПИ X кв. 47 

/бившата Автогара/ 

2. Помещение №2 с площ 83.62 кв.м.-за кафе, находящо се  в УПИ X кв. 47 

/бившата Автогара/ 

3. Помещение №3 – за СОТ с площ 11.71 кв.м.; находящо се  в УПИ X кв. 47 

/бившата Автогара/ 

4. 2 броя лекарски кабинети с чакалня, склад, антре, с обща площ 56.18 кв.м. и ½ 

и.ч. от фоайе, коридор и санитарен възел с обща площ 24.50 кв.м. или общо 

80.68 кв.м. намиращи се на 1 етаж в сградата на СЗУ с. Ковачевци, община 

Ковачевци 

5. Стоматологичен кабинет с площ 20.00 кв.м.  и ½ и.ч. коридор, фоайе и 

санитарен възел с обща площ 24.50 кв.м. или всичко 44.50 кв.м. намиращи се на 

1 етаж в сградата на СЗУ с. Ковачевци, община Ковачевци 
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2. В село Косача  

 
№ 

по 

ред 

   

Описание на имота 

1. Сграда банциг със ЗП 60 кв.м, стопански двор в УПИ V кв. 3 

 

 

 

3.В село Лобош 

 
№ 

по 

ред 

   

Описание на имота 

1. Помещения №1 с площ 102 кв.м, в УПИ VIII кв. 21 

2. Помещение №2 с площ 72 кв.м., в УПИ VIII кв. 21 

 
 

6. В село Калище 

 

№ 

по 

ред 

   

Описание на имота 

1. Лекарски кабинет с площ 23.50 кв.м. в СЗУ в УПИ I кв.10 

2. Манипулационна с площ 20.25 кв.м. в СЗУ в УПИ I кв.10; 

3.  Детска и женска консултация  с площ 20.40 кв.м.в СЗУ в УПИ I кв.10; 

4. ½ от коридор  с площ 15.36 кв.м. в СЗУ в УПИ I кв.10; 

 Обща площ 71.83 кв.м. в СЗУ в УПИ I кв.10 с. Калище 

 

 

 5. В село Сирищник 

 
№ 

по 

ред 

   

Описание на имота 

1. 2-ри етаж: 2 стаи х 11,37 кв.м., 4 стаи х 7,80 кв.м. 1 стая х 24,73 кв.м. 7 стаи х 

21,90 кв.м., общи части: фоайе 29,50 кв.м. коридор 43, 80 кв.м. баня и WC 10,40 

кв.м., част от общежитие на три етажа, със ЗП 333,5 кв.м и РЗП 999,15кв.м. 

находящо се в село Сирищник в имот с планоснимачен номер 164, кв.13: 
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2. 3-ти етаж: 2 стаи х 11,37 кв.м., 4 стаи х 7,80 кв.м. 1 стая х 24,73 кв.м. 7 стаи х 

21,90 кв.м., общи части: фоайе 29,50 кв.м. коридор 43, 80 кв.м. баня и WC 10,40 

кв.м., 16,90 кв.м. стълбище., част от общежитие на три етажа, със ЗП 333,5 кв.м 

и РЗП 999,15кв.м. находящо се в село Сирищник в имот с планоснимачен номер 

164, кв.13: 

 

 

 

 

6. ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ по чл.19 oт ЗСПЗЗ 

 
№ 

по 

ред 

   

Описание по землища 

1. Лобош – 200.000 дка 

2. Слатино -400.000 дка 

3. Ракиловци -500.000 дка     

4. Чепино – 600.000 дка 

5. Калище -500.000 дка 

6. Егълница -  700.000 дка 

7. Косача – 500.000 дка 

8. Ковачевци – 500.000 дка 

9. Светля – 900.000 дка     

10. Сирищник- 600.000 дка 

               ОБЩО: 5 400 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. Имот І-общ кв.55а , находящ се в. Ковачеци с площ 1230 кв.м.  

5. УПИ VIII-за соц. Дейности кв.39 с площ 3 131 кв.м. с. Сирищник  

6. УПИ XI-121 кв.15 с площ 612  кв.м. с. Светля 

7. УПИ IX кв.3 с.Лобош с площ 630 кв.м. 

8. УПИ X кв.3 с.Лобош с площ 630 кв.м. 

9. УПИ XI кв.3 с.Лобош с площ 710 кв.м. 

10. УПИ XII кв.3 с.Лобош с площ 780 кв.м. 

11. УПИ XIII кв.3 с.Лобош с площ 730 кв.м. 

12. УПИ XIV кв.3 с.Лобош с площ 680 кв.м. 
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13. УПИ XV кв.3 с.Лобош с площ 710 кв.м. 

14. УПИ XVI кв.3 с.Лобош с площ 750 кв.м. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА 

НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ ПО ЗПСК /Закон за приватизация и 

следприватизационен контрол/ 

       

1. Сграда кантар със ЗП-30 кв.м.  и навес със ЗП-40 кв.м. находящи се в УПИ VI 

кв.3  стопански двор с.Косача 

2. Баня със ЗП 34 кв.м. в УПИ III кв.3 стопански двор на с.Косача 

 

 

V. СПИСЪК НА ОБЕКТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ: 

1.  

Проект за закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци, 

находящо се поземлен имот УПИ І - 000434, кв. 114 в землището на село 

Ковачевци, община Ковачевци. 

 

 

    
VI. Продажба на движими вещи: 

 

№

 по 

ред 

                Описание 

1

. 

Автомобил марка „УАЗ”,  модел „452”/фургон/ с ДК № РК 2361 АР 

2

. 

Автомобил марка „Фолксваген”, модел „Голф” с ДК № РК 7308 ВА 

3

. 

Автомобил марка „УАЗ”, модел „452” /фургон/ с ДК № РК 1256 АН 

4

. 

Багер марка „Болгар”, модел ТК 80 с ДК без регистрация 

 

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 2020 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.  


