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ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА 

 

І. Общи положения. 

 

ІІ. Прогнозни приходи за 2017 г. 

- от управление;  

- от разпореждане 

           ІІІ. Прогнозни разходи за 2017 г.  

- за организация на дейностите по управление и разпореждане – 

оценки, скици, вписвания, обяви, канцеларски материали и 

оборудване. 

 

ІV. Описание на имотите за управление и разпореждане: 

- за отдаване под наем и под аренда; 

- за продажба; 

- за предоставяне на вещни права – отстъпено право на строеж, 

ползване, пристрояване и надстрояване; 

 

. 

 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Обща цел на Годишната програма 

 

Настоящата Годишна програма за управление и разпореждане с 

имотите общинска собственост през 2017 г. е съставена в изпълнение на  

Стратегията за управлението и разпореждането с общинска собственост за 

периода 2016-2019, приета с Решение № …. по Протокол № … от 

….03.2016 г. на Общински съвет – Неделино. Годишната програма е 

съставена според изискванията на Закона за общинската собственост.  

 

Основната цел на програмата е да гарантира ефективното управление 

и повишаването на приходите от стопанисването на общинската 

собственост.  

 

Годишната програма е съставена и съобразена с целите на 

Стратегията за управлението и разпореждането с общинска собственост, а 

именно: 
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1.Осигуряване на устойчиво развитие на общината, подобряване на 

селищната среда, създаване на условия за бизнес, култура, спорт, отдих, 

туризъм и повишаване на сигурността. 

2.Опазване и подобряване на екологичната среда. 

3.Гарантиране на ефективно управление и повишаване приходите от 

стопанисването на общинската собственост.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Задачи на Годишната програма 

 

 

 Приоритет в програмата за 2017 година са следните задачи от 

стратегията:  

- ускоряване  процеса на идентификация на общинските терени; 

- при необходимост да се реализират проекти върху общински 

терени чрез публично-частно партньорство (ПЧП);  

- отдаване под наем или продажби на имоти, с цел привличане на 

мащабни инвестиции; 

- ускоряване на процеса на актуване на застроени и незастроени 

парцели и имоти – частна държавна собственост, преминали в 

собственост на общината по смисъла на ЗОС; 

- предприемане на действия срещу лица, ползващи неправомерно 

терени общинска собственост. 

 

 

 

 

 Земеделски земи 

 

 Към настоящия момент земеделските земи общинска собственост са 

с обща площ от 12558 дка. 

 

 През 2017г., звено „Об.С”на Община Неделино ще работи 

приоритетно по следните задачи от стратегията:  

- ускоряване процеса на идентификация на общинските терени; 
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- извършване преглед на поземлените имоти и промяна на 

предназначението на тези от тях, които имат инвестиционен 

потенциал; 

- промяна начина на трайно ползване на земите, които са загубили 

предназначението си; 

- предприемане на действия срещу лица, ползващи неправомерно 

земи общинска собственост; 

 

 

ІІ. ПРОГНОЗНИ ПРИХОДИ ЗА 2017 г. 
Приходите са от управление на общинската собственост и 

разпореждане с нея. 

 

1. Прогнозни приходи  

 

Прогнозата се прави върху отдадени под наем нежилищни имоти 

общинска собственост - сгради, рекламни съоръжения (РС) и терени.  
 

 

№ Вид дейност Прогноза  

 ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ  

 

 

 А. От управление на имоти -общинска собственост  

1. Отдаване под наем на помещения 9000.00лв.  

2. Отдаване под наем на терени 7000.00лв. 

3. Отдаване под наем на земеделска земя 1050.00 лв. 

 Б. От разпореждане с имоти -общинска 

собственост- в т.ч. 

 
 

1. Сгради 10 000.00 

2. Земя 40 000.00 

   

 Всичко приходи 67 050.00 
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ІІІ. ПРОГНОЗНИ РАЗХОДИ ЗА 2016 ГОДИНА 

 

1. Прогнозни разходи от Звено „ОС” 

 

Наименование 
Прогноза за общ 

годишен разход 

Оценки 200.00 лв. 

За извършване на технически дейности (скици, удостоверения 

заснемане, разделяне и обединяване на имоти и др.) 
   3000.00 лв. 

Обяви 500.00 лв. 

Материали  300.00 лв. 

  

        

Всичко прогнозни разходи за 2017 г.        4 000.00 лв. 

 

 

 

Общата стойност на прогнозните разходи за 2017 година е  

4000.00 лв. 

 

 

ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И 

РАЗПОРЕЖДАНЕ 

 

1.Прогнозен списък за отдаване под наем на имоти общинска 

собственост през 2017 година 

 
№ Адрес на обекта Предназначение на 

обекта 

1 2 3 

Нежилищни имоти и части от тях за отдаване под наем  

 гр. Неделино  

1. ул. “Напредък” №  

Части (помещения) от имот (ТИЦ),  находящ се в УПИ I, 

кв. 102 по ПУП на гр. Неделино 

Акт за публична общинска собственост 

№1238/27.06.2016г. 

Помещения за офиси,  , 

кабинети, услуги 

2. ул. “Напредък” №  

Обект „Стоматологичен кабинет“, находящ се в СОУ 

„Св.Св.Кирил и Методий“ гр. Неделино 

Акт за публична общинска собственост №709/22.03.2004г. 

Здравна дейност 

3 ул. “Напредък” №  

Обект (бивш)„Кабелна телевизия“ и обект „Лавка за 

продажба на закуски“, находящи се в СОУ „Св.Св.Кирил и 

Методий“ гр. Неделино 

Акт за публична общинска собственост №709/22.03.2004г. 

Помещение за офис,  
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4 ул. “Напредък” №  

Части (помещения) от сградата на ОУ „В Левски“ гр. 

Неделино, находяща се в УПИ III, кв. 44 по ПУП на гр. 

Неделино 

Акт за публична общинска собственост 

№1242/05.07.2016г. 

Помещения за 

складове, услуги, 

производство 

5    

   

   

   

   

   

   

   

   

Терени за отдаване под наем 

   

   

   

 

   

   

 

   

   

 

   

   

   

2. Прогнозен списък за продажба на имоти общинска собственост през 

2017 година 

№ Наименование на общинския имот Разпореждане 

1. УПИ ХVІ, кв. 3 по ПУП на гр. Неделино, с  площ  

430.00 кв.м.    
Продажба на собственика на ОПС 

2. УПИ XI,  кв. 123 по ПУП на гр. Неделино, с  площ  

508.00 кв.м.    
Продажба на собственика на ОПС 

3 УПИ XII,  кв. 123 по ПУП на гр. Неделино, с  площ  

725.00 кв.м 
Продажба на собственика на ОПС 

4. 443.00/1199.00 кв.м. идеални части от УПИ III-

765,1528, кв.90 по ПУП на гр. Неделино 
Продажба чрез прекратяване на 

съсобственост  

5. УПИ II-474,  кв. 58 по ПУП на гр. Неделино, с  площ  

611.26.00 кв.м.    
Продажба 
Търг/конкурс 

6. УПИ XVIII-10, кв. 2 по ПУП на с.Средец, с  площ  

1777.70 кв.м.    
Продажба на собственика на ОПС 

7. 281.60/556.60 кв.м. идеални части от УПИ I-1209, кв. 

137а по  ПУП на гр. Неделино 
Продажба чрез прекратяване на 

съсобственост 
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8.  УПИ II-271, кв. 31 по ПУП на гр. Неделино.    Продажба на собственика на ОПС 

9. УПИ X-72, кв. 16 по ПУП на гр. Неделино Продажба на собственика на ОПС 

10. УПИ IV, кв. 63 по ПУП на гр. Неделино.    Продажба на собственика на ОПС 

11. УПИ IХ, кв. 121 по ПУП на гр. Неделино.    Търг/конкурс 

12. УПИ VII, кв. 70 по ПУП на гр. Неделино Търг/конкурс 

13. ½  идеални части от УПИ V, кв. 73 по  ПУП на гр. 

Неделино 
Продажба на собственика на ОПС 

14. Обособени обекти - Помещения №№1,2,3 и №4, 

находящи се в приземния етаж в сградата за Битов 

комбинат, построена в ПИ №947, кв.118 по ПУП на гр. 

Неделино  

Търг/конкурс 

15. УПИ VII, кв. 70 по ПУП на гр. Неделино Търг/конкурс  

16. УПИ Х-416,417 кв.51 по ПУП на гр. Неделино Продажба на собственика на ОПС 

 

 

  

 

Програмата може да бъде актуализирана през годината, като при 

необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет. 

При проявен интерес към общински имоти, невключени в 

настоящата програма, както и при възникнала необходимост от 

придобиване (отчуждаване) на недвижими имоти ще се предприемат 

необходимите законови действия съгласно наредбите на общината . 

 

 

Настоящата Програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост в община Неделино през 2017 г. се приема на 

основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, с Решение № 

386/03.02.2017г., Протокол № 25/03.02.2017 г. на Общински съвет - 

Неделино 
 

 

 

 

 


