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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР.НЕДЕЛИНО 

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А  

от 

 

БОЯН КЕХАЙОВ – Кмет на община Неделино, област Смолян 

 

ОТНОСНО : Приемане на програма за управление и разпореждане с 

имоти- общинска собственост за 2023г. 

        

        УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

        УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

       С нормата на чл.8,ал.8 и ал.9 от Закона за общинска 

собственост,Общинският съвет е длъжен в изпълнение на Стратегията за 

управление на общинската собственост да приеме годишната програма за 

управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, по 

предложение на кмета на общината. 

       Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска 

собственост се изготвя ежегодно най-късно до приемането на бюджета на 

общината за съответната година и може да бъде актуализирана през 

годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския 

бюджет.  

    В настоящата програма не се предвиждат разходи за извършване на 

разпоредителни сделки с имоти – общинска собственост, тъй като в 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на Общински съвет град Неделино е залегнало изискването при 

разпореждане с имоти, физическите и юридическите лица, закупили 

съответния имот, да заплащат режийни разноски в размер на 2% от 

данъчната основа, както и направените разходи по изготвянето и 

актуализирането на пазарната оценка. 

 

Предвид гореизложеното предлагам  Общински съвет – гр. Неделино да 

приеме следното: 

 

http://www.nedelino.bg/
mailto:oba_nedelino@abv.bg


 

 

 

 

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ 

 

 

 

       Общински съвет гр. Неделино на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, 

чл.8, ал.8 и ал.9 от Закона за общинската собственост приема годишната 

програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост 

за 2023година.  

 

Приложение : Програма за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост за 2023година. 

 

 

 

 

БОЯН КЕХАЙОВ 

Кмет на община Неделино 

 

 

Захаринка Петрова 

Директор на дирекция „ФСД,Б, ЧР, 

МДТ И АОП ,той и гл.счетоводител      

  

Съгласувал: 

Ивет Дуганова 

Юрисконсулт ОбА 

 

 

Изготвил : 

Марияна Дуганова 

Гл.експерт „Об.С“ 

 


