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ВЪВЕДЕНИЕ 

 Настоящата Стратегия за управление на общинската собственост се приема на 
основание чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост и обхваща четиригодишен 
планов период – 2019-2023г. По своята същност, Стратегията е отворен управленски 
документ и може да търпи изменения в целите и приоритетите си. 

Разработването на настоящата стратегия е продиктувано не само от нормативните 
изисквания, но и от необходимостта от усъвършенстване на плановата дейност на 
общинския съвет и общинската администрация, като основа за разработване и на 
годишните програми за управление и разпореждане с имотите, отчитане на настъпилите 
промени и 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 
споразумения за ефективно и рационално управление на общинската собственост в 
интерес на гражданите от общината. Ефективното и планирано 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 част от общинските дейности. Предварително 
начертаните цели и приоритети, оповестените намерения на общината при управлението 

и разпореждането с общинско имущество ще внесе прозрачност, последователност и ред 
и ще намали възможностите и съмненията за субективизъм и корупция. 

 

I. ОСНОВНИ ЦЕЛИ, ПРИНЦИПИ И ПРИОРИТЕТИ ПРИ ПРИДОБИВАНЕ, 

УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ. 

Придобиването, управлението и разпореждането с имущество - собственост на Община 

Белоградчик се извършва под общото ръководство и контрол на Общински съвет в 

интерес на населението на общината, в съответствие с разпоредбите на Закона за 

общинската собственост, Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, както и на останалите законови, подзаконови и вътрешни 

нормативни актове. 

Основните цели при управлението на общинската собственост са в съответствие с 

главната стратегическа цел и приоритетите на общинския план за развитие на община 

Белоградчик за периода 2019-2023 г. 

 Основни цели: 

Настоящата стратегия си поставя следните цели: 
1.1. Да се анализира състоянието на общинската собственост, възможностите за 

нейното придобиване, управление и разпореждане, както и да се посочат най-важните 
проблеми, които общината трябва да реши в това отношение. 

1.2. Осигуряване на устойчиво развитие на общината, подобряване на селищната среда, 
създаване на условия за бизнес, култура, спорт, отдих и туризъм. 

1.3. Опазване и подобряване на околната среда. 
1.4. Гарантиране на ефективно управление и повишаване на приходите от отдаването 

под наем и продажба на общинска собственост. 
1.5. Очертаване на последващи действия за успешно реализиране на стратегията в 

бъдеще чрез приемане на годишни програми за управление на общинската собственост. 



 

 

 
 

2. Принципи при управление и разпореждане с общинската собственост. 

2.1. Принцип на функционалното съответствие  

 Изпълнението на правомощията и задачите на общинската администрация пряко се 

обвързва от собствената и сфера на дейност и действията на общинския съвет по 

придобиването, стопанисването и разпореждането с общинска собственост. Този принцип 

се проявява чрез необходимостта всяко решение по управление на общинската 

собственост, вземано от страна на общински съвет, да се съобразява със стратегическия 

план на общината и да се вписва в целите на нейното развитие, както и решенията винаги 

да бъдат законосъобразни и да се покриват с тези за съставянето, приемането и 

изпълнението на общинския бюджет. Общината следва да придобива собственост само 

когато  е необходимо за текущото и бъдещо изпълнение на определени цели и задачи. В 

случай, че собствеността престане да изпълнява своята функция, то следва тя да се 

продава на нейната стойност. 

2.2.  Законосъобразност. 

Общинският съвет, кметът на общината и кметските наместници действат в рамките на 
правомощията си, установени от закона и подзаконовите нормативни актове. Действията 
по придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост се извършват за 
целите, на основанията и по реда, предвидени в закона. 

2.3. Приоритетност на обществения интерес. 

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

общинско имущество, органите следят приоритетно за защита на обществения интерес. 

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

общината, съобразно предназначението и нуждите, за които са предоставени. 

2.4. Целесъобразност. 

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

2.5. Публичност. 

При придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество органите са 
длъжни да осигуряват откритост, достоверност и пълнота на информацията в рамките на 
закона. 

3. Приоритети. 

Основните приоритети в работата на общинската администрация по придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество са: 

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

увеличаване на собствените приходи на общината. 

3.2. Максимална идентификация и актуване на обектите - общинска собственост. 
 
3.3. Привличане на средства от държавата и по европейски програми за модернизация 

и изграждане на обекти общинска собственост. 

3.4. Разработване и приемане от ОбС на годишна програма за придобиване, управление 
и разпореждане с общинска собственост. 

3.5. Внедряване на усъвършенствана информационна система по актуване, 
регистриране и управление на общинската собственост. 



 

 
 

II. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В 

ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК. СИЛНИ И СЛАБИ СТРАНИ. ПОЛИТИКИ И 

ЗАДАЧИ. 

 

1. Правна основа на общинската собственост 

Общината е основна административно - териториална единица в Република България, 

в която се осъществява местното самоуправление. Местното самоуправление се изразява 

в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават 

самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна 

компетентност в различни сфери на дейност като общинското имущество, общинските 

финанси, данъци и такси, общинската администрация, устройството и развитието на 

територията на общината, образованието, здравеопазването, поддържането и опазването 

на културни, исторически и архитектурни паметници, развитието на спорта, отдиха и 

туризма и др. 

От друга страна Общината е самостоятелно юридическо лице и има право на 

собственост. Това право е заложено още в основния закон на страната. Конституцията на 

Република България от 1991г. отново след дългогодишен период прокламира това право и 

разделя общодържавната собственост на държавна, общинска и частна собственост, като 

постановява режимът на общинската собственост да бъде уреден в самостоятелен закон.             

Редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за 

предоставяне за управление, за разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост  и 

правомощията на кмета на общината, се определят с Наредбата на общинския съвет при 

спазване на разпоредбите на Закона за общинската собственост и на специалните закони в 

тази област.  

Основен принцип, прокламиран в Закона за общинската собственост е, че 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. 

Специалните закони доразвиват нормативната уредба, касаещи конкретни видове 

имоти и вещи и това са основно тези, които поради общонационално стратегическо и 

икономическо значение, подлежат на специализиран режим на управление. 

Такива специални закони са: 

 Закон за собствеността и ползването на земеделските земи; 

 Закон за приватизация и следприватизационен контрол; 
 Закон за пътищата; 
 Закон за водите; 
 Закон за горите; 
 Закон за подземните богатства; 
 Закон за енергетиката; 
 Закон за народните читалища; 
 Закон за физическото възпитание и спорта и др. 
2. Характеристика на отделните видове имоти 

2.1.  Имоти, подлежащи на запазване и реконструкция: 

2.1.1. всички имоти, които имат характер на публична общинска собственост; 
2.1.2. имоти - частна общинска собственост, необходими за изпълнение на 



 

 
 

функциите на общинската администрация; 
 

2.1.3. имоти, необходими за осъществяване на социалните програми на общината. 

2.2.  Имоти, които могат да бъдат предмет на отдаване под наем: 

2.2.1. имоти - частна общинска собственост, както и части от имоти - публична 
общинска собственост, които не са необходими пряко за изпълнение функциите 
на общината и които поради стопанското си предназначение са подходящи за 
отдаване под наем; 

2.2.2. земеделски имоти земи от ОПФ - по чл.19 от ЗСПЗЗ, стопанисвани от общината; 
2.2.3. имоти, от които реализираната чрез отдаването им под наем доходност в 

дългосрочен план е по-голяма, отколкото ако биха били продадени. 

2.3. Имоти, които могат да бъдат предмет на разпореждане: 

2.3.1.   имоти - частна общинска собственост; 
2.3.2.    имоти, които не са необходими пряко за изпълнение функциите на общината; 
2.3.3.    имоти, от които не може да се реализира доходност в дългосрочен план, чрез 

отдаването им под наем; 
2.3.4.    имоти, към които има заявени сериозни инвестиционни намерения, водещи до 

развитие на икономическата, социалната и градоустройствена среда на общината; 
2.3.5.    остарели нежилищни и други имоти, поддръжката на които изисква 

значителен финансов ресурс и за които има заявено желание за покупка. 
 

3. Структура на имотите - общинска собственост. 

Съгласно Главните регистри на общинската собственост - публична и частна, в 
Община Белоградчик има съставени 1062 акта за общинска собственост - 334 за публична 
и 728 за частна общинска собственост. С 50 от имотите са извършени разпоредителни 
сделки. Структурирана по вид и предназначение на имотите общинската собственост е 
посочена в Таблица № 1. 

Таблица № 1 

№ по 
ред 

Вид на имота 
Брой 

актове 

1. Незастроени жилищни имоти 65 

2. Застроени  нежилищни имоти 60 

3. Детски градини и ясли 3 

4. Училища 3 

5. Здравни заведения 2 

7. Читалища 6 

8. Спортни имоти 2 

9. Сгради на кметства 16 

10. Жилищни имоти 0 

11. Микро язовири 2 
 13. Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ 134 

14. Гори 91 
Общо: 384 

 



 

 
 

2.1.Незастроени имоти 

Към края на 2019 г. в община Белоградчик има съставени 60 акта за общинска 
собственост с предмет незастроени имоти. 

Основните принципи при определяне начина на разпореждане с незастроените имоти 

са: 
 при урегулираните поземлени имоти, в които може да се построи само един обект 

да се пристъпва към продажба на имота; 

 там където цената на правото на строеж за разгънатата застроена площ е по-голяма 
от пазарната цена на земята, следва да се учредява право на строеж. 

 

Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се открояват следните: 

Рискове и слаби страни 

• недостатъчен кадрови и организационно-технически ресурс; 

• риск от грешни в стратегически план-решения за разпореждане; 

• риск от прекомерно намаляване на общинската собственост и недостиг на терени 
за осъществяване функциите на общината. 

Плюсове и възможности 

• оптимизиране процеса на управление; 

• повишен инвестиционен интерес към терени в общината, възможност за 

реализиране на високи приходи от продажби и за осигуряване на нови инвестиции: 

• максимално развитие потенциала на всеки имот. 
• засилване на инвестиционния интерес към терени в общината и възможност за 

реализиране на приходи от продажби. 

Направеният анализ предполага реализирането на следните: 

Политики и задачи 

• да се разработи и прилага методика за изследване потенциала на всеки терен, 

съобразно предвижданията на Общия устройствен план; 

• да продължи практиката чрез публично-частно партньорство (ПЧП) да се 
реализират крупни проекти върху общински терени; 

•   да се увеличи кадровия и административен потенциал, включително чрез 

привличане на консултанти и фирми. 

2.2.3астроени жилищни имоти 

Към настоящия момент Община Белоградчик е собственик на 60 сгради. 
Към края на 2019 г. действащите договори за отдадени под наем имоти и части от 

имоти общинска собственост са 37 броя. 
За всички горепосочени имоти са съставени актове за общинска собственост. 
Забелязва се трайна липса на интерес към сгради и части от сгради на територията на 

кметствата. Причина за липсата на интерес за голямата част от помещенията е лошото им 
състояние. Някои от обектите се нуждаят от основен ремонт, от ремонти на покриви и 
укрепване. Проблем представляват и сградите на закритите учебни заведения по 
кметствата. В следствие на неизползването им, сградите започват да се рушат. 
Целесъобразна на този етап е продажбата на тези имоти. 



 

 
 

Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се открояват следните: 

Рискове и слаби страни 

• лошо състояние на част от сградите и недостиг на средства за поддръжка и 
опазване на собствеността; 

• наличие на сгради, към които липсва интерес за наемане и ползване; 

• риск от грешни решения за разпореждане 

• намаляване на ежегодните приходи от отдаване под наем; 

Плюсове и възможности 

• оптимизиране процеса на управление; 

• прекратяване на съсобствеността чрез продажбата на частта на общината, 

изкупуване частта на съсобствениците или замяна; 

• осигуряване на средства от евро-фондовете и други финансови инструменти за 

подобряване състоянието на имотите. 
Направеният анализ предполага реализирането на следните: 

Политики и задачи 

• да се обследват сградите и се съставят технически паспорти, съгласно 

изискванията на Наредба № 5/2006 г. на МРРБ за техническите паспорти на строежите; 

• да се изготви финансово-икономически анализ за разходите по поддръжка на 
сградите и очакваните приходи, с оглед вземане на решение за разпореждане; 

• да се подготвят проекти за кандидатстване по оперативните програми за 
осигуряване на средства от евро-фондовете за подобряване състоянието сградите; 

    •     да се преобразуват от публична общинска собственост в частна общинска 

собственост     сгради, престанали да имат предназначението на публична собственост, с 

цел  дългосрочното отдаване под наем или ползване 

2.3. Жилищни имоти 

На територията на община Белоградчик няма общински жилища. 

2.4. Земеделски земи 

След влизане в сила на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

/ЗСПЗЗ/ с Протоколно Решение №ЗА/25.07.2008 г. одобрено със Заповед №13/08.04.2008 
г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Видин на община Белоградчик са 
предоставени за стопанисване 10 500 бр. имоти, представляващи земеделски земи по 

чл.19 от ЗСПЗЗ с обща площ от 66009, 833 дка.  
 

      
Съгласно нормата на чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, общината стопанисва и управлява 

земеделската земя, останала след възстановяване на правата на собствениците. След 

влизане в сила на плана за земеразделяне и одобрената кадастрална карта на 

съществуващи и възстановими стари реални граници, земите стават общинска 

собственост. Земите по чл.19 се стопанисват и управляват от общината по землища, както 

следва: 

 



 

 
 

Землище Обща площ земя, дка Брой имоти 

Белоградчик 392,993 29 

Боровица 4108,158 843 

Вещица 3808,904 396 

Върба 573,836 139 

Гранитово 3700,463 358 

Граничак 2741,610 421 

Дъбравка 4208,158 673 

Крачимир 7092,030 957 

Ошане 1435,385 396 

Праужда 5104,538 1059 

Пролазница 3089,067 187 

Рабиша 1616,331 307 

Раяновци 3524,867 808 

Сливовник 1043,271 85 

Стакевци 11727,030 1909 

Струин дол 2144,302 320 

Чифлик 1552,525 174 

Салаш 8146,365 1275 

 

 

 

Ежегодно по предложение на кмета на община Белоградчик, се внася в общински 

съвет Белоградчик, за разглеждане и приемане на годишен  план за паша, който определя 

годишното разпределение и ползване на мерите и пасищата от общинския поземлен фонд 

в населените места на територията на община Белоградчик, както и правилата за 

ползването им. Предложението се предлага с цел използване на общинските пасища и 

ливади на територията на община Белоградчик, за подпомагане на собственици или 

ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани 

в Интегрираната информационна система на БАБХ, както и на лица, които поемат 

задължение да поддържат земята в добро земеделско и екологично състояние. Пасищата, 

мерите и ливадите – общинска собственост се отдават под наем, за да се подобри 

стопанисването, контролът и редът за ползването на мерите и пасищата общинска 

собственост от земеделските стопани или техните сдружения, както и да се повишат 

техните познания при прилагане на добрите селскостопански практики и тяхното 

положително въздействие върху околната среда. 

Земеделски имоти- ниви и лозя, се отдават целогодишно, след решение на общински съвет 

Белоградчик, на основание ЗОС и ЗСПЗЗ, след провеждане на публичен търг. С 

отдаването под наем на тези имоти, се подпомагат земеделските стопани, както и се 

осигурява поддържане и обработка на имотите, съгласно предназначението им. 

 
Към момента за земите от ОПФ има издадени общо 134 акта за общинска собственост, 

като предстои съставянето за актове на останалите имоти. Съставянето на актове за 

общинска собственост е предшествано от действия по: 
 оглед; 
 установяване на действителния начин на трайно ползване; 

 изготвяне на скица; 
 характеристика; 
 данъчна оценка. 

 



 

 
 

Тези дейности изискват ангажиране на институции, извън структурата на общинската 
администрация, значителен времеви, организационно-технически ресурс и финансов 

ресурс. 

От стартирането на поземлената реформа административният потенциал на 

общинската администрация не съответства на новите ангажименти като собственик. 

Оптимизирането на процеса на управление на земеделските земи налага нов подход при 

управлението и разпореждането с този вид собственост. 

 

Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се открояват следните: 

Рискове и слаби страни 

• неприключил процес на идентификация и актуване на общинските имоти; 

• недостатъчен потенциал за управление и контрол; 

• малки приходи от наеми; 

• голям брой маломерни имоти, разпокъсана собственост; 

• законови и други ограничения при разпореждане с част от земеделските земи 
(пасища, мери, ливади - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ); 

• необходимост от рекултивация според начина на трайно ползване; 
• наличие на изоставени и необработваеми трайни насаждения. 

Плюсове и възможности: 
 С влизането ни в Европейския съюз и стартиране на процеса на субсидиране на 

селскостопанското производство се увеличава възможността за реализиране на 
приходи; 

• актуване на нови имоти; 
• оптимизиране процеса на управление, чрез отдаване под наем и реализиране на 

приходи в общинския бюджет; 
• възможност за промяна на предназначението на земеделски земи. 

Направеният анализ предполага реализирането на следните: 

Политики и задачи 

• да се съставят актове за общинска собственост на всички земеделски земи по чл. 19 

от ЗСПЗЗ останали след възстановяването на правата на собствениците, когато станат 
общинска собственост 

• да се подготви, обезпечи и реализира програма за пълна идентификация на 

собствеността, за комасация; 
• да се извърши преглед на поземлените имоти и промяна на предназначението на 

тези от тях, които имат инвестиционен потенциал; 
• да се повиши административния капацитет на Община Белоградчик за управление 

на земеделските земи. 

 

2.5. Гори и земи от общинския горски фонд 

Община Белоградчик разполага със 44 796 дка гора, обособена в 227 имота, 
разпределени по землища, както следва:



 

 
 

Населено място Брой имоти Общинска гора /дка/ 
Белоградчик  - 

Боровица  - 

Вещица  - 

Върба  - 

Гранитово  - 

Граничак  - 

Дъбравка  - 

Извос  - 

Крачимир  - 

Ошане  - 

Праужда 8 955,00 

Пролазница 5 279,00 
Рабиша 9 350,00 
Раяновци  - 

Салаш 27 2563,00 
Стакевци 178 40649,00 

Струин дол  - 

Сливовник  - 

Чифлици  
- 

ОБЩО: 227 44 796,00 

   

 
 

Дейностите по стопанисването, опазването и възобновяването на горите създават 
големи възможности за осигуряване на заетост и откриване на работни места. 

Горските територии, които стопанисва община Белоградчик със своята площ , 
местоположение и биологично разнообразие на горските масиви са едновременно 
жизненоважен средообразуващ фактор и ценен  стопански ресурс. Това предполага 
голямата отговорност и изисква сериозно внимание от страна на общината, като неин 
собственик. 

Влизането в сила на новия Закон за горите предполага нов подход при управлението и 
разпореждането с имотите, представляващи гори. 

Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се открояват следните; 

Рискове и слаби страни 

• недостатъчен кадрови и организационно-технически ресурс за управление на 

горските територии 

•  липса на транспортна обезпеченост, с оглед осъществяване на ефективен контрол 

при ползване и опазване на горските територии 
 

Плюсове и възможности 

• създаване на общинско предприятие за реализиране на дървесината и страничните 

ползвания от гората 

 

Направеният анализ предполага реализирането на следните:  

Политики и задачи 

• да се съставят актове за общинска собственост на всички имоти горска територия 



 

 
 

• да се актуализира Наредбата за управление и стопанисване на общинските гори  

• да се изготви Наредба за управление и стопанисване на земеделските имоти, 

придобили характеристика на гора, собственост на общината. 

 

 

 

III. МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА НАБЕЛЯЗАНИТЕ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 

 

1. Изготвяне на ежегодна годишна програма за управление и разпореждане с имоти - 

общинска собственост, след предварителен анализ и преценка на потребностите на 
общината, при ясната визия за целите и очаквания резултат на постъпленията по плана за 
приходите на Община Белоградчик. 

2. Висока ефективност и ефикасност от дейността по управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост - намаляване на разходите и увеличаване на приходите. 

3. Да продължи практиката за отдаване под наем на имотите, ненужни за дейността 
на общината и към които има проявен интерес. 

4. Продажба на поземлени имоти на собствениците на законно построените в тях 
сгради. 

5. Ежегодна актуализация на наемната цена в съответствие с ръста на инфлацията. 

6. Интегриране на регистрите в единна информационна система, която да доразвие 

функции за поддържане и предоставяне на по изчерпателни данни за общинското 

имущество. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Пълното идентифициране на обема общинска собственост е основна предпоставка за 

вземане на управленски решения по управление и разпореждане. Анализът на 

състоянието й е необходимата предпоставка за предприемане на конкретни действия, 

свързани с придобиването, управление и разпореждане с общинско имущество, 

включително саниране на сградния фонд, предприемане на действия по оптимизация при 

управлението, охраната на имотите и др. 

      Оптимизацията на действията при управление на общинската собственост гарантират 

устойчивост на развитието на общината. 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. 

Анализът на необходимостта от разпореждане с общинско имущество, следва да 

представи баланса между нуждите на общината в краткосрочен и дългосрочен план и от 

разходите по поддръжка, охрана, управление на ненужните на общината имоти от една 

страна, като се държи сметка и за тенденциите в развитието на пазара на недвижими 

имоти и движими вещи. Разпореждането с общинско имущество като краен резултат 

трябва да е съобразено с постигането на основните цели за развитие на общината като 

цяло – подобряване на настоящата и изграждане на нова инфраструктура, създаване на 

условия за култура, спорт, отдих, туризъм и повишаване на сигурността. 

Настоящата стратегия се приема на основание чл.8, ал.8 от Закона за общинската 

собственост и е отворен документ, който може да търпи изменения в целите и 



 

 
 

приоритетите си за периода на действието си в зависимост от състоянието и 

възможностите на общината. 

 

Приета с Решение №65, взето с Протокол №6/ 27.02.2020г. на Общински съвет 

Белоградчик. 

 

Председател ОбС:…………… 

      / Боян Минков/ 


