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І.  ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 
 Конституцията на Република България от 1991 г. за пръв път раздели 

общодържавната собственост на държавна, общинска и частна собственост. 

 Придобиването, управлението и разпореждането с общинско имущество е 

регламентирано със Закона за общинска собственост (ЗОС), приет през 1996 година. 

 Конкретните правомощия  на кмета на общината, кметовете на кметства и 

кметските наместници по придобиването, управлението и разпореждането с общинско 

имущество са регламентирани с Наредба  за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинската собственост и конкретните правомощия на кмета на 

общината, приета от Общинския съвет - Белово. 

Съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост(ЗОС), 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. 

 

Общинската собственост е публична и частна.  

Имотите публична общинска собственост се групират в три групи: 

имоти, предназначени да обслужват функционирането на  

органите на местното самоуправление и местната администрация; 

             - имотите, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности 

от общинско значение; 

-  имоти и вещи, определени със закон; 

 

Публична общинска собственост са: 

 местните пътища, улици, площади, обществени паркинги и зелени площи; 

 сградите с административно, здравно, образователно, културно и спортно 

предназначение; 

 мрежите и съоръженията от техническата, транспортната съобщителна и 

инженерно-защитна системи в частта обслужваща територията на 

съответната община; 

 водни обекти и водностопански съоръжения и системи; 

Съгласно чл.3, ал.3 от ЗОС, всички останали движими и недвижими вещи на общината, 

включително и плодовете от вещите –публична общинска собственост, представляват 

частна общинска собственост. 

 

Частна общинска собственост са: 

 общински сгради, поземлени имоти и урегулирани поземлени имоти; 

 общински жилища, ателиета и гаражи; 

 общински земеделски земи и гори; 

 

Общината се разпорежда с имоти и вещи  – частна общинска собственост, чрез:  

 продажба,  

 замяна,  

 дарение,  

 делба,  
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 възмездно или безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права,  

 апортиране в капитала на търговски дружества,  

 по друг начин, определен в закон. 

Обектите  – публична общинска собственост не могат да се отчуждават и да се 

придобиват по давност.  

Възможна е  промяна на правния режим на общинската собственост  чрез  

преобразуването  й от обект - публична общинска собственост в обект - частна общинска 

собственост и обратно. 

Имотите и вещите – публична общинска собственост, които са престанали да 

задоволяват обществени потребности след решение на Общинския съвет се обявяват за 

частна общинска собственост.  

Имотите публична и частна общинска собственост подлежат на актуване. 

За временни постройки, обществени паркинги, зелени площи, местни пътища, 

улици, площади и други линейни обекти на техническата инфраструктура, които са 

публична общинска собственост, актове не се съставят. 

След съставянето на всеки акт за общинска собственост, данните и 

обстоятелствата, констатирани в него, се вписват в зависимост от характера на 

собствеността в главния регистър за публичната общинска собственост или в главния 

регистър за частната общинска собственост. 

Регистрите за общинските имоти са общодостъпни и всеки може да иска справка 

по тях. 

 

ІІ. ОБХВАТ И СТРУКТУРА НА СТРАТЕГИЯТА 

 

1. Обхват 

 

Настоящата Стратегия за управление на общинската собственост на  Община 

Белово е изработена в изпълнение на чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската собственост. 

Стратегията определя политиката за управление на общинската собственост за мандат 

2019/2023 г. и извежда като основни приоритети - плановост, предвидимост, прозрачност 

и отчетност, ефективност и ефикасност при използване на общинската собственост, като 

стратегически ресурс на общината.  

 Основен подход при разработване на настоящата Стратегия е обвързването на 

стратегическите цели на управлението на Община Белово с целите, принципите и 

приоритетите на управлението на общинската собственост. 

 За целите н настоящата Стратегия под "управление на общинската собственост" 

ще се разбира интегриран процес, включваш систематични и координирани дейности и 

практики, чрез които Общината оперира със собствеността си, управлява разумно 

рисковете, разходите и приходите от собствеността, през целия жизнен цикъл на имота - 

придобиване, използване, поддържане, опазване и разпореждане, за да бъдат постигнати 

целите, които общински съвет и общинска администрация са си поставили в 

стратегическите документи на управлението. 

 Предмет на  стратегията са целите, принципите и приоритетите на придобиване на 

общинска собственост, както и управлението и разпореждането с всички имоти и вещи 

общинска собственост. 

Стратегията не  разглежда: 

- собствеността, включена в капитала на търговски дружества; 

- сградите – публична общинска собственост, представляващи детски заведения, 

училища, читалища, музеи и културни институти,  които са предоставени на 

организации и юридически лица по силата на специални закони. 
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- имотите и вещите  – публична общинска собственост, предназначени да обслужват 

функционирането на органите на местното самоуправление и местната администрация ; 

- имотите,  предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от 

общинско значение ( улици, площади, пазари и други обществени територии). 

С имотите и вещите – публична общинска собственост, които са извън обхвата на 

стратегията не могат да се извършват разпоредителни действия.  

 

1. Структура на стратегията 

 

Стратегията включва:  

1. основните цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост; 

2. основните характеристики на отделните видове имоти, които могат да се 

предоставят под наем или да бъдат предмет на разпореждане; 

3. нуждите на общината от нови имоти и способите за тяхното придобиване; 

Формулирането на стратегията при управлението на всеки вид собственост трябва 

да се основава на: 

1. Идентифициране на обема собственост; 

2. Анализ на състоянието към момента, включително: 

 рискове и слаби страни при управлението; 

 плюсове и възможности за развитие на потенциала. 

3. Политики и конкретни задачи. 

 

Характерът и спецификата от отделните видове собственост предполагат 

конкретните политики, цели и задачи за всеки от тях да бъдат изведени самостоятелно. 

Формулирането на стратегията при управлението на всеки вид собственост трябва да 

се основава на: 

1. Идентифициране на обема собственост; 

2.  Анализ на състоянието към момента, включително: 

- рискове и слаби страни при управлението; 

- плюсове и възможности за развитие на потенциала. 

 

 

ІІІ. ПРИНЦИПИ  И ОСНОВНИ ЦЕЛИ ПРИ 

УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО  С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

 

Процесът по управление на собствеността се състои от три под-процеса: 

 Планиране на дейността по управление на собствеността, включващ 

създаването на стратегии и планове за управление на общинската 

собственост; 

 Изпълнение на планираните мерки и дейност по управление на 

собствеността; 

 Отчитане на резултатите от управлението на общинската собственост и 

осъществяване на вътрешен контрол. 

Планирането на дейността по управление на общинската собственост в  община 

Белово е ключов елемент от достигането на целите на управлението, заложени в 

различни стратегически документи, обвързващи общината с провеждането на публични 

политики, ориентирани към постигането на определен резултат. 

Решенията за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост 

следва да бъдат обвързани със стратегическите планове за нови и подобрени услуги, 
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вземани въз основа на анализ и актуални данни за вида и състоянието на общинската 

собственост. 

Връзката между целите на управлението на Общината и управлението на 

общинската собственост трябва да е осигурена чрез устойчив процес на планиране и 

анализ на ефектите от решенията, свързани с управлението на собствеността. 

 За постигане на заложените цели в стратегиите и програмите на  Общината е 

необходимо дейностите, свързани с управление на собствеността да бъдат неразделен 

елемент от самия процес на планиране и изпълнение на различните публични политики. 

 Установяването на нуждите от услуги и извършването на оценка на качеството и 

обхвата на предоставяните услуги е основно предизвикателство пред планирането на 

дейността по управление на собствеността в Общината. 

 Нуждите следва да се оценяват чрез: 

 провеждане на изследвания сред потребителите на услуги за степента на 

удовлетвореност; 

 проучвания и анализи на демографското състояние; 

 оценка на състоянието на техническата и социална инфраструктура на Общината, 

осигуряваща предоставянето на услуги при определен стандарт. 

 

 

1. Принципи при придобиване, управление и разпореждане с общинската 

собственост. Основните принципи, които следва община Белово при придобиване, 

управление и разпореждане с имотите общинска собственост са: 

 

•Законосъобразност  

Общинският съвет, кметът на общината, кметовете на  кметства и кметските 

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

подзаконовите нормативни актове. Актовете за придобиване, управление и 

разпореждане с общинска собственост се издават за целите, на основанията и по реда 

предвиден в закона.  

 

• Целесъобразност  

При упражняване на правомощията си органите на  община Белово вземат 

решения, насочени към повишаване на ефективността и ефикасността при 

придобиването, управлението и разпореждането с общинските имоти, при спазване на 

закона и установените в тази Стратегия и другите стратегически документи на  община 

Белово цели, принципи и приоритети.  

 

• Приоритетност на обществения интерес  

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

общински имоти, органите на Община Белово приоритетно следят за защита на 

обществения интерес. Имотите общинска собственост се управляват в интерес на 

населението на Общината, с грижата на добър стопанин, съобразно предназначението и 

нуждите, за които са предоставени.  

 

• Откритост  

При придобиване, управление и разпореждане с общински имоти, органите на 

Община Белово осигурява публичност, достоверност и пълнота на информацията в 

рамките на закона.  

 

 

 



 6 

• Плановост  

Управлението на общинските имоти в Община Белово се извършва въз основа на 

мандатна Стратегия за управление на общинската собственост и годишни програми за 

управление и разпореждане с имотите общинска собственост, приемани от  общински 

съвет Белово, по предложение на кмета на общината.  

 

• Отчетност  

Органите на  община Белово ежегодно предоставят информация в ОбС - Белово за 

състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление чрез 

предвидения от закона отчет.  

 

2. Основни цели: 

1. Идентифициране на обема общинска собственост - основна предпоставка за 

вземане на управленски решения по управление и разпореждане със същата. 

Ключово условие за ефективното изпълнение на политиката за управление на 

общинската собственост е имотите да бъдат идентифицирани и класифицирани по 

функции и оценени като потенциал според следните признаци:  

2. Анализ на състоянието към момента, включително: 

 рискове и слаби страни при управлението; 

 плюсове и възможности за развитие на потенциала. 
Анализът на състоянието е необходима предпоставка за предприемане на 

конкретни действия, свързани с придобиване, управление и разпореждане с общинското 

имущество. 

          В  общината  все още не е развито в необходимата степен прилагането на подходи 

за анализ на вида, състоянието и характеристиките на собствеността, управлявана от 

Община Белово; прогнозирането на нуждите от собственост; извършването на 

мониторинг и оценка за ефективността и ефикасността на управлението на общинските 

имоти и набелязването на мерки и конкретни действия за оптимизирането на този 

процес.  

Развитието на вътрешно-организационна структура за мениджмънт на 

собствеността зависи от наличието на подходяща нормативна рамка; от кадровото 

обезпечаване и повишаването на капацитета на човешките ресурси; от създаването на 

работещи механизми за събирането и обработването на информация за собствеността, в 

достъпен и лесен за използване вид и формат. 

3. Гарантиране на оптимално задоволяване на нуждите на администрацията 

и звената на бюджетна издръжка от общинска собственост включително сграден 

фонд и обслужващи вещи. 
Постигането на тази цел гарантира оптималност и ефективност на работата на 

общинската администрация и звената на бюджетна издръжка, което е основна 

предпоставка за изпълнение на основната им цел- предоставяне на ефективни 

обществени услуги.  

4. Гарантиране на ефективно управление и повишаване приходите от 

управлението на общинската собственост. 

Оптимизацията на действията по 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. 

5. Анализ на необходимостта от разпореждане с общинско имущество. 

Целта е да се осигурят достоверни изходни данни, даващи възможност за анализ 

от необходимостта от разпореждане с общинско имущество. Подходът следва да е 

балансиран между нуждите на общината в краткосрочен и дългосрочен план и от 
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разходите по поддръжка, охрана, управление на ненужните в момента 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 предходните цели. 

6. Оптимизиране, подобряване и разширяване на общинската 

инфраструктура. 
Целта е подобряване на настоящата и изграждане на нова инфраструктура на 

територията на  общината. 

         7. Осигуряване на устойчиво развитие на общината, подобряване селищната 

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

на сигурността. 

Осигуряването и постигането на предходните цели гарантират постигането на 

настоящата цел имаща за основа разбирането, че общинската собственост поддържана в 

оптимален обем, структура и при оптимално управление е гарант за осигуряване на 

устойчиво развитие на общината като цяло. 

 

 

ІV.  АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА 

СОБСТВЕНОСТ. КОНКРЕТНИ ПОЛИТИКИ И ЗАДАЧИ 

 

 

  Изпълнението на политиката за управление на общинската собственост е 

свързана с  избора и прилагането на позволените от правната рамка способи за: 

придобиване, разпореждане и управление на собствеността. 

 Ключово условие за ефективното изпълнение на политиката за управление на 

общинската собственост е имотите да бъдат класифицирани по функции и оценени като 

потенциал според следните признаци: 

 Според предназначението им: 

 имоти, които се използват за административни нужди (сградите на 

общинската администрация и други, предвидени за административни 

нужди); 

 имоти, използвани за предоставяне на публични услуги (образователни, 

социални, културни, спортни и др.) и за изпълнение на различни проекти 

на общината с важно социално значение; 

 имоти, които не се използват за административни нужди и за предоставяне 

на публични услуги, които могат да се отдават под наем, за ползване, за 

концесиониране или с тях да се извършват разпоредителни сделки - т.н. 

"свободни имоти" (частна общинска собственост по Закона за общинската 

собственост). 

 Според финансовите резултати от управлението: 

 имоти източници на приходи – свободни имоти, 

генериращи приходи; 

 имоти източници на разходи – използвани за 

административни нужди и предоставяне на услуги, не 

генериращи преки приходи. 

 

 Според нуждите на общината от имоти: 

 "достатъчни" (отговарят на нуждите на общината като площ, състояние, 

конструкция и др., за да изпълняват своите функции); 
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 "недостатъчни"  (не  отговарят на нуждите на общината  като  площ, 

състояние, конструкция и др., за да изпълняват своите функции); 
 

 Според потенциалните възможности за управлението на имотите: 

 "общински имоти за разпореждане"; 

 "общински имоти, които общината трябва да запази за своите нужди"; 

 "общински  имоти,  които общината трябва да подобри" (ремонтира, 

реконструира, санира); 

 "имоти, които общината трябва да придобие от трети лица" (когато наличните 

общински имоти не отговарят на нуждите на общината). 

Класификацията по функционален признак прави възможно формулирането на 
целите на управлението на трите групи имоти: 

 При имотите за административни нужди на Общината целта на 
управлението на общинската собственост е оптимизиране на оперативните 
разходи, повишаване на ефективността на разходите за поддръжка на 
имотите и капиталовите разходи; 

 При имотите, използвани за предоставяне на услуги и изпълняване на 
проекти с важно социално значение, целта на Община Белово при 
управлението на общинската собственост е постигане на заложените в 
стратегическите документи на общината нива на обхват, вид и качество на 
предоставените услуги, оптимизиране на оперативните разходи и 
повишаване на ефективността на разходите за поддръжка и капиталовите 
инвестиции в имотите. 

 При имотите, които могат да се отдават под наем, за ползване, за 

концесиониране или с тях да се извършват разпоредителни сделки - т.н. 

"свободни имоти", целта на  Община Белово е максимизиране на 

финансовите резултати - увеличаване на генерираните от имотите приходи 

в бюджета, чрез използване на пазарни подходи за постигане на висока 

доходност при управлението им.  

 Нивото на реализиране на тези цели ежегодно се представя в Доклад на кмета на 

общината за резултатите от управлението на общинската собственост по видове и 

категории обекти, изготвян във връзка с чл. 66а от Закона за общинската собственост. 

 Общинският съвет, в изпълнение на Закона за общинската собственост и 

настоящата Стратегия, ежегодно  приема по предложение на Кмета на Общината 

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост. 

Програмите могат да се актуализират през текущата година, като при необходимост се 

извършва и актуализация на общинския бюджет. 

 В община Белово продължава развитието на вътрешно-организационната 

структура за управление на собствеността, без да се увеличава административния ресурс 

като брой заети с тази дейност служители. С наличния административен капацитет се 

подготвят изискваните от закона отчети, стратегии, програми и нормативни изменения, 

създават се работещи механизми за събиране и обработване на информация за 

собствеността, в достъпен и лесен за използване вид и формат.  Община Белово 

поддържа  регистрите за собствеността, съгласно ЗОС, които предоставят актуална 



 9 

информация за видовете и категориите общински имоти, техния размер, предназначение, 

местоположение, за функциите им и др.   

   

                  Съгласно Главните регистри на общинската собственост  – публична и частна, 

в Община Белово има съставени 6435 бр. актове за общинска собственост, от които 

публична  - 1037 броя, и частна 5398 бр. Отписани, след извършване на рзпоредителни 

действия са 5102 акта. 

                  Структурирана по вид и предназначение на имотите общинската собственост е 

посочена в Таблица № 1. 

                                                                                                                                           

Таблица № 1  
 

№ по 

ред 
Вид на имота 

Брой 

актове 

1. Поземлени имоти, отстъпено право на строеж 216 

2. Застроени нежилищни имоти 

- сгради 

- части от сгради 

16 

3. Детски градини и ясли 4 

4. Училища и ЦПЛР 4 

5. Здравни заведения и здравни служби 2 

7. Читалища 9 

8. Спортни имоти 11 

9. Културен институт 1 

10 Сгради на кметства 8 

11. Микроязовири 2 

12. Земеделски земи от общинския поземлен фонд 679 

  13. Гробищен парк 8 

14. Други  373 

 ОБЩ БРОЙ 1333 

 

С влизане в сила на Закона за общинската собственост на 01.06.1996 година 

стартира процесът на идентификация на общинската собственост, който продължава и в 

момента.  

 

1. НЕЗАСТРОЕНИ И ЗАСТРОЕНИ ИМОТИ 

На територията на община Белово незастроените терени са отредени предимно за  

жилищно строителство, обществено обслужване и  озеленяване. 

Трудности в управлението на незастроените имоти се създава от  неприключилият 

процес по идентификация на собствеността. След влизане в сила на Закона за 

общинската собственост приоритетно са отписани от актовите книги на държавната 

собственост и са съставени актове за общинска собственост на застроените имоти, които 

представляват административни сгради, училища, детски градини, читалища, здравни 

заведения, жилища и др.  

В повечето случаи общинската администрация се е сезирала и е започвала 

проучване на собствеността  на конкретен терен след инициатива от страна на общината, 

на физически или юридически лица.   

Установяването и придобиването на имоти, частна общинска собственост е  по-

продължителен процес в сравнение с този за публичните имоти. За събиране на нужните 

документи и оформяне на преписки за идентифицирането им по отменени и действащи 
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планове и отразяването им в  кадастралните карти е нужно много време, ангажирането 

на служби извън общинската администрация, значителен кадрови и финансов ресурс и 

административен капацитет.  

Голяма част от имотите – общинска собственост, които са на територията на 

общината са предимно по селата и често са обременени със съсобственост и с липса на 

изградена инфраструктура. От гледна точка на възможностите за застрояване, много 

малка част от тях имат инвестиционен потенциал.      

Анализирайки състоянието на общинска собственост  могат да се направят 

следните изводи:  

1. Община Белово разполага със свободни терени  за жилищно строителство 

предимно на територията на селата, където техническата  инфраструктура е в 

задоволително състояние.  

2. С влизане в сила на кадастралната карта в Белово се установи, че при 

отразяване на повечето общински имоти са нанесени в отклонения от действащите 

регулационни планове. Това налага поправки в кадастралните карти, чрез изработване на 

проекти за изменението им, което забавя процесите на преактуване, разпореждане или 

отдаване под наем. 

3. Проблем представляват сградите на закритите учебни заведения в селата: 

Габровица, Голямо Белово, Момина Клисура и Малко Белово В следствие на 

неизползването им сградите се рушат, като същевременно общината не разполага със 

средства за тяхното поддържане и охрана. Училищните сгради са с големи прилежащи 

терени  и са разположени в централната част на населените места.  

Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се открояват 

следните:  

 

 

Рискове и слаби страни 

 

 неприключил  и бавен процес на идентификация и актуване на общински имоти; 

 риск от грешни в стратегически план решения за разпореждане; 

 риск от прекомерно намаляване на общинската собственост; 

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

 намаляване на ежегодните приходи от отдаване под наем; 

 

Плюсове и възможности 

 

 оптимизиране процеса на управление; 

 увеличаване на общинската собственост, чрез проучване и  актуване на нови 

имоти; 

 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. 

 

Направеният анализ предполага реализирането на следните:      

 

Политики и задачи свързани с постигането на горепосочените цели: 

 

- да се извърши обследване на сградите и се установи необходимостта от ремонт 

(изолация на покриви, боядисване, ВиК и ел. инсталации и др.); 
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- да се изготви финанасово-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  програми за осигуряване на 

средства по евро-фондовете за подобряване състоянието на сградите; 

                      

2. ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

 

Публичната общинска собственост включва  земеделски земи по начин на трайно 

ползване (НТП)както следва: 

- пасища, мера   

- пасище с храсти  

- други – гробища, сметища, залесени територии, полски и местни пътища. 

 

  

 

 

 V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Настоящата стратегия обхваща мандат 2019-2023 г. Тя се приема на основание чл. 

8, ал. 8 от Закона за общинската собственост. По своята същност тя е отворен документ и 

може да търпи изменения в целите и приоритетите си. Стратегията е основа за приемане 

на годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 

съответната финансова година, както и изменение, допълнение и приемане на нови 

наредби, свързани с управление и разпореждане на общинската собственост.  

 

 

 


