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ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за управление на общинската 
собственост и Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - 
общинска собственост 

 
Стратегията за управление на общинската собственост е разработена във 

връзка с изискванията на чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската собственост. 
Стратегията определя политиката за развитие на общинската собственост и 
стопанската дейност на общината и съдържа основните цели, принципи и 
приоритети за придобиване, управление и разпореждане с имотите - общинска 
собственост, основните характеристики на отделните видове имоти, които могат 
да се предоставят под наем или да бъдат предмет на разпореждане, нуждите на 
общината от нови имоти и способите за тяхното придобиване. 

Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска 
собственост е разработена съгласно чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската 
собственост и се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за 
съответната година. Програмата може да бъде актуализирана през годината и 
съдържа прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с 
придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост;  
описание на имотите, които общината има намерение да предложи за 
предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала 
на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права, за възлагане 
на концесия; описание на имотите, които общината има намерение да предложи за 
замяна срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на 
нуждите и вида на имотите, които общината желае да получи в замяна; описание 
на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост, и 
способите за тяхното придобиване; обектите, за изграждането на които е 
необходимо отчуждаване на частни имоти, включително тези от първостепенно 
значение. 

Във връзка с изложеното предлагам Общински съвет – Шумен да приеме 
следните  

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

1. Приема Стратегия за управление на общинската собственост за 
периода 2020 – 2023г. 



2. Приема Годишна програма за управление и разпореждане с 
имотите - общинска собственост за 2020г. 
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