
I. ОБЩИ 
ПОЛОЖЕНИЯ

1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА 
ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

Конституцията на Република 
България от 1991 г. за пръв път 
раздели общодържавната соб-
ственост 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 , приета от Общинския 
съвет - Сунгурларе.

Правомощията на Общинския 
съвет относно придобиването, 
управлението и разпореждането с 
общинската собственост са регла-
ментирани в ЗМСМА, ЗОС, в други 
специални закони, Наредбата за 
реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско иму-
щество и Наредбата за условията 
и реда за управление и разпореж-
дане с общински жилища, а на 
кмета на общината и на кметовете 
на кметства – в ЗОС, в други спе-
циални закони, Наредбата за реда 
за придобиване, управление и раз-
пореждане с общинско имущество 
и Наредбата за условията и реда 
за управление и разпореждане с 
общински жилища.

Според Закона за общинската 
собственост, общински са:
Ø имотите и вещите, определени 

със закон;
Ø имотите и вещите, предоста-

вени в собственост на общината 
със закон;
Ø имотите, чиято собственост 

е възстановена на общината при 
условия и по ред, определени със 
закон;
Ø имотите и вещите, дарени или 

завещани на общината;
Ø имотите и вещите, придобити 

от общината с доброволен труд и/
или с парични средства на насе-
лението;
Ø имотите и вещите, придобити 

от общината при ликвидацията на 
търговски дружества с общинско 
участие;
Ø имотите и вещите, придобити 

от общината чрез правна сделка, 
по давност или по друг начин, оп-
ределен в закон. 

Не са общинска собственост 
имотите и вещите на търговските 
дружества и юридическите лица с 
нестопанска цел, дори ако общи-
ната е била единствен собственик 
на прехвърленото в тях имущество.

Общинската собственост е пуб-
лична и частна. 

Публичната общинска собстве-
ност може да се групира в три 
групи:
Ø имотите и вещите, определени 

със закон;
Ø имотите, предназначени за 

изпълнение на функциите на орга-
ните на местното самоуправление 
и местната администрация;
Ø други имоти, предназначени 

за трайно задоволяване на об-
ществени потребности от местно 
значение, определени от общин-
ския съвет. 

Характерът на публичната 
общинска собственост определя 
специфичния ред за придобиване, 
управление и разпореждане с 

такива имоти. Имотите и вещите, 
публична общинска собственост, 
земите от общинския поземлен 
фонд и горите и земите от общин-
ския горски фонд, не могат да се 
придобиват по давност. Имотите и 
вещите - публична общинска соб-
ственост не могат да се отчуждават 
и да се прехвърлят в собственост 
на трети лица. Тези имоти могат 
да се обременяват с ограничени 
вещни права само в нормативно 
предвидените случаи. 

Например публична общинска 
собственост са пътища, улици, 
площади, зелени площи, сградите с 
административно, образователно 
и културно предназначение, во-
дните обекти, пасища , мери  и т.н.

Всички други общински имоти 
и вещи, които не са публична об-
щинска собственост, са частна об-
щинска собственост, включително 
плодовете и приходите от имотите 
и вещите- публична общинска соб-
ственост. 

Имотите и вещите - частна 
общинска собственост, могат да 
бъдат обект на разпореждане и за 
тях са приложими общите разпо-
редби за собствеността.

Например частна общинска 
собственост са общински сгради, 
поземлени имоти и урегулирани 
поземлени имоти, общински жи-
лища, общински земеделски земи 
и други. 

Законът за общинската собстве-
ност допуска промяна на харак-
тера на общинската собственост 
от публична в частна общинска 
и обратно. Имотите и вещите – 
публична общинска собственост, 
които са престанали да имат пред-
назначението на такива, с решение 
на Общинския съвет се обявяват за 
частна общинска собственост. А за  
публична общинска собственост се 
обявяват имотите и вещите - частна 
общинска собственост, които са 
придобили характер на публична 
общинска собственост.  

2. ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕ-
НИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМО- 
ТИ И ВЕЩИ - ОБЩИНСКА СОБСТ- 
ВЕНОСТ

Законът за общинска собстве-
ност определя основния подход 
за управление на общинската 
собственост. Съгласно чл.11 об-
щинската собственост следва да 
се управлява в интерес на насе-
лението в общината, съобразно 
разпоредбите на закона и с гри-
жата на добър стопанин, като се 
използва съобразно предназна-
чението си и за нуждите, за които 
е предоставена. 

Общината управлява и се раз-
порежда със своята собственост 
и придобива в собственост имоти 
и вещи.

Придобиването, управлението 
и разпореждането с имоти и вещи 
- общинска собственост, се из-

вършват под общото ръководство 
и контрол на общинския съвет.

Редът за придобиване на право 
на собственост и на ограничени 
вещни права, за предоставяне за 
управление, под наем и за разпо-
реждане с имоти и вещи - общинска 
собственост, и правомощията на 
кмета на общината и на кметове-
те на кметства са определени в 
Наредбата за реда за придобива-
не, управление и разпореждане с 
общинско имущество. 

2.1. УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИТЕ 
И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБС-
ТВЕНОСТ

Имоти и вещи - общинска соб-
ственост, се управляват в интерес 
на населението в общината съо-
бразно разпоредбите на закона и 
с грижата на добър стопанин.

Имоти и вещи - общинска соб-
ственост, се използват съобразно 
предназначението им и за нуж-
дите, за които са предоставени. 
Предоставените имоти и вещи не 
могат да се преотстъпват за полз-
ване, да се ползват съвместно по 
договор с трети лица, да се отдават 
под наем или да се пренаемат, 
освен в случаите, предвидени в 
закон.

Имотите и вещите – общинска 
собственост могат да се предоста-
вят за управление възмездно или 
безвъзмездно, след провеждане 
на публичен търг или конкурс или 
без провеждане на публичен търг 
или конкурс.

Имотите и вещите – общинска 
собственост могат да се предоста-
вят за безвъзмездно за управление 
на юридически лица и звена на 
общинска бюджетна издръжка.

Имотите, предназначени за 
изпълнение на функциите на орга-
ните на местното самоуправление 
и местната администрация се 
управляват от кмета на община-
та, от кмета на кметството или от 
кметския наместник по местона-
хождението им. 

Имотите и вещите - общинска 
собственост, които не са необхо-
дими за нуждите на органите на 
общината или на юридически лица 
и звена на общинска бюджетна 
издръжка, могат да се предоста-
вят безвъзмездно за управление 
на други юридически лица на 
бюджетна издръжка или на техни 
териториални структури.

Редът за предоставяне за без-
възмездно управление на имоти 
и вещи - общинска собственост, е 
определен от общинския съвет в 
Наредбата за реда за придобива-
не, управление и разпореждане с 
общинско имущество.

Имотите и вещите - общинска 
собственост, които не са предос-
тавени за управление на други 
лица, се управляват от кмета на 
общината.

Възмездното управление 

включва отдаването под наем на 
имоти-частна общинска собстве-
ност и свободни имоти или части 
от имоти-публична общинска соб-
ственост.

Свободни нежилищни имоти 
- частна общинска собственост, 
които не са необходими за нуждите 
на органите на общината или на 
юридически лица на издръжка на 
общинския бюджет, могат да се 
отдават под наем на трети лица за 
срок от 10 години. Отдаването под 
наем на тези имоти се извършва от 
кмета на общината след провежда-
не на публичен търг или публично 
оповестен конкурс. 

Свободни имоти или части от 
имоти - публична общинска соб-
ственост, могат да се отдават под 
наем  за срок до 10 години, след 
решение на общинския съвет, при 
условие че наемането им не пречи 
на дейността на лицата, които ги 
управляват. Отдаването под наем 
на тези имоти се извършва от кмета 
на общината след провеждане на 
публичен търг или публично опо-
вестен конкурс. 

Без провеждане на търг или 
конкурс могат да се отдават под 
наем свободни нежилищни имоти 
- частна общинска собственост на 
общинските ръководства на поли-
тическите партии, на общинските 
ръководства на синдикалните ор-
ганизации, на юридически лица с 
нестопанска цел, осъществяващи 
дейност в обществена полза, на 
търговски дружества - поземлени 
имоти, необходими като терени за 
временно използване, за спомага-
телни и допълнителни площадки, 
комуникации и други, свързани с 
изграждането, ремонта и поддър-
жането на обекти на техническа-
та инфраструктура, за срока на 
ремонтно-строителните дейности. 

Наемните цени са определени 
от общинския съвет в Наредбата за 
реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско иму-
щество. В нея, базисните наемни 
цени за отдаване под наем на 
общинско имущество са дифе-
ренцирани според вида на имота 
– помещения, терени, земеделски 
земи, като за терени и помещения 
са разграничени 3 зони, съобраз-
но местоположението на имота в 
града или в селата.

Вещите - общинска собственост, 
се управляват в интерес на насе-
лението в общината, като общото 
ръководство и контрол, се осъ-
ществява от Кмета на общината.

Вещи - общинска собственост, 
могат да се предоставят безвъз-
мездно за управление и ползване 
на юридически лица и звена на 
общинска бюджетна издръжка със 
заповед на Кмета на общината. 

Вещите - частна общинска соб-
ственост, освен тези,  обслужващи 
дейността на Общински съвет 
и общинската администрация и 

освен тези, предоставени безвъз-
мездно за управление и ползване 
на юридически лица и звена на 
общинска бюджетна издръжка, 
се отдават под наем от Кмета на 
общината след провеждане на търг 
или конкурс, с базисни наемни 
цени, определени от независим 
лицензиран оценител. 

2.2. ПРИДОБИВАНЕ НА ИМОТИ 
И ВЕЩИ 

Общината придобива право на 
собственост и ограничени вещни 
права върху имоти и вещи по си-
лата на закон, чрез правна сделка, 
в т.ч. и дарение, по давност, по 
завещание,  в случаите на чл.11 от 
Закона за наследството или по друг 
начин, определен в закон.

Възмездно придобиване на 
право на собственост или на 
ограничени вещни права върху 
имоти се извършва след решение 
на общинския съвет, въз основа на 
което се сключва договор от кмета 
на общината.

Община Сунгурларе придобива 
собственост върху имоти след 
решение на Общински съвет в 
следните случаи:
Ø чрез закупуване на имот със 

средства на общината;
Ø чрез замяна, въз основа на 

която общината придобива право 
на собственост върху имот или 
вещно право върху имот;
Ø чрез учредяване на право 

на строеж или друго ограничено 
вещно право върху имот - частна 
общинска собственост, срещу 
прехвърляне в полза на общината 
на имот - собственост на държава-
та, физическите или юридическите 
лица;
Ø чрез учредяване право на 

строеж, надстрояване или при-
строяване и/или прехвърляне 
право на собственост върху сграда 
в полза на общината; 
Ø чрез делба на имот;
Ø чрез отчуждаване на имот по 

реда на ЗОС.

2.3. РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ 
И ВЕЩИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА 
СОБСТВЕНОСТ 

Общината се разпорежда с 
имоти и вещи - частна общинска 
собственост, чрез продажба, за-
мяна, дарение, делба, възмездно 
или безвъзмездно учредяване на 
ограничени вещни права или по 
друг начин, определен в закон. 
Разпоредителните действия се 
извършват само с имоти, актовете 
за които са вписани по съответния 
ред в службата по вписванията.

2.3.1. ПРОДАЖБА НА ИМОТИ 
И ВЕЩИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА 
СОБСТВЕНОСТ 

Продажба на имоти и вещи - 
частна общинска собственост, се 
извършва след решение на общин-
ския съвет от кмета на общината 
чрез публичен търг или публично 
оповестен конкурс или без провеж-
дане на търг или конкурс. 

Продажбата се извършва без 
търг или конкурс в следните случаи:
Ø при продажба на земя - частна 

общинска собственост, на собстве-
ника на законно построена върху 
нея сграда се извършва от кмета 
на общината без търг или конкурс 
по ред, определен в Наредбата за 
реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско иму-
щество;
Ø между общината и държавата 

или между общини;
Ø когато лицата, на които може 

да се извърши продажба, са опре-
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делени в закон.

2.3.2. ЗАМЯНА
Замяната на имот - частна 

общинска собственост, на право 
на строеж върху имот - частна 
общинска собственост,  на право 
на строеж върху имот –частна 
общинска собственост , или на 
учредено в полза на общината 
право на строеж с имот или с 
право на строеж  - собственост на 
други лица, може да се извършва 
по инициатива на общината или 
по писмено предложение на за-
интересованите лица в следните 
случаи:
Ø За изпълнение на задължение 

,произтичащи от международен 
договор ,
Ø  между общината и друга 

община или между общината и 
държавата;
Ø в други случаи при условие и 

по ред определени в закон.
Не се допускат замени:
1. когато имотите - собственост 

на трети лица, са обременени с 
ипотека или други тежести, отда-
дени са под наем или под аренда; 

2. на общински урегулирани 
поземлени имоти, отредени за 
жилищно строителство, срещу 
нежилищни имоти 

3. на общински имоти с имоти на 
лица, за които е установено, че без 
правно основание ползват общин-
ски имот, договорите за наем или 
за вещни права върху общински 
имоти са прекратени по тяхна вина 
или с които общината води съдебни 
имуществени спорове;

4. в други случаи, определени в 
закон или в Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпо-
реждане с общинско имущество. 

2.3.3. ДАРЕНИЕ
Дарение на имот - частна об-

щинска собственост, се извършва 
след решение на общинския съвет.

2.3.4. СЪСОБСТВЕНОСТ
Прекратяването на съсобстве-

ност върху имоти между общината, 
държавата, физически лица или 
юридически лица се извършва 
след решение на общинския съвет 
чрез:
Ø делба;
Ø продажба на частта на об-

щината;
Ø откупуване частта на физиче-

ските лица или на юридическите 
лица;
Ø замяна.
Въз основа на решението на об-

щинския съвет кметът на общината 
издава заповед и сключва договор.

2.3.5. ВЪЗМЕЗДНО ИЛИ БЕЗ-
ВЪЗМЕЗДНО УЧРЕДЯВАНЕ НА 
ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА

Учредяването на ограничени 
права включва учредяване на 
право на строеж върху имот – 
частна общинска собственост, 
учредяване право на надстрояване 
и/или на пристрояване на сграда - 
частна общинска собственост, или 
на сграда, построена върху имот 
- частна общинска собственост и 
учредяване право на ползване вър-
ху имоти и вещи - частна общинска 
собственост.

Законът за общинската собстве-
ност регламентира, че учредява-
нето на ограничени вещни права 
може да стане възмездно или 
безвъзмездно, след провеждане 
на публичен търг или публично 
оповестен конкурс или без про-
веждане на търг или конкурс. 

Право на строеж върху имот - 
частна общинска собственост, се 
учредява след решение на общин-
ския съвет от кмета на общината 
чрез публичен търг или публично 
оповестен конкурс и съобразно 
предвижданията на влязъл в сила 
подробен устройствен план.

Правото на строеж се учредява 
без търг или конкурс след решение 
на общинския съвет на:
Ø юридически лица на бюджет-

на издръжка;
Ø религиозни институции, ре-

гистрирани съгласно Закона за 
вероизповеданията, или на техни 
местни поделения за обредни, мо-

литвени или богослужебни домове 
за публични религиозни обреди и 
служби, за храмове и манастири;
Ø други лица, когато това е 

предвидено в закон.
Безвъзмездно право на строеж 

може да се учредява след решение 
на общинския съвет на:
Ø юридически лица на бюджет-

на издръжка;
Ø религиозни институции, ре-

гистрирани съгласно Закона за 
вероизповеданията, или на техни 
местни поделения за обредни, 
молитвени или богослужебни 
домове за публични религиозни 
обреди и служби, за храмове и 
манастири,които изграждат със 
средства , дарени на съответната 
религиозна  общност , което обсто-
ятелство следва да се декларира 
от представляващия общността ;
Ø други лица, когато това е 

предвидено в закон.
Право на надстрояване и/или 

на пристрояване на сграда - част-
на общинска собственост, или 
на сграда, построена върху имот 
- частна общинска собственост, 
се учредява след решение на об-
щинския съвет , при условията и по 
реда, по който се учредява право 
на строеж.

Без търг или конкурс се учредя-
ва право на надстрояване и/или на 
пристрояване на сграда, построе-
на върху имот - частна общинска 
собственост, на собственика на 
сградата, както и на собственици 
на жилища в сгради - етажна соб-
ственост от Кмета на Общината  
по пазарни цени определени от 
оценител , отговарящ на Закона за 
независимите оценители. 

Безвъзмездно право на над-
строяване и/или на пристрояване 
може да се учреди след решение 
на общинския съвет на:
Ø юридически лица на бюджет-

на издръжка;
Ø религиозни институции, ре-

гистрирани съгласно Закона за 
вероизповеданията, или на техни 
местни поделения за обредни, мо-
литвени или богослужебни домове 
за публични религиозни обреди и 
служби, за храмове и манастири;
Ø други лица, когато това е 

предвидено в закон.
Право на ползване върху имоти 

и вещи - частна общинска собстве-
ност, се учредява за срок до 10 
години, след решение на общин-
ския съвет от кмета на общината 
чрез публичен търг или публично 
оповестен конкурс.

Без търг или конкурс, но  след 
решение на общинския съвет, се 
учредява право на ползване на 
лица, които са определени в закон.

Безвъзмездно право на ползва-
не може да се учреди след решение 
на общинския съвет, когато лицата, 
на които може да се учреди без-
възмездно право на ползване, са 
определени в закон, 

Разпоредителните сделки с 
имоти и вещни права се извършват 
въз основа на пазарни оценки, 
изготвени от оценител отговарящ 
на Закона за независимите оце-
нители. 

Оценките се одобряват от 
общинския съвет и не могат да 
бъдат по-ниски от данъчните. 
Общинският съвет може да опре-
дели и по-висока оценка, освен 
ако в закон е установено друго. 
Началните цени при провеждането 
на търговете или конкурсите не 
могат да бъдат по-ниски от опреде-
лените от общинския съвет.

2.4. УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПО-
РЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ЖИ-
ЛИЩА 

Управлението и разпорежда-
нето с общински жилища е регла-
ментирано в Закона за общинската 
собственост и в Наредбата

за условията и реда за управле-
ние и разпореждане с общински 
жилища.

По своето предназначение об-
щинските жилища са:
Ø за настаняване под наем на 

граждани с установени жилищни 
нужди; 
Ø за продажба, замяна и обез-

щетяване на бивши собственици, 

чиито имоти са отчуждени за об-
щински нужди;
Ø ведомствени;
Ø резервни.
Жилищата се определят от об-

щинския съвет по предложение на 
кмета на общината и могат да се 
променят съобразно потребности-
те в общината.

Предоставянето и използването 
на общински жилища за нежилищ-
ни нужди е забранено, като тази 
забрана не се прилага в случаите, 
когато общината разполага със 
свободни жилища за настаняване, 
за които няма нуждаещи се граж-
дани, отговарящи на условията за 
настаняване под наем. В тези слу-
чаи използването на общинските 
жилища за нежилищни нужди е 
допустимо след промяна на пред-
назначението им по реда на ЗУТ

В жилища за отдаване под наем 
се настаняват:
Ø лица с жилищни нужди, уста-

новени по реда на наредбата;
Ø наематели на общински жи-

лища, които се засягат от ново 
строителство, надстрояване или 
пристрояване, основен ремонт или 
реконструкция;
Ø лица, жилищата на които 

са възстановени на бившите им 
собственици по реда на чл. 7 от 
Закона за възстановяване на 
собствеността върху одържавени 
недвижими имоти.

В резервните жилища,  пред-
назначени да осигурят временно 
жилищна площ, се настаняват под 
наем за срок не по-дълъг от две 
години лица:
Ø жилищата на които са станали 

негодни за обитаване в резултат 
на природни и стихийни бедствия 
и аварии или са застрашени от 
самосрутване;
Ø в семействата на които са 

налице остри социални или здра-
вословни проблеми.

Право да кандидатстват за 
настаняване под наем във ведом-
ствените жилища имат работни-
ците и служителите в общинската 
администрация или в структури 
на бюджетна издръжка, ако те и 
членовете на семействата им не 
притежават годно за обитаване 
жилище или вила на територия-
та на Община Сунгурларе. Във 
ведомствените жилища могат 
да бъдат настанявани и гости за 
пренощуване.

Общинските жилища, предназ-
начени за продажба, могат да се 
продават след решение на общин-
ския съвет на:
Ø правоимащи по Закона за 

уреждане на жилищните въпроси 
на граждани с многогодишни жи-
лищно-спестовни влогове;
Ø лица, чиито жилища се пред-

вижда да бъдат отчуждени;

други лица, отговарящи на усло-
вията за закупуване на общински 
жилища, определени в наредбата;
Ø жилищата, които се продават 

чрез търг. 
Ø наемателите, настанени в тях 

по административен ред, отгово-
рящи на уславията, посочени в 
наредбата по чл. 45а по ЗОС;

Продажната цена е пазарната 
цена на жилището, определена 
въз основа на експертна оценка от 
лицензиран оценител и не може да 
бъде по-ниска от данъчната оценка 
на жилището.

Резервните общински жилища 
не могат да се продават.

Ведомствените жилища на об-
щината могат да се продават на 
служители, които имат не по-малко 
от десет години стаж без прекъс-
ване в общинската администрация 
и настанени в такова жилище не 
по-малко от десет години.

Замяна на общински жилища 
с жилищни или нежилищни имоти 
- собственост на държавата на 
физически или юридически лица, 
се извършва при условията и по 
реда, по който се извършва замяна 
на други имоти –частна общинска 
собственост , освен в случаите 
на замяна на общински жилища 
с жилищни имоти  на физически 
лица  в изпълнение на социални 
програми , приети от общинския 

съвет .Те са извършват с решение 
на Общинския Съвет , по данъчната 
оценка на заменените имоти , като 
по този ред замяната  може да се 
извърши само еднократно и само 
за един жилищен имот – собстве-
ност на физическо лице , с един 
общински жилищен имот. 

Замяната на общински жилища 
с нежилищни имоти се допуска 
само ако има свободни общински 
жилища, за настаняването в които 
няма нуждаещи се граждани, отго-
варящи на условията за настанява-
не под наем или ако върху имота, 
придобит в резултат на замяната, 
ще се изградят социални жилища.

Право на строеж върху имоти 
- частна общинска собственост, 
отредени за изграждане на соци-
ални жилища, може да се учредява 
без търг или конкурс за строеж 
на жилищна сграда на лица с 
установени жилищни нужди, на 
жилищностроителни кооперации 
или сдружения, в които членуват 
само такива лица, при условия и 
по ред, определени в наредбата. 
Цената на правото на строеж се 
определя от общинския съвет, като 
то не може да се прехвърля на 
трети лица. Жилищата, придобити 
по този ред, не могат да се отдават 
под наем или да бъдат обект на 
разпореждане за срок 15 години.

3. НАДЗОР И АКТУВАНЕ НА 
ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТ- 
ВЕНОСТ

За общинските имоти се със-
тавят актове за общинска соб-
ственост по образци, утвърдени 
от министъра на регионалното 
развитие и благоустройството и 
министъра на правосъдието.

За временните постройки, 
улиците, площадите, общинските 
пътища и други линейни обекти на 
техническата инфраструктура не 
се съставят актове за общинска 
собственост, освен ако в специа-
лен закон е предвидено друго.

За всеки общински имот се със-
тавя досие по образец, утвърден 
от министъра на регионалното 
развитие и благоустройството и 
министъра на правосъдието, към 
което се прилага копие от акта 
за собственост и документите, 
удостоверяващи възникването, 
изменението и прекратяването 
на правото на собственост на 
общината, предоставените права 
на трети лица, както и други дан-
ни, определени в Наредбата № 
8/ 17.12.2009 г. за утвърждаване 
на образците на актовете за об-
щинска собственост ,на досие на 
имот – общинска собственост , и на 
регистрите, предвидени в закона 
за общинската собственост, и за 
определяне реда за съставянето, 
воденето и съхраняването им.

Актовете за общинска собстве-
ност се вписват с последователни 
номера в регистъра, подшиват се 
в актови книги и се съхраняват в 
Дирекция „ОС”.

Актовите книги за общинските 
имоти са общодостъпни и всеки 
може да иска справка по тях при 
условия и по ред, определени в 
Наредбата за реда за придобива-
не, управление и разпореждане с 
общинско имущество.

Въз основа на съставените 
актове за общинска собственост 
се създават главен регистър за 
публичната общинска собственост 
и главен регистър за частната 
общинска собственост, по обра-
зци, утвърдени от министъра на 
регионалното развитие и бла-
гоустройството и министъра на 
правосъдието.

За регистрите, съгласно Закона 
за общинската собственост, след-
ва да бъдат създадени компютри-
зирани информационни системи, 
които осъществяват връзка с 
кадастъра и имотния регистър. 

Актовете за общинска собстве-
ност, главните регистри и доси-
етата на имотите се съхраняват 
безсрочно.

4. РЕГИСТРИ
В общината е  създаден и 

поддържа публичен регистър за 
разпоредителните сделки с имоти 

- общинска собственост. В регис-
търа се вписват данни за имотите 
според акта за собственост, по 
видове разпоредителни сделки, 
както и: пазарната и данъчната 
оценка на имотите или вещните 
права, оценката, определена от 
общинския съвет, и крайната цена 
на сделката; начинът на разпореж-
дане - чрез публичен търг, публично 
оповестен конкурс или решение 
на общинския съвет; насрещната 
страна по сделката; други данни, 
определени от общинския съвет в 
Наредбата за реда за придобива-
не, управление и разпореждане с 
общинско имущество.

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 публична 
общинска собственост или в глав-
ния регистър за частна общинска 
собственост.

 В общината са създадени и под-
държат регистри на земеделските 
земи и регистър за възстановени 
гори на Община Сунгурларе по 
землища.

5. СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА 
ОБЩИНАТА 

Общината може да осъществява 
стопанска дейност, да създава об-
щински предприятия и да участва 
в съвместни форми на стопанска 
дейност при условия и по ред, 
определени със закон.

Общината може да осъществява 
стопанска дейност чрез търговски 
дружества с общинско участие в 
капитала, чрез граждански друже-
ства по Закона за задълженията и 
договорите или чрез сдружения с 
нестопанска цел при условията и 
по реда на Закона за юридическите 
лица с нестопанска цел. Общината 
може да осъществява самосто-
ятелно стопанска дейност чрез 
общински предприятия, създадени 
по реда на Закона за общинската 
собственост.

Общината може да участва в 
осъществяването на различните 
форми стопанска дейност със 
свободни парични средства, с из-
ключение на целевите субсидии от 
държавния бюджет, както и с имоти 
и вещи или вещни права.

Общината може да участва само 
в такива форми на стопанска дей-
ност, в които отговорността й не 
надвишава размера на дяловото 
й участие. Общината не може да 
участва в търговски дружества 
като неограничено отговорен 
съдружник.

Условията и редът за упражня-
ване на правата на собственост на 
общината в търговски дружества 
с общинско участие в капитала, 
за участието на общината в граж-
дански дружества и в сдружения 
с нестопанска цел се определят с 
наредба на общинския съвет. 

Търговските дружества с об-
щинско участие в капитала могат 
да отдават под наем имоти или 
части от тях, внесени от общината 
като непарична вноска в капитала 
им, или да учредяват ограничени 
вещни права върху такива имоти 
чрез публичен търг или публично 
оповестен конкурс, като срокът на 
договорите за наем и за правото на 
ползване за тези имоти не може да 
бъде по-дълъг от 10 години.

Капиталът на едноличните 
търговски дружества с общинско 
участие може да се намалява със 
стойността на имоти и вещи или 
вещни права, които са внесени 
като непарична вноска в капита-
ла им, въз основа на решение на 
общинския съвет.

Общинското предприятие е спе-
циализирано звено на общината за 
изпълнение на дейности, финанси-
рани от общинския бюджет.

Общинското предприятия се 
създава, преобразува и закрива 
с решение на общинския съвет.

Общинското предприятие може 
да осъществява дейност по:

1. управление, изграждане, под-
държане, ремонт и реконструкция 
на обекти, мрежи и съоръжения 
на техническата инфраструктура 



и други имоти - общинска соб-
ственост, както и предоставяне 
на свързаните с тях услуги за 
населението;

2. предоставяне на други ус-
луги или осъществяване на други 
местни дейности, необходими за 
задоволяване на потребностите 
на общината или на нейното на-
селение, които се финансират от 
бюджета на общината, определени 
от общинския съвет.

Общинското предприятие осъ-
ществява дейността си въз основа 
на правилник, приет от общинския 
съвет, в който се определят пред-
метът на дейност, структурата, 
управлението, численият състав 
и правата и задълженията на 
предприятието по отношение на 
предоставеното му общинско 
имущество.

Общинското предприятие е 
второстепенен разпоредител с 
бюджетни кредити.

Директорите на общинските 
предприятия се назначават от кме-
та на общината по ред, определен 
от общинския съвет.

II. ОБХВАТ И 
СТРУКТУРА НА 
СТРАТЕГИЯТА
1. ОБХВАТ
Настоящата Стратегия за упра-

вление и разпореждане с общин-
ска собственост обхваща периода 
2016 – 2019 година.

Предмет на стратегията са 
имотите и вещите–общинска соб-
ственост. 

Стратегията е съставена в 
изпълнение на разпоредбата на 
чл.8, ал.8 от Закона за общинска-
та собственост. Тя не е програ-
ма за развитие на общинската 
собственост, а представлява 
стратегически документ за основ-
ните цели и политика за развитие 
на общинската собственост и 
стопанската дейност на община 
Сунгурларе за периода 2016 – 2019 
г., за определяне на  принципите и 
приоритети за придобиване, упра-
вление и разпореждане общинска 
собственост, както и дейностите, 
които ще бъдат реализирани от 
кмета и ръководената от него 
администрация за постигане на 
целите, сроковете за изпълнение 
и очакваните резултати. 

Стратегията представлява от-
правна точка за насочване на уси-
лията на общинското ръководство 
и всички жители на общината за 
постигане на целите за това разви-
тие и по този начин за превръщане 
на стратегическото планиране в 
основен действащ инструмент за 
развитие на общинската собстве-
ност в община Сунгурларе.

Стратегията е съобразена с вече 
поставени пред общинска адми-
нистрация стратегически цели за 
изпълнение, във връзка с приети 
до момента дългосрочни страте-
гически документи за развитие на 
Община Сунгурларе, както и с про-
изтичащите от действащото зако-
нодателство и конкретни решения 
на Общински съвет – Сунгурларе 
задачи и насоки, свързани с разви-
тието на общинската собственост.

Стратегията е основен доку-
мент, който анализира състоя-
нието на общинската собственост 
в община Сунгурларе и създава 
рамката за нейното планомерно 
развитие и усъвършенстване. Тя е 
съобразена с традициите, с новите 
социално-икономически условия и 
с тенденциите за развитие на соб-
ствеността в Република България 
и европейските страни. 

Стратегията е разработена в 
съответствие със:
Ø Закона за местното самоупра-

вление и местната администрация;
Ø Закона за собствеността;
Ø Закона за общинската соб-

ственост;
Ø Наредбата за реда за придо-

биване, управление и разпорежда-
не с общинско имущество; 
Ø Наредбата за условията и 

реда за управление и разпореж-
дане с общински жилища;
Ø  останалите нормативни 

актове, касаещи общинската соб-
ственост;
Ø Общински план за развитие 

2014 -2020 г.

2. СТРУКТУРА НА СТРАТЕ-
ГИЯТА

Характерът и спецификата от 
отделните видове собственост 
предполагат конкретните полити-
ки, цели и задачи за всеки от тях 
да бъдат изведени самостоятелно.

Формулирането на стратегията 
се основава на:

1. Определяне на принципите, 
основните цели и приоритети при 
придобиване, управление и разпо-
реждане с общинска собственост;

2. Анализ на състоянието към 
момента, включително:

- рискове и слаби страни при 
управлението;

- плюсове и възможности за 
развитие на потенциала;

-политики и конкретни задачи.
3. Дейности, срокове, очаквани 

резултати.

III. ПРИНЦИПИ, 
ОСНОВНИ ЦЕЛИ 
И ПРИОРИТЕТИ 

ПРИ  
ПРИДОБИВАНЕ, 
УПРАВЛЕНИЕ И 

РАЗПОРЕЖДАНЕ 
С ОБЩИНСКА 
СОБСТВЕНОСТ

Основните  принципи, цели и 
приоритети при управлението и 
разпореждането с  общинската 
собственост са разработени в 
съответствие с Общинския план 
за развитие 2014 -2020 г. , приет 
от Общински Съвет – Сунгурларе 
с протоколно решение  № 27 т. 5 
от 29.11.2013 г.

1. ПРИНЦИПИ ПРИ УПРАВ-
ЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С 
ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

Основните принципи, от които 
ще се ръководи Общинска админи-
страция – Сунгурларе за постигане 
на стратегическите цели за разви-
тие на общинската собственост в 
Община Сунгурларе стоящи пред 
мандата за управление са:  
ü Законосъобразност и целе-

съобразност във всички действия 
и вземане на решения;
ü Приоритетност на обществе-

ния интерес;
ü Публичност;
ü Прозрачност; 
ü Състезателност при  разпо-

реждането;
ü Гъвкавост  и динамичност;
ü Отговорност;
ü Активно използване възмож-

ността за финансиране на общин-
ската собственост, посредством 
реализацията на проекти със 
средства от европейските фондове 
и програми;
ü Повишаване на приходите;
ü Открито и ефективно упра-

вление на финансови средства и 
общински активи;
ü Отговорно отношение към 

проблемите на гражданите;
ü Максимална ефективност в 

резултат на взетите решения;
ü Обективност и компетентност 

на общинска администрация;
ü Диалог с гражданите по раз-

лични проблеми за развитието на 
общинската собственост в община 
Сунгурларе; 
ü Гарантиране на обществения 

интерес;
ü Сътрудничество и взаимо-

помощ с Общински съвет-Сун-
гурларе;
ü  Партньорство с бизнеса, 

НПО; между общинско, между 
регионално и трансгранично съ-
трудничество.

2. ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ПРИО-
РИТЕТИ НА СТРАТЕГИЯТА
ü Гарантиране на по-добро и 

ефективно управление и разпо-
реждане с общинската собстве-
ност и повишаване приходите от 
стопанисването на общинската 
собственост;
ü Благоустрояване, развитие 

и модернизация на общинската 
собственост; подобряване състоя-
нието на общинската собственост;
ü Пълна прозрачност в дейност-

та по придобиване, управление 
и разпореждане с общинската 
собственост – осигуряване на 
прозрачност на всички сделки и 
процедури, свързани с общинската 
собственост;
ü Изграждане на качествен и 

укрепване административния ка-
пацитет на общинска администра-
ция, гарантиращ компетентност и 
ефективност;
ü Подобряване качеството и 

усъвършенстване на администра-
тивното обслужване и прилагане 
достиженията на информационни-
те технологии в административно-
то обслужване;
ü Ефективни форми и механи-

зми за взаимодействие и диалог 
с централната законодателна и 
изпълнителна власт;
ü  Обществена подкрепа от 

гражданите, медиите, бизнеса и 
неправителствения сектор;
ü  Изграждане на публично-

частни партньорства като форма 
на привличане на средства, за 
подобряване  и модернизация на 
общинската собственост, за при-
добиване на собственост.

IV. АНАЛИЗ НА 
СЪСТОЯНИЕТО 

НА ОБЩИНСКАТА 
СОБСТВЕНОСТ. 

КОНКРЕТНИ 
ПОЛИТИКИ И 

ЗАДАЧИ
    
С влизане в сила на Закона 

за общинската собственост на 
01.06.1996 година стартира проце-
сът на идентификация на общин-
ската собственост, който продъл-
жава и в момента. 

През изминалите години от 
влизането в сила на ЗОС рабо-
тата по пълното идентифициране 
на общинската собственост е 
извършвана с усилената работа 
на Отдел”ОС”.

 Общинската собственост в об-
щина Сунгурларе  е разположена в 
град Сунгурларе  , 16 броя кметства  
, 8 броя кметски наместничества и 
техните землища.

До настоящият момент в Община 
Сунгурларе са съставени 3519 акта 
за общинска собственост- пуб-
лична и частна.Отписани, след 
извършване на разпоредителни 
действия, са 863 акта. С влизане 
в сила на кадастралния план на 
с. Манолич са преактувани всички 
имоти. Няма съставени актове за 
общинска собственост на земи 
възстановени на Общините по чл. 
19 от ЗСПЗЗ. Структурирана по 

вид и предназначение на имоти 
общинската собственост е посо-
чена в таблица № 1

1. НЕЗАСТРОЕНИ ТЕРЕНИ
Трудности в процеса на управле-

ние и разпореждане с незастрое-
ните имоти създава неприключи-
лият процес по идентификация 
на собствеността. След влизане 
в сила на Закона за общинската 
собственост стартира процесът 
на иницииране на процедури за 
отписване от актовите книги на 
държавната собственост и съста-
вяне на актове за общинска соб-
ственост на много на брой имоти. 
Дълго време е отнемала и отнема 
работата по проучване, деактуване 
и актуване на незастроените имо-
ти. За събиране на нужните доку-
менти и оформяне на преписки за 
деактуване са необходими много 
време, ангажирането на служби 
извън общинската администра-
ция, значителен кадрови ресурс 
и административен капацитет. Не 
рядко общинската администрация 
се сезира и започва проучване 
на собствеността  на конкретен 
терен след инициатива от страна 
на общината, на физически или 
юридически лица.  Този проблем 
е продиктуван от огромният обем 
работа в отдел „ОС” и недоста-
тъчния брой хора, които работят 
с общинската собственост.

Имотите, които са в територията 
на града са малки, разпокъсани,  
често обременени със съсобстве-
ност и с комуникации. От гледна 
точка на възможностите за застро-
яване много малка част от тях имат 
инвестиционен потенциал.     

Анализирайки състоянието на 
този вид общинска собственост 
се открояват следните: 

Рискове и слаби страни
• не приключил и бавен процес 

на идентификация и актуване на 
общински имоти;

• недостатъчен кадрови и орга-
низационно–технически ресурс; 

• риск от грешни в стратегически 
план решения за разпореждане;

• риск от прекомерно намаля-
ване на общинската собственост.

Плюсове и възможности
• оптимизиране процеса на 

управление;
• увеличаване на общинската 

собственост, чрез проучване и  
актуване на нови имоти;

• търсене на инвестиционен 
интерес към терени в общината, 
възможност за реализиране на 
високи приходи от продажби и за 
осигуряване на нови инвестиции; 

• максимално развитие потен-
циала на всеки имот;

• придобиване на нови имоти, в 
т.ч. и посредством публично-част-
ни партньорства;

• извършване на разпоредител-
ни сделки с незастроени имоти;

• реализиране на проекти 
върху незастроени терени, в т.ч. 
и в резултат на публично-частни 
партньорства – замяна на имоти 
или на право на строеж върху имо-
ти-частна общинска собственост, 
или на право на строеж в полза 
на общината срещу реализиране 
на ново строителство, с оглед 
придобиване на построеното или 
част от него в полза на общината.

Направеният анализ предпо-
лага реализирането на следните:

Политики и задачи
• да се ускори  процесът на иден-

тификация на общинските терени;
• да се разработи и прилага 

методика за изследване потен-

циала на всеки терен, съобразно 
предвижданията на Общия градо-
устройствен план (ОГП);

• да се правят постъпки пред 
държавата за деактуване на имоти;

• да започне и се развие  
практиката чрез публично-частно 
партньорство, с оглед подобряване 
състоянието и модернизирането 
на общинската собственост и 
придобиване в собственост на 
нови имоти;

• да се преобразуват от публич-
на общинска собственост в частна 
общинска собственост имоти, 
престанали да имат предназначе-
нието на   публична собственост, 
с цел дългосрочното отдаване 
под наем или ползване, или раз-
пореждане;

• да се увеличи кадровия и ад-
министративен потенциал.

2. ЗАСТРОЕНИ НЕЖИЛИЩНИ 
ИМОТИ

Трудности в управлението и 
разпореждането със застроените 
нежилищни имоти създава непри-
ключилият процес по идентифика-
ция на собствеността. Дълго време 
е отнемала и отнема работата по 
проучване, деактуване и актуване 
на застроените имоти. За събиране 
на нужните документи и оформя-
не на преписки за деактуване са 
нужни много време, ангажиране-
то на служби извън общинската 
администрация, значителен кад-
рови ресурс и административен 
капацитет. Не рядко общинската 
администрация се е сезирала и е 
започвала проучване на собстве-
ността  на конкретен имот след 
инициатива от страна на община-
та, на физически или юридически 
лица.  Този проблем е продиктуван 
от огромният обем работа в отдел 
„ОС” и недостатъчния брой хора, 
които работят с общинската соб-
ственост.

В последните години намаля 
интересът към сгради, части от 
сгради и помещения на терито-
рията на кметствата. Причина за 
липсата на интерес за голямата 
част от помещенията е лошото 
им състояние. Някои от обектите 
се нуждаят от основен ремонт и 
укрепване.

Проблем представляват и сгра-
дите на закритите учебни заведе-
ния по кметствата. В следствие на 
неизползването им сградите започ-
ват да се рушат. Нецелесъобразна 
на този етап е продажбата на тези 
имоти. Училищните сгради са с 
големи прилежащи терени  и са 
разположени в централната част 
на населените места.   В перспекти-
ва може да възникне необходимост 
от учебни заведения, която, при 
извършено разпореждане със сега 
съществуващите имоти, да не може 
да бъде удовлетворена. 

Анализирайки състоянието на 
този вид общинска собственост 
се открояват следните: 

Рискове и слаби страни
• лошо състояние на част от 

сградите и необходимост от сред-
ства за поддръжка и стопанисване 
на собствеността;

• имоти – общинска собстве-
ност са в съсобственост с имоти 
на физически и юридически лица;

• не приключил  и бавен процес 
на идентификация и актуване на 
общински имоти;

• недостатъчен кадрови и орга-
низационно–технически ресурс;.

• риск от грешни решения за 
разпореждане 

• намаляване на ежегодните 
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Издание на 
Община Сунгурларе

     
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.  

 През изминалите години от влизането в сила на ЗОС работата по пълното 
идентифициране на общинската собственост е извършвана с усилената работа на 
Отдел”ОС”. 

 Общинската собственост в община Сунгурларе  е разположена в град 
Сунгурларе  , 16 броя кметства  , 8 броя кметски наместничества и техните землища. 
             До настоящият момент в Община Сунгурларе са съставени 3519 акта за 
общинска собственост- публична и частна.Отписани, след извършване на 
разпоредителни действия , са 863  акта. С влизане в сила на кадастралния план на с. 
Манолич са преактувани всички имоти . Няма съставени актове за общинска 
собственост на земи възстановени на Общините по чл. 19 от ЗСПЗЗ . Структурирана по 
вид и предназначение на имоти общинската собственост е посочена в таблица № 1 
                          Таблица № 1 
№ по 
ред Вид на имота Брой актове 

1. Незастроени поземлени имоти 237 
2. Застроени нежилищни имоти 47 

 
3. Детски градини и ясли 11 
4. Училища 16 
5. Здравни заведения 10 
6. Читалища 15 
7. Спортни имоти 8 
8. Сгради на кметства 29 
9. Жилищни имоти 28 

10. Микроязовири 46 
11. Земеделски земи от общинския поземлен фонд 1548 
12. Гори и земи от общинския горски фонд 550 
13. Социален дом 2 
14. Паркове, терени за озеленяване 109 

Общо: 2656 
 

1. НЕЗАСТРОЕНИ ТЕРЕНИ 
 

Трудности в процеса на управление и разпореждане с незастроените имоти 
създава неприключилият процес по идентификация на собствеността. След влизане в 
сила на Закона за общинската собственост стартира процесът на иницииране на 
процедури за отписване от актовите книги на държавната собственост и съставяне на 
актове за общинска собственост на много на брой имоти. Дълго време е отнемала и 
отнема работата по проучване, деактуване и актуване на незастроените имоти. За 
събиране на нужните документи и оформяне на преписки за деактуване са необходими 
много време, ангажирането на служби извън общинската администрация, значителен 
кадрови ресурс и административен капацитет. Не рядко общинската администрация се 
сезира и започва проучване на собствеността  на конкретен терен след инициатива от 
страна на общината, на физически или юридически лица.  Този проблем е продиктуван 
от огромният обем работа в отдел „ОС” и недостатъчния брой хора, които работят с 
общинската собственост. 

Имотите, които са в територията на града са малки, разпокъсани,  често 
обременени със съсобственост и с комуникации. От гледна точка на възможностите за 
застрояване много малка част от тях имат инвестиционен потенциал.      



приходи от отдаване под наем;
Плюсове и възможности
• възможност за увеличаване 

на сградния фонд чрез ПЧП при 
застрояването и чрез замени на 
терени срещу ново строителство 
върху тях;

• оптимизиране процеса на 
управление; 

• прекратяване на съсобстве-
ността чрез  делба, продажбата на 
частта на общината,  изкупуване 
частта на съсобствениците или  
замяна;

• осигуряване на средства от 
евро-фондовете и други финансо-
ви инструменти за подобряване 
състоянието  на имотите;

• увеличаване на общинската 
собственост, чрез проучване и  
актуване на нови имоти;

• търсене на инвестиционен 
интерес към сгради в общината, 
възможност за реализиране на 
високи приходи от продажби и за 
осигуряване на нови инвестиции; 

• максимално развитие потен-
циала на всеки имот;

• придобиване на нови имоти, в 
т.ч. и посредством публично-част-
ни партньорства;

• извършване на разпоредител-
ни сделки със застроени имоти;

• реализиране на проекти върху 
сгради, в т.ч. и в резултат на пуб-
лично-частни партньорства.

Направеният анализ предпо-
лага реализирането на следните:

Политики и задачи
• да се ускори процесът на 

идентификация на общинските 
застроени имоти;

• да се правят постъпки пред 
държавата за деактуване на имоти;

• да започне и се развие  
практиката чрез публично-частно 
партньорство, с оглед подобряване 
състоянието и модернизирането 
на общинската собственост и 
придобиване в собственост на 
нови имоти;

• да се преобразуват от публич-
на общинска собственост в частна 
общинска собственост сгради, 
престанали да имат предназначе-
нието на   публична собственост, 
с цел дългосрочното отдаване 
под наем или ползване, или раз-
пореждане;

• да се увеличи кадровия и ад-
министративен потенциал.

• да се подготвят проекти за кан-
дидатстване по оперативните про-
грами за осигуряване на средства 
от евро-фондовете за подобряване 
състоянието сградите.

• да се изготви финансово-ико-
номически анализ за разходите по 
поддръжка на сградите и очаква-
ните приходи, с оглед вземане на 
решение за разпореждане;

3. ЖИЛИЩНИ ИМОТИ
В община Сунгурларе е приета 

и действа Наредба за условията и 
реда за управление и разпорежда-
не с общински жилища.

Жилищният фонд е стар и амор-
тизиран. Към настоящия момент 
средствата, които се получават 
от наеми не са достатъчни за 
поддръжката на жилищния фонд. 
Забелязва се  тенденция за еже-
годно увеличение на сумата, необ-
ходима за ремонти и поддръжка. 

Анализирайки състоянието на 
този вид общинска собственост 
се открояват следните: 

Рискове и слаби страни
• значителен процент остарял 

сграден фонд;
• недостиг на жилищен фонд 

за осъществяване на социални 
функции;

• нарастване на необходимите 
средства за основен ремонт и 
опазване на собствеността;

Плюсове и възможности
• оптимизиране процеса на 

управление;
• търсене на инвестиционен ин-

терес към изграждане на общински 
жилища в общината, възможност 
за реализиране на високи приходи 
от продажби и за осигуряване на 
нови инвестиции; 

• максимално развитие потен-
циала на всеки имот;

• придобиване на нови имоти, в 
т.ч. и посредством публично-част-

ни партньорства;
• извършване на разпоредител-

ни сделки с жилищни имоти;
• реализиране на проекти 

върху незастроени терени, в т.ч. 
и в резултат на публично-частни 
партньорства – замяна на имоти 
или на право на строеж върху имо-
ти-частна общинска собственост, 
или на право на строеж в полза 
на общината срещу реализиране 
на ново строителство, с оглед 
придобиване на построеното или 
част от него в полза на общината.

• продажба на амортизирани 
жилища чрез търг;

• възможност за актуализа-
ция на наемната цена, на база 
социалноприемливо процентно 
съотношение спрямо наемите на 
свободния пазар.

Направеният анализ предпо-
лага реализирането на следните:

Политики и задачи
• да започне и се развие  

практиката чрез публично-частно 
партньорство, с оглед подобряване 
състоянието и модернизирането 
на общинската собственост и при-
добиване в собственост на нови 
жилищни имоти;

• при необходимост да се из-
вършват продажби на жилища, 
строени преди повече от 25 години 
чрез явен търг;

4. ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
Община Сунгурларе е собстве-

ник на земеделски земи в общ раз-
мер на 79 915,019 дка съставляващи 
5367 броя имоти, като обхваща об-
щински земеделски земи – частна и 
публична общинска собственост и 
училищни земеделски земи – част-
на общинска собственост.

Земеделската  земя, която може 
да бъде обработвана е в размер 
на  16 724,054 дка, като обхваща  
ниви,изоставени ниви, лозя и 
изоставени трайни насаждения. 

Пасища, мери, храсти, дерета и 
друга селско стопанска територия  
са в размер на 63 190,966 дка. 

Земеделската земя общинска 
собственост по населени места 
,брой имоти, размер и начин на 
ползване  е  представена в Справка 
№ 1:

Земеделската земята е въз-
становена разпокъсано, в го-
лям брой маломерни имоти. 
Обработваемата земя спрямо 
общо възстановената земя е 21 
%,като дълго време същата не 
е обработвана и използвана по 
предназначение,което намалява 
интереса към нея.    

Община Сунгурларе получи 
правото на собственост върху 
т.н. остатъчен фонд съгласно 
разпоредбите на чл.19 от ЗСПЗЗ 
с протокол № 23 от 10.10.2008 год. 
и протокол № 28 от 17.11.2008 год.

Съставени са 1548  броя актове 
за земеделска земя  - частна и 
публична общинска собственост 
в зависимост от начина на трай-
но ползване : ниви, лозя, трайни 
насаждения , храсти, други земе-
делски територии са частна общин-
ска собственост ; пасища ,мери , 
ливади , паркове ,полски пътища 
, полски канали – са публична 
общинска собственост.

Част от имотите са актувани , 
а другата част поетапно ще бъдат 
актувани.За целта е необходимо 
да се заложат средства за скици, 
удостоверения за данъчни оценки 
и такси за вписване на актовете 
в Програмата за управление и 
разпореждане с имотите общин-
ска собственост.От страна на 
Общината не са  предприемани 
действия за трасиране на имотите.
Трасирането на един имот е труден 
процес , който изисква ангажиране 
на институции извън структурата 
на общинската администрация 
и заплащане средно между 30 
и 50 лв. според конфигурацията 
на имота.Поради тези причини е 
целесъобразно идентификацията 
и трасирането на даден  имот да 
се извърши при наличие на спор и 
при установяване на обработване  
без правно основание.

С приемането на Общата 
селскостопанска политика  на 
Европейския съюз се създаде 
възможност за земеделските 
производители да кандидатстват 
по Схемата за единно плащане 
на площ и да получат финансово 
подпомагане за развитието на зе-
меделието и конкурентно способ-

ността на земеделските стопани. 
С това се повиши интереса за 
ползването на земята от общин-
ския поземлен фонд.Отдадена под 
наем обработваема  земеделска  
земя  е 2630,000 дка .

На животновъди  с  регистрирани 
пасищни животни  са предоставени 
пасища, мери  и ливади в размер 
на 21 696,600 дка . Тенденцията е 
земята да се отдава под наем с 
дългосрочни договори , да се раз-
работва и  ползва от земеделските 
стопани и да генерират приходи. 

Собствеността на общината 
върху пасищата и мерите съглас-
но чл.25 от ЗСПЗЗ  е публична и 
може да се обявява за частна об-
щинска собственост при промяна 
на предназначението на пасища 
и мерите  по реда на Закона за 
общинската собственост в опре-
делени случаи, като:  изграждане 
на обекти от техническата инфра-
структура по смисъла на Закона 
за устройството на територията, 
създаване на нови или разширя-
ване на строителните граници на 
населените  места,инвестиционни 
проекти,свързани с социално - 
икономическото развитие на об-
щината или получили сертификат 
за инвестиции клас А или Б по 
Закона за насърчаване на инвес-
тициите.Общинският съвет може 
да определя такса за ползване на 
общинските пасища и мери ,прихо-
дите от които да се използват за 
поддържането им.

Управлението и разпореждане-
то с земеделските земи от общин-
ския поземлен фонд се извършва  
съгласно   Закона за собствеността 
и ползването на земеделските 
земи / ЗСПЗЗ/ и Закона за об-
щинската собственост /ЗОС/ чрез 
отдаване под наем и аренда.

Всяка година  се изработва и 
приема Годишна Програма  за 
управление и разпореждане с 
имотите общинска собственост по 
чл.8 ,ал.9 от ЗОС.

Програмата съдържа имотите 
,които се предвижда да бъдат 
обявени за продажба и имотите 
,които  да бъдат отдадени под наем.

Съгласно Чл.24а,ал.5,6,7 от 
Закона за собствеността и ползва-
нето на земеделските земи :

Отдаването на земите от общин-
ския  поземлен фонд, с изключение 
на  пасищата,мерите и ливадите, 
под наем или аренда се извършва  
чрез търг или конкурс при условия 
и по ред ,определен от Общинския 
съвет. Въз основа на резултатите 
от проведения търг или конкурс 
се сключва договор  за наем или 
аренда.Срокът на договора за 
наем не може да бъде по дълъг от 
10 години.

Земите от общинския поземлен 
фонд могат да се отдават под наем  
или аренда без търг или конкурс в 
следните случаи :

1. когато са заети с трайни 
насаждения,

2. когато не са били използвани 
две или повече години,

3. в случаите по чл.37 в, ал.10
4. на собственици и ползватели  

на животновъдни обекти с пасищни  
селскостопански животни, реги-
стрирани в Интегрираната инфор-
мационна система на БАБХ,когато 
земите са  пасища,мери и ливади.

5. и в др. случаи определени 
със закон 

Общинският съвет по предложе-
ние на кмета на общината определя 
маломерни 

имоти ,които могат да се отдават  
под наем за една година без търг 
или конкурс.

Всички имоти съставляващи 
обработваеми земеделски земи  са 
описани в Регистър на общинските 
земеделски имоти,който съдържа 
следните данни : местонахожде-
ние, площ, начин на трайно полз-
ване, категория.  Наличният ресурс 
от свободна обработваема земя , 
и пасища,мери и ливади  може и 
следва в много по-голяма степен 
да бъде ефективно използван в 
интерес на общината ,чрез умело 
съчетаване на различните спосо-
би на стопанисване, управление 
и разпореждане. Общинската 
земеделска земя във всичките 

си видове  може съществено да 
допринесе за увеличаване на 
собствените приходи на общината.

Анализирайки състоянието на 
този вид общинска собственост 
се открояват следните: 

Рискове и слаби страни
• неприключил процес на иден-

тификация и актуване   на общин-
ските имоти;

• недостатъчен потенциал за 
управление и контрол;

• голям брой маломерни имоти 
, разпокъсана собственост;

• малки  приходи от наеми;
• законови и други ограничения 

при разпореждане с част от  земе-
делските земи (пасища, мери ) ;

• наличие на изоставени и нео-
бработваеми трайни насаждения.

Плюсове и възможности
• оптимизиране процеса на 

управление;
• увеличаване на общинската 

собственост, чрез проучване и  
актуване на нови имоти;

• търсене на инвестиционен 
интерес към земеделски земи в 
общината, възможност за реа-
лизиране на високи приходи от 
продажби и за осигуряване на нови 
инвестиции; 

• реализиране на проекти върху 
земеделски земи, в т.ч. и в резултат 
на публично-частни партньорства 

• с влизането ни в Европейския 
съюз и стартиране на процеса на 
субсидиране на селскостопан-
ското производство се увеличава 
възможността за реализиране на 
приходи;

• стартиране процеса на кома-
сация на земеделските земи ;

• възможност за промяна на 
предназначението на земеделски 
земи, на които е отпаднало пред-
назначението на такива.

Направеният анализ предпо-
лага реализирането на следните:

Политики и задачи
• да се ускори  процесът на иден-

тификация на общинските земи;
• да се подготви, обезпечи и 

реализира програма за пълна 
идентификация на собствеността;

• да започне и се развие  
практиката чрез публично-частно 
партньорство, с оглед подобря-
ване състоянието на общинската 
собственост и придобиване в 
собственост на нови имоти;

• да се извърши преглед на 
поземлените имоти и промяна 
на предназначението на тези от 
тях, които имат инвестиционен 
потенциал;

• да се повиши администра-
тивния капацитет на Община 
Сунгурларе за управление на 
земеделските земи.

5. ГОРИ И ЗЕМИ В ГОРСКИ 
ТЕРИТОРИИ

Горският фонд на Община 
Сунгурларе е 190 053,073 дка или 
19 053,00 ха,

Общинските гори на Община 
Сунгурларе се намират  в терито-
риалния обхват на  ДГС Карнобат.

Разпределението на горския 
фонд по населени места е посоче-
но в следващата таблица: 

1. гр. Сунгурларе - 6325,534 дка
2. с.   Балабанчево - 1607,573 дка
3. с.   Бероново - 9918,735 дка
4. с.   Везенково - 24642,912 дка
5. с.   Велислав - 6047,957 дка
6. с.   Грозден - 3361,351 дка
7. с.  Есен - 8964,013 дка
8. с. Каменско - 12980,317 дка
9. с. Лозица - 1147,390 дка
10. с. Манолич - 6580,057 дка
11. с. Пчелин - 4253,609 дка
12. с. Скала - 15112,245 дка
13. с. Славянци - 5565,168 дка
14. Терзийско - 9209,151 дка
15. с. Чубра - 2418,148 дка
16. с. Босилково - 2920,000 дка
17. с. Ведрово - 6222,024 дка
18. с. Вълчин - 2867,161 дка
19. с. Горово - 774,577 дка
20. с. Завет - 2580,559 дка
21. с. Камчия - 5446,851 дка
22. с. Климаш - 7060,967 дка
23. с. Костен - 10838,623 дка
24. с. Лозарево - 2320,216 дка
25. с. Подвис - 12319,435 дка
26. с. Прилеп - 7627,204 дка

4

      Земеделската  земя , която може да бъде обработвана   е в размер на  16 724,054 дка, 
като обхваща  ниви,изоставени ниви , лозя и изоставени трайни насаждения.  
       Пасища ,мери ,храсти, дерета и друга селско стопанска територия  са в размер на 
63 190,966 дка.  
      Земеделската земя общинска собственост  по населени места ,брой имоти , размер и 
начин на ползване  е  представена в Справка № 1 : 
      

  
 

СПРАВКА   ЗА ОБЩИНСКИТЕ  

  

ЗЕМЕДЕЛСКИ  ЗЕМИ КЪМ            
01.01.2016Г. 

  
     
      
№ 
по 

населено 
място общо дка бр. имоти 

 в т. 
ч.пасища 

От общите дка 
-  ниви,лозя 

ред    
Храсти и 
ДССТ  дка 

друга обр. 
Земя 

      
      
1. БАЛАБАНЧЕВО 1008,305 86 969,542 38,763 
2. БЕРОНОВО 2601,631 240 2417,838 183,793 
3. БОСИЛКОВО 932,206 45 802,25 129,956 
4. ВЕДРОВО 906,520 148 561,203 345,317 
5. ВЕЗЕНКОВО 5908,183 403 4930,361 977,822 
6. ВЕЛИСЛАВ 7679,364 241 6353,034 1326,33 
7. ВЪЛЧИН 2095,363 177 1506,77 588,593 
8. ГОРОВО 239,343 37 228,363 10,98 
9. ГРОЗДЕН 1512,458 123 1507,039 5,419 
10. ДЪБОВИЦА 1924,157 127 1490,735 433,422 
11. ЕСЕН 2079,811 266 1835,835 243,976 
12. ЗАВЕТ 1404,181 144 429,064 975,117 
13. КАМЕНСКО 5187,227 92 4827,773 359,454 
14. КАМЧИЯ 6546,392 241 5008,664 1537,728 
15. КЛИМАШ 1300,969 79 1217,900 83,069 
16. КОСТЕН 788,942 118 1181,866 84,100 
17. ЛОЗАРЕВО 791,442 109 708,222 83,22 
18. ЛОЗИЦА 424,656 42 400,131 24,525 
19. МАНОЛИЧ 4564,316 159 1850,463 2713,853 
20. ПОДВИС 5804,153 527 4836,689 967,464 
21. ПРИЛЕП 2368,942 356 2227,305 141,637 
22. ПЧЕЛИН 3043,966 46 2423,148 620,818 
23. САДОВО 3403,031 216 3356,261 46,77 
24. СКАЛА 3475,746 125 2517,193 958,553 
25. СЛАВЯНЦИ 330,784 107 220,722 110,062 
26. СУНГУРЛАРЕ 1079,537 174 665,835 413,702 
27. СЪЕДИНЕНИЕ 3123,557 380 2907,251 216,306 
28. ТЕРЗИЙСКО 5295,367 148 4566,462 728,905 
29. ЧЕРНИЦА 1459,756 292 1156,273 303,483 
30. ЧУБРА 110,856 45 22,076 88,78 
  77391,420 5293 62649,503 14741,917 
    В т.ч. пасища   
           56 000,00  

 

 
 
 
 
 
     

 
 
 ВЪЗСТАНОВЕНИ  КАТО  УЧИЛИЩНИ  

      
1.  БЕРОНОВО 94,967 2  94,967 
2. ВЕЗЕНКОВО 149,6 1  149,6 
3. ВЪЛЧИН 129,999 1  129,999 
4. ГОРОВО 209,215 5 116,534 92,681 
5. ГРОЗДЕН 254,993 18 75,544 179,449 
6. ДЪБОВИЦА 350,799 5  350,799 
7. ЕСЕН 44,105 2  44,105 
8. ЗАВЕТ 573,978 6  573,978 
9. КЛИМАШ 9,223 1  9,223 
10. ПОДВИС 333,945 12 178,414 155,531 
11. ПРИЛЕП 188,005 6 123,411 64,594 
12. САДОВО 174,820 11 47,56 127,260 
13. ЧУБРА 9,951 1  9,951 
  2523,599 74 541,463 1982,137 
      
      
 ОБЩО  : 79915,019 5367 63190,966 16724,054 

 
Общински и 
училищни   

В т.ч пасища 
      56541,463  

      
      
      
 Земеделската земята е възстановена разпокъсано, в голям брой маломерни имоти. 
Обработваемата земя спрямо общо възстановената земя е 21 %,като дълго време същата 
не е обработвана и използвана по предназначение,което намалява интереса към нея.     
Община Сунгурларе получи правото на собственост върху т.н. остатъчен фонд 
съгласно разпоредбите на чл.19 от ЗСПЗЗ с протокол № 23 от 10.10.2008 год. и 
протокол № 28 от 17.11.2008 год. 
Съставени са 1548  броя актове за земеделска земя  - частна и публична общинска 
собственост в зависимост от начина на трайно ползване : ниви, лозя, трайни 
насаждения , храсти, други земеделски територии са частна общинска собственост ; 
пасища ,мери , ливади , паркове ,полски пътища , полски канали – са публична 
общинска собственост. 
Част от имотите са актувани , а другата част поетапно ще бъдат актувани.За целта е 
необходимо да се заложат средства за скици, удостоверения за данъчни оценки и такси 
за вписване на актовете в Програмата за управление и разпореждане с имотите 
общинска собственост.От страна на Общината не са  предприемани действия за 
трасиране на имотите.Трасирането на един имот е труден процес , който изисква 
ангажиране на институции извън структурата на общинската администрация и 
заплащане средно между 30 и 50 лв. според конфигурацията на имота.Поради тези 
причини е целесъобразно идентификацията и трасирането на даден  имот да се извърши 
при наличие на спор и при установяване на обработване  без правно основание. 
       С приемането на Общата селскостопанска политика  на Европейския съюз се 
създаде възможност за земеделските производители да кандидатстват по Схемата за 
единно плащане на площ и да получат финансово подпомагане за развитието на 
земеделието и конкурентно способността на земеделските стопани. С това се повиши 
интереса за ползването на земята от общинския поземлен фонд.Отдадена под наем 
обработваема  земеделска  земя  е 2630,000 дка . 
На животновъди  с  регистрирани пасищни животни  са предоставени пасища, мери  и 
ливади в размер на 21 696,600 дка . Тенденцията е земята да се отдава под наем с 
дългосрочни договори , да се разработва и  ползва от земеделските стопани и да 
генерират приходи.  
       Собствеността на общината върху пасищата и мерите съгласно чл.25 от ЗСПЗЗ  е 
публична и може да се обявява за частна общинска собственост при промяна на 



27. с. Съединение - 8200,000 дка
28. с. Черница - 1700,000 дка

ЗА ОБЩИНАТА: 
190 053,073 дка

Горите попадат в южният склон 
на Източна Стара планина в област 
на планинско- хълмист  пояс с 
широколистни и иглолистни гори.
Почвите са канелено – горски, пе-
съчливо –глинести,слабо до сред-
но каменливи, но богати на храни-
телни вещества. Разпространени 
са следните дървесни и храстови 
видове като преобладаващи са 
широколистните гори :

Широколистни - зимен и летен 
дъб, червен дъб, цер, бук, липа, 
габър ,бряст .

Иглолистни – черен и бял бор.
За всички общински гори са със-

тавени Актове за частна  общинска  
собственост. 

Управлението на горите общин-
ска собственост ще се осъществя-
ва от общинска структура  органи-
зирана като  Отдел “Управление 
на общински горски територии”.

Отделът управлява и ръководи 
всички  дейности в общинските 
горски територии, съгласно Закона 
за горите и подзаконовите норма-
тивни актове. 

С решение на Общинския съвет 
се определя годишния икономиче-
ски план, размерът на плащанията, 
размерът на годишното ползване 
на дървесината, сроковете за 
изпълнение и начинът на полз-
ване.Финансовият резултат ще 
даде възможност Общината да 
извършва горскостопанските ме-
роприятия предвидени в лесоус-
тройствените проекти и програма  
свързани с подпомагане  естестве-
ното възобновяване, залесяване, 
борба с ерозията, противопожарни 
мероприятия, защита на горите, 
горски пътища опазване на горите 
и др. непредвидени мероприятия. 

Анализирайки състоянието на 
този вид общинска собственост 
се открояват следните:

Рискове и слаби страни          
- недостатъчен администрати-

вен потенциал за управление и 
ефективен контрол по стопанис-
ването на горския фонд;

- Липса на стратегия за ползване 
и управлениe;

- Липса на лесоустройствени 
проекти;

- Риск от грешни решения при 
разпореждане.

- Риск от злоупотреба чрез 
изсичане.

- Риск от унищожаване на горски 
територии от пожари.

Плюсове и възможности
- възможност за оптимизира-

не процеса на управление чрез 
изграждане на стратегия за полз-
ване на общинския горски фонд и 
увеличаване на приходите :

- поддържане и възстановяване 
на горите чрез залесяване в т.ч. и 
върху необработваеми земеделски 
земи;  

- осигуряване на средства от 
евро фондовете и други финан-
сови инструменти за развитие и 
обогатяване на горския фонд,като 
конкретна възможност: Община 
Сунгурларе да кандидатства по 
ПРСР 2014-2020 год. по мярка 08 
“Инвестиции в развитието на гор-
ските райони .

- Задоволяване на населението 
с дърва за отопление на по-ниски 
цени;

- Безвъзмездно подпомагане с 
дърва за отопление на социално 
затруднени жители на община-
та по критерии определени от 
Общинския съвет;

Направеният анализ предпо-
лага реализирането на следните :

Политики и задачи
- Да се повиши администра-

тивния капацитет на Общината за 
управление на горския фонд

- Да се повиши защитата и 
охраната на общинските горски 
територии;

- Да се повиши събираемостта 
на приходите от общински горски 
територии;

Стратегията за развитие и 

ползване на общински горски 
територии има за цел създаване 
на обективни възможности за 
пълноценно усвояване на евро-
пейските фондове за горите, сти-

мулиране развитието на местната 
икономика и бизнес и повишаване 
обществената заинтерисованост 
от устойчиво и природосъобразно 
стопанисване на горите. 

5 - Да се повиши административния капацитет на Общината за управление на 
горския фонд 

- Да се повиши защитата и охраната на общинските горски територии; 
- Да се повиши събираемостта на приходите от общински горски територии; 

Стратегията  за развитие и ползване на общински горски територии има за цел 
създаване на обективни възможности  за пълноценно усвояване на европейските 
фондове за горите,стимулиране развитието на местната икономика и бизнес и 
повишаване обществената заинтерисованост от устойчиво и природосъобразно 
стопанисване на горите.  
 
 
 
 
V. ДЕЙНОСТИ, СРОКОВЕ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

 
Дейности по изпълнение на 

основните цели  
Срок за 

изпълнение  Очаквани резултати  

І. Гарантиране на по-добро и ефективно управление и разпореждане с общинската 
собственост и повишаване приходите от стопанисването на общинската 

собственост. 
1.Изясняване и идентифициране  

на собствеността на имотите на 
територията на общината и 
предприемане на действия за 
актуването им като общинска 
собственост. 

2016-2019г. Изясняване собствеността на 
имотите и създаване на 
предпоставки за по-ефективното 
им поддържане, стопанисване и 
управление и увеличаване на 
общинската собственост 

2.Опазването на общинската 
собственост да се изведе като 
приоритет в съвместните действия на 
общината, полицията, горските 
власти и земеделските 
производители.  

2016-2019г. Ограничаване възможностите 
за увреждане и набези върху 
общинската собственост.  

3.Анализ на общинската наемна 
политика и политиката по 
придобиване и разпореждане с 
общинска собственост.  

2016-2019 г. Повишаване на собствените 
приходи в общинския бюджет, 
реализирани при управление и 
разпореждане с общинска 
собственост. Придобиване на нови 
имоти в собственост на общината. 

4.Преглед и актуализация на 
действащите наредби, 
регламентиращи процедурите по 
управление, придобиване и 
разпореждане с общинската 
собственост.   

2016-2019 г. Съобразяването, 
актуализиране и регламентиране 
на правила и процедури за 
публично, прозрачно и 
законосъобразно управление и 
разпореждане с общинска 
собственост. 

5.Търсене на възможности за 
реализиране на ефективни форми на 
публично–частни партньорства за 
придобиване, управление и 
разпореждане с  общински имоти. 

20016-2019 г. Повишаване на собствените 
приходи в общинския бюджет, 
реализирани при управление и 
разпореждане с общинска 
собственост. Придобиване на нови 
имоти в собственост на общината. 

6.Търсене на инвестиционен 
интерес към имоти-общинска 

2016-2019г. Промоциране възможностите 
и потенциала на общината – 

собственост.  инвестиционни брошури, 
изграждане на база данни за 
подходящи терени и сгради, 
информационни материали, WEB 
страница, побратимяване с други 
градове и общини от чужбина, 
обмен на визити на предприемачи, 
участие в национални и 
международни форуми и др.  

Реклама и маркетинг. 
Реализиране на приходи и 

осигуряване на нови инвестиции. 
7. Придобиване на нови имоти, в 

т.ч. и посредством публично-частни 
партньорства. 

2016-2019г. Осигуряване на нови 
инвестиции в общината като цяло 
и увеличаване на общинската 
собственост. 

8.Реализиране на проекти върху 
общински имоти. 

 

2016-2019г. Подобряване на състоянието и 
модернизация на общинската 
собственост и придобиване на 
нови имоти в собственост.  

9.Осигуряване на средства от евро-
фондовете и други финансови 
инструменти.  

2016-2019г. Подобряване на състоянието и 
модернизация на общинската 
собственост. 

10.Да бъдат определени имотите на 
територията на общината, извън 
имотите по чл. 12, ал. 2 от ЗОС, които 
се предоставят за управление на 
съответните кметове на кметства. 

2016 г.  Създаване на възможност за 
ясно определяне на правомощията 
и отговорностите при управление 
на общинската собственост. 

11.В изпълнение на настоящата 
стратегия общинският съвет да 
приема годишна програма за 
управление и разпореждане с имотите 
- общинска собственост,  

  

Всяка година, 
до приемане на 

бюджета на 
общината за 
съответната 

година 

Определяне на имотите, които 
общината има намерение да 
предложи за отдаване под наем, 
продажба, замяна, учредяване на 
вещни права, концесия и др., както 
и намеренията за придобиване на 
имоти и способите за това, в т.ч. 
прогноза за очакваните приходи и 
необходимите разходи, свързани с 
придобиването, управлението и 
разпореждането с имоти - 
общинска собственост. 

12.Общинският съвет да определи 
имотите - общинска собственост, с 
изключение на , застроените имоти - 
публична общинска собственост, 
които подлежат на задължително 
застраховане. 

2016 г. Защита и опазване на 
общинската собственост. 

13.Вписване на всички актове за 
общинска собственост, по 
разпореждане на съдията по 
вписванията. 

постоянно Идентифициране на 
собствеността. Публичност, 
прозрачност и достъпност относно 
обема и вида общинска 
собственост. 

14.Създаване и поддържане на  
публичен регистър за 

  постоянно Публичност, прозрачност, 
достъпност и информираност на 

разпоредителните сделки с имоти - 
общинска собственост.  

гражданите в община Сунгурларе. 

15.Създаване и поддържане на 
публичен регистър за търговските 
дружества с общинско участие в 
капитала, за общинските 
предприятия, за юридическите лица с 
нестопанска цел и за гражданските 
дружества, в които участва общината. 

 

постоянно Публичност, прозрачност, 
достъпност и информираност на 
гражданите в община Сунгурларе. 

16.Поддържане на  главен регистър 
за публичната общинска собственост.  

постоянно Идентифициране на 
публичната общинска 
собственост. Публичност, 
прозрачност и достъпност относно 
публичната общинска 
собственост. 

17.Поддържане на  главен регистър 
за частната общинска собственост. 

постоянно Идентифициране на частната 
собствеността. Публичност, 
прозрачност и достъпност относно 
частната общинска собственост. 

18.Създаване компютризирани 
информационни системи за главния 
регистър за публична и главния 
регистър за частна общинска 
собственост, които осъществяват 
връзка с кадастъра и имотния 
регистър. 

2016-2019г. Осигуряване на бърз, лесен и 
ефективен достъп при работа с 
общинска собственост. 

19.Определяне от страна на 
общинския съвет на имотите, 
предназначени за трайно 
задоволяване на обществени 
потребности от местно значение-
публична общинска собственост.  

2016 г. Ясно дефиниране на 
публичната общинска 
собственост. 

20. Упражняване на постоянен 
превантивен, текущ и последващ 
контрол на процедурите по 
управление, придобиване и 
разпореждане с общинската 
собственост.   

постоянно Прозрачно, законосъобразно,  
икономично, ефикасно и 
ефективно реализиране на 
процедурите по управление, 
придобиване и разпореждане с 
общинската собственост.   

ІІ. Благоустрояване, развитие и модернизация на общинската собственост. 
Подобряване състоянието на общинската собственост 

1.Благоустройствени 
мероприятия на общинските имоти.  

2016-2019г. Подобряване облика на 
населените места и качеството 
на живот. 

2.Реконструкция на 
общинските имоти, посредством 
усвояване на средства от 
Европейските фондове и програми. 

2016-2019г. Подобряване състоянието 
на общинското имущество. 

3.Саниране на обществените 
общински сгради.  

2016-2019г. Подобряване условията на 
труд и снижаване на 
бюджетните разходи.  

4.Търсене на възможности за 2016-2019г. Подобряване и 

разпоредителните сделки с имоти - 
общинска собственост.  

гражданите в община Сунгурларе. 

15.Създаване и поддържане на 
публичен регистър за търговските 
дружества с общинско участие в 
капитала, за общинските 
предприятия, за юридическите лица с 
нестопанска цел и за гражданските 
дружества, в които участва общината. 

 

постоянно Публичност, прозрачност, 
достъпност и информираност на 
гражданите в община Сунгурларе. 

16.Поддържане на  главен регистър 
за публичната общинска собственост.  

постоянно Идентифициране на 
публичната общинска 
собственост. Публичност, 
прозрачност и достъпност относно 
публичната общинска 
собственост. 

17.Поддържане на  главен регистър 
за частната общинска собственост. 

постоянно Идентифициране на частната 
собствеността. Публичност, 
прозрачност и достъпност относно 
частната общинска собственост. 

18.Създаване компютризирани 
информационни системи за главния 
регистър за публична и главния 
регистър за частна общинска 
собственост, които осъществяват 
връзка с кадастъра и имотния 
регистър. 

2016-2019г. Осигуряване на бърз, лесен и 
ефективен достъп при работа с 
общинска собственост. 

19.Определяне от страна на 
общинския съвет на имотите, 
предназначени за трайно 
задоволяване на обществени 
потребности от местно значение-
публична общинска собственост.  

2016 г. Ясно дефиниране на 
публичната общинска 
собственост. 

20. Упражняване на постоянен 
превантивен, текущ и последващ 
контрол на процедурите по 
управление, придобиване и 
разпореждане с общинската 
собственост.   

постоянно Прозрачно, законосъобразно,  
икономично, ефикасно и 
ефективно реализиране на 
процедурите по управление, 
придобиване и разпореждане с 
общинската собственост.   

ІІ. Благоустрояване, развитие и модернизация на общинската собственост. 
Подобряване състоянието на общинската собственост 

1.Благоустройствени 
мероприятия на общинските имоти.  

2016-2019г. Подобряване облика на 
населените места и качеството 
на живот. 

2.Реконструкция на 
общинските имоти, посредством 
усвояване на средства от 
Европейските фондове и програми. 

2016-2019г. Подобряване състоянието 
на общинското имущество. 

3.Саниране на обществените 
общински сгради.  

2016-2019г. Подобряване условията на 
труд и снижаване на 
бюджетните разходи.  

4.Търсене на възможности за 2016-2019г. Подобряване и 
продължаване подобряването и 
модернизацията на общинските 
имоти.  

модернизация на общинските 
имоти. 

5.Изграждане на рампи за 
трудно подвижни лица в сградите-
общинска собственост. 

2016-2019г. Обновяване и подобряване 
достъпността до общинските 
сгради.   

6. Осъвременяване на 
общинските сгради.  

 

2016-2019г. Подобряване на облика и 
състоянието на общинската 
собственост. 

ІІІ. Пълна прозрачност в дейността по управление и разпореждане с общинската 
собственост – осигуряване на прозрачност на всички сделки и процедури, свързани с 

общинската собственост 
1.Създаване и поддържане на 

база данни за свободни общински 
земеделски земи и терени 

 

2016-2019г. Повишаване инвестиционния 
интерес. Идентифициране на 
собствеността. Публичност, 
прозрачност и достъпност 
относно обема и вида общинска 
собственост. 

2. В изпълнение на настоящата 
стратегия общинският съвет да 
приема годишна програма за 
управление и разпореждане с 
имотите - общинска собственост. 

 

Всяка година, 
до приемане на 

бюджета на 
общината за 
съответната 

година 

Определяне на имотите, които 
общината има намерение да 
предложи за отдаване под наем, 
продажба, замяна, учредяване на 
вещни права, концесия и др., 
както и намеренията за 
придобиване на имоти и 
способите за това, в т.ч. прогноза 
за очакваните приходи и 
необходимите разходи, свързани 
с придобиването, управлението и 
разпореждането с имоти - 
общинска собственост 

3.Вписване на всички актове за 
общинска собственост, по 
разпореждане на съдията по 
вписванията. 

постоянно Идентифициране на 
собствеността. Публичност, 
прозрачност и достъпност 
относно обема и вида общинска 
собственост. 

4.Създаване и поддържане на  
публичен регистър за 
разпоредителните сделки с имоти - 
общинска собственост.  

постоянно  Публичност, прозрачност, 
достъпност и информираност на 
гражданите в община 
Сунгурларе 

5.Създаване и поддържане на 
публичен регистър за търговските 
дружества с общинско участие в 
капитала, за общинските 
предприятия, за юридическите 
лица с нестопанска цел и за 
гражданските дружества, в които 
участва общината. 

постоянно Публичност, прозрачност, 
достъпност и информираност на 
гражданите в община 
Сунгурларе 

6.Поддържане на  главен 
регистър за публичната общинска 
собственост.  

постоянно Идентифициране на 
публичната общинска 
собственост. Публичност, 
прозрачност и достъпност 
относно публичната общинска 
собственост. 

7.Поддържане на  главен 
регистър за частната общинска 
собственост. 

постоянно Идентифициране на частната 
собствеността. Публичност, 
прозрачност и достъпност 
относно частната общинска 
собственост. 

8.Създаване компютризирани 
информационни системи за 
главния регистър за публична и 
главния регистър за частна 
общинска собственост, които 
осъществяват връзка с кадастъра и 
имотния регистър. 

2016-2019г. Осигуряване на бърз, лесен и 
ефективен достъп при работа с 
общинска собственост. 

9.Осигуряване на достъпност, 
публичност и прозрачност на 
услугите, предоставяни на 
гражданите от общината по 
отношение на общинската 
собственост. 

2016-2019г. Публичност, прозрачност, 
достъпност и информираност на 
гражданите в община. 
Сунгурларе 

10.Поддържане и развитие на 
електронни бази данни за 
общински нормативни актове, 
бюджети, програми, стратегии и 
други, свързани с общинската 
собственост. 

2016-2019г. Осигуряване на бърз, лесен и 
ефективен достъп при работа с 
общинска собственост. 

11.Провеждане на регулярни 
срещи с бизнеса за информиране 
относно общински проекти. 

постоянно Подобряване на 
сътрудничеството с бизнес 
средите и създаване на условия и 
стимулиране развитието на 
бизнеса. 

12.Разширяване на контактите с 
чужди бизнес партньори; 
международно сътрудничество, 
стимулиращо бизнес контактите; 
участие в бизнес форуми и срещи.  

2016–2019г. Промотиране ресурсите на 
общината и повишаване на 
инвестиционния интерес.  

13.Промотиране на общината 
чрез разпространение на брошури, 
информационни материали, и др.  

 
 
 

2016-2019г. Повишаване на 
инвестиционния интерес. 
Реклама и маркетинг. 
Реализиране на приходи и 
осигуряване на нови инвестиции. 

ІV. Изграждане на качествен и укрепване административния капацитет на общинска 
администрация, гарантиращ компетентност и ефективност.Подобряване качеството 
и усъвършенстване на административното обслужване и прилагане достиженията на 

информационните технологии в административното обслужване 
1. Ефективна експлоатация на 

Центъра за информация и услуги– 
преглед и актуализиране на 
вътрешни актове за подобряване 
координацията и взаимодействието 
между отделните звена в 

2016-2019г. Развитие и усъвършенстване 
на системата за административно 
обслужване на ФЛ и ЮЛ, 
постигане на ефективност и 
ефикасност в действията. 

V. ДЕЙНОСТИ, СРОКОВЕ 
И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ



За изпълнение на посочените 
в стратегията цели и мерки еже-
годно се разработва и приема 
Годишна програма за управление 
и разпореждане с имотите - об-
щинска собственост, която се 
предлага от Кмета на общината 
и се приема от общинския съвет. 

Програмата се приема най-
късно до приемането на бюджета 
на общината за съответната 
година и може да бъде акту-
ализирана през годината, като 
при необходимост се извършва 
и актуализация на общинския 
бюджет. Програмата съдържа:

1. прогноза за очакваните 
приходи и необходимите разхо-
ди, свързани с придобиването, 
управлението и разпореждането 
с имоти - общинска собственост;

2. описание на имотите, кои-
то общината има намерение да 
предложи за предоставяне под 
наем, за продажба, за внасяне 
като непарична вноска в капи-
тала на търговски дружества, за 
учредяване на ограничени вещни 
права или за предоставяне на 
концесия;

3. описание на имотите, кои-
то общината има намерение да 
предложи за замяна срещу имоти 
на граждани или юридически 
лица, с подробно описание на 
нуждите и вида на имотите, кои-
то общината желае да получи в 
замяна;

4. описание на имотите, които 
общината има намерение да при-
добие в собственост, и способите 
за тяхното придобиване;

5. други данни, определени от 
общинския съвет.

Въз основа конкретизираните 
в програмата прогнози и на база 
на констатираните в оценки, 
изводи и препоръки, се осъщест-
вява периодична актуализация 
на настоящата стратегия. Тя е 
отворена за внасяне на необхо-
димите изменения и допълнения 
в зависимост от промените във 
вътрешната и външна среда за 
дейност на общината.

VI. ДЕЙНОСТИ 
ЗА ИНФОРМАЦИЯ 

И ПУБЛИЧНОСТ
Реализацията на стратегията е 

сложен и многообразен процес, 
свързан с влиянието на фактори и 
обстоятелства в един сравнително 
дълъг период от време, при раз-
лични политически, икономически 
и социални ситуации, въздействие 
на международни фактори и про-
мени в микро- и макросредата. 
Следователно, не е възможно 
да се предвидят точно всички 
промени, които ще настъпят при 
изпълнението на дадена страте-
гия и план за действие. Поради 
тези причини, реализацията на 
настоящата стратегия следва да 
се възприема като един непре-
къснат процес на наблюдение, 
контрол и актуализация, учейки 
се от грешките, трудностите и не-
успехите и коригиране на същест-
вуващите вече насоки за развитие 
и дейности, адаптирайки ги към 
настъпилите нови обстоятелства 
и променена среда.

Много е важно да се подчертае, 
че стратегията дава само перспек-
тивите и насоките за развитие, тя 
не може да бъдат строга рамка, 
ограничаваща възможните дей-
ности, програми, проекти.

Стратегията ще бъде публику-
вана на електронната страница 
на община Сунгурларе. 

Настоящата стратегия е от-
ворена. Заявената готовност за 
диалог с граждани, бизнеса, НПО 
и политически партии гарантира 
възможността тя да бъде обогатя-
вана с нови идеи, цели, задачи и 
мерки в интерес на жителите на 
общината.

Настоящата стратегия е раз-
работена от общинската админи-
страция и е приета на основание 
чл.8, ал.8 от ЗОС с Решение по 
протокол № 5.1/03.02.2016 г. на 
Общински съвет – Сунгурларе.
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относно публичната общинска 
собственост. 

7.Поддържане на  главен 
регистър за частната общинска 
собственост. 

постоянно Идентифициране на частната 
собствеността. Публичност, 
прозрачност и достъпност 
относно частната общинска 
собственост. 

8.Създаване компютризирани 
информационни системи за 
главния регистър за публична и 
главния регистър за частна 
общинска собственост, които 
осъществяват връзка с кадастъра и 
имотния регистър. 

2016-2019г. Осигуряване на бърз, лесен и 
ефективен достъп при работа с 
общинска собственост. 

9.Осигуряване на достъпност, 
публичност и прозрачност на 
услугите, предоставяни на 
гражданите от общината по 
отношение на общинската 
собственост. 

2016-2019г. Публичност, прозрачност, 
достъпност и информираност на 
гражданите в община. 
Сунгурларе 

10.Поддържане и развитие на 
електронни бази данни за 
общински нормативни актове, 
бюджети, програми, стратегии и 
други, свързани с общинската 
собственост. 

2016-2019г. Осигуряване на бърз, лесен и 
ефективен достъп при работа с 
общинска собственост. 

11.Провеждане на регулярни 
срещи с бизнеса за информиране 
относно общински проекти. 

постоянно Подобряване на 
сътрудничеството с бизнес 
средите и създаване на условия и 
стимулиране развитието на 
бизнеса. 

12.Разширяване на контактите с 
чужди бизнес партньори; 
международно сътрудничество, 
стимулиращо бизнес контактите; 
участие в бизнес форуми и срещи.  

2016–2019г. Промотиране ресурсите на 
общината и повишаване на 
инвестиционния интерес.  

13.Промотиране на общината 
чрез разпространение на брошури, 
информационни материали, и др.  

 
 
 

2016-2019г. Повишаване на 
инвестиционния интерес. 
Реклама и маркетинг. 
Реализиране на приходи и 
осигуряване на нови инвестиции. 

ІV. Изграждане на качествен и укрепване административния капацитет на общинска 
администрация, гарантиращ компетентност и ефективност.Подобряване качеството 
и усъвършенстване на административното обслужване и прилагане достиженията на 

информационните технологии в административното обслужване 
1. Ефективна експлоатация на 

Центъра за информация и услуги– 
преглед и актуализиране на 
вътрешни актове за подобряване 
координацията и взаимодействието 
между отделните звена в 

2016-2019г. Развитие и усъвършенстване 
на системата за административно 
обслужване на ФЛ и ЮЛ, 
постигане на ефективност и 
ефикасност в действията. 

администрацията.  
2. Усъвършенстване на 

информационна мрежа за 
постигане на ефективна работа на 
принципа на „едно гише”, в т.ч. 
осигуряване на средства за 
закупуване на необходими 
софтуерни продукти. 

2016-2019г. Подобряване бързината и 
качеството на предоставените 
услуги и намаляване разходите 
по обслужване. 

3.Поддържане на „горещ” 
телефон и пощенски кутии за 
жалби, сигнали и предложения на 
гражданите.  

2016-2019г. Постигане на 
антикорупционен ефект и 
съкращаване на сроковете за 
реагиране по подадени сигнали.  

4.Преглед и актуализация на 
предоставяни услуги от общината, 
свързани с общинската 
собственост. 

постоянно Осигуряване на 
законосъобразност, достъпност и 
информираност на гражданите 
относно предоставяните услуги, 
свързани с общинската 
собственост. 

5. Подобряване на  контролните 
мерки за осъществяване на 
предварителен, текущ и последващ 
контрол върху работата по 
обслужване на ФЛ и ЮЛ.  

2016-2019г. Постигане на 
антикорупционен ефект и 
подобряване качеството на 
предоставяните услуги.  

6.Подобряване на материалната 
база, оборудване с компютри на 
кметствата по населени места. 

2016-2019г. Подобряване бързината и 
качеството на предоставените 
услуги. 

7.Популяризация на 
административните услуги чрез 
интернет и брошури, съдържащи 
вида, сроковете на изпълнение, 
таксите и необходимите 
документи. 

2016-2019г. Прозрачност и публичност на 
дейностите по административно 
обслужване, подобряване 
информираността на ФЛ и ЮЛ 
за оказваните от общината 
услуги. 

8.Създаване на възможности за 
предоставяне на услуги на 
гражданите и бизнеса по 
електронен път чрез уеб-
страницата на общината. 

2016-2019г. Бързина и достъпност на 
предоставяните услуги. 

9.Създаване и поддържане на  
публичен регистър за 
разпоредителните сделки с имоти - 
общинска собственост, на 
публичен регистър за търговските 
дружества с общинско участие в 
капитала, за общинските 
предприятия, за юридическите 
лица с нестопанска цел и за 
гражданските дружества, в които 
участва общината, на главен 
регистър за публичната и частна 
общинска собственост, създаване 
компютризирани информационни 
системи за главния регистър за 
публична и главния регистър за 

2016-2019 г. Публичност, прозрачност, 
достъпност и информираност на 
гражданите в община 
Сунгурларе Осигуряване на 
бърз, лесен и ефективен достъп 
при работа с общинска 
собственост. 

частна общинска собственост, 
които осъществяват връзка с 
кадастъра и имотния 
регистър.,регистър за земеделските 
земи и регистър за възтановени 
гори. 

10.Осигуряване на достъпност, 
публичност и прозрачност на 
услугите, предоставяни на 
гражданите от общината по 
отношение на общинската 
собственост. 

2016-2019г. Публичност, прозрачност, 
достъпност и информираност на 
гражданите в община. 
Сунгурларе 

11.Поддържане и развитие на 
електронни бази данни за 
общински нормативни актове, 
бюджети, програми, стратегии и 
други, свързани с общинската 
собственост. 

2016-2019г. Осигуряване на бърз, лесен и 
ефективен достъп при работа с 
общинска собственост. 

12. Повишаване знанията, 
уменията и квалификацията на 
административния персонал. 

2016-2019г. Гарантиране на качествени, 
своевременни и ефективни 
услуги, предоставяни на 
гражданите. Подобряване 
качеството на предоставяните 
услуги. 

13. Систематизиране на 
документацията и архива на 
общината и въвеждане на система 
за обработката им по електронен 
път. 

2016-2019г. Достъпност, ефективност, 
бързина. Пълна, точна и 
актуална информация за 
състоянието на общинската 
собственост и свързания с 
дейността документооборот. 

V.Ефективни форми и механизми за взаимодействие и диалог с централната 
законодателна и изпълнителна власт. Обществена подкрепа от гражданите, медиите, 

бизнеса и неправителствения сектор. Механизми за изработване на консенсусна 
общинска позиция. Изграждане на публично-частни партньорства като форма на 

привличане на средства, за подобряване  и модернизация на общинската собственост, 
за придобиване на собственост. 

1.Провеждане на регулярни 
срещи с представители на 
централната законодателна и 
изпълнителна власт. 

постоянно Подобряване на 
сътрудничеството с централната 
законодателна и изпълнителна 
власт. 

2.Провеждане на регулярни 
срещи с бизнеса за информиране 
относно общински проекти. 

постоянно Подобряване на 
сътрудничеството с бизнес 
средите и създаване на условия и 
стимулиране развитието на 
бизнеса. 

3.Разширяване на контактите с 
чужди бизнес партньори; 
международно сътрудничество, 
стимулиращо бизнес контактите; 
участие в бизнес форуми и срещи.  

Постоянно  Подобряване на 
сътрудничеството с бизнес 
средите и създаване на условия и 
стимулиране развитието на 
бизнеса. 

4.Промотиране на общината чрез 
разпространение на брошури, 

постоянно Промотиране ресурсите на 
общината и повишаване на 

частна общинска собственост, 
които осъществяват връзка с 
кадастъра и имотния 
регистър.,регистър за земеделските 
земи и регистър за възтановени 
гори. 

10.Осигуряване на достъпност, 
публичност и прозрачност на 
услугите, предоставяни на 
гражданите от общината по 
отношение на общинската 
собственост. 

2016-2019г. Публичност, прозрачност, 
достъпност и информираност на 
гражданите в община. 
Сунгурларе 

11.Поддържане и развитие на 
електронни бази данни за 
общински нормативни актове, 
бюджети, програми, стратегии и 
други, свързани с общинската 
собственост. 

2016-2019г. Осигуряване на бърз, лесен и 
ефективен достъп при работа с 
общинска собственост. 

12. Повишаване знанията, 
уменията и квалификацията на 
административния персонал. 

2016-2019г. Гарантиране на качествени, 
своевременни и ефективни 
услуги, предоставяни на 
гражданите. Подобряване 
качеството на предоставяните 
услуги. 

13. Систематизиране на 
документацията и архива на 
общината и въвеждане на система 
за обработката им по електронен 
път. 

2016-2019г. Достъпност, ефективност, 
бързина. Пълна, точна и 
актуална информация за 
състоянието на общинската 
собственост и свързания с 
дейността документооборот. 

V.Ефективни форми и механизми за взаимодействие и диалог с централната 
законодателна и изпълнителна власт. Обществена подкрепа от гражданите, медиите, 

бизнеса и неправителствения сектор. Механизми за изработване на консенсусна 
общинска позиция. Изграждане на публично-частни партньорства като форма на 

привличане на средства, за подобряване  и модернизация на общинската собственост, 
за придобиване на собственост. 

1.Провеждане на регулярни 
срещи с представители на 
централната законодателна и 
изпълнителна власт. 

постоянно Подобряване на 
сътрудничеството с централната 
законодателна и изпълнителна 
власт. 

2.Провеждане на регулярни 
срещи с бизнеса за информиране 
относно общински проекти. 

постоянно Подобряване на 
сътрудничеството с бизнес 
средите и създаване на условия и 
стимулиране развитието на 
бизнеса. 

3.Разширяване на контактите с 
чужди бизнес партньори; 
международно сътрудничество, 
стимулиращо бизнес контактите; 
участие в бизнес форуми и срещи.  

Постоянно  Подобряване на 
сътрудничеството с бизнес 
средите и създаване на условия и 
стимулиране развитието на 
бизнеса. 

4.Промотиране на общината чрез 
разпространение на брошури, 

постоянно Промотиране ресурсите на 
общината и повишаване на 

информационни материали и др.  
 

инвестиционния интерес. 

5.Търсене на възможности за 
реализиране на ефективни форми 
на публично–частни партньорства 
за придобиване, управление и 
разпореждане с  общински имоти. 

постоянно Придобиване на нови имоти в 
собственост на общината. 
Привличане на средства за 
обновяване и модернизация на 
общинската собственост. 

6.Насърчаване на двустранните 
и многостранни контакти между 
общинските съвети – съвместни 
заседания на комисии, общи 
форуми, посещения и т.н. 

постоянно Подобряване на 
сътрудничеството с местната 
законодателна власт. 

7.Насърчаване на гражданското 
участие в подготовката на 
общински нормативни актове – 
привличане на експерти, публични 
дискусии, обществени обсъждания 
и други. 

постоянно Създаване на механизми за 
взаимодействие и диалог. 
Обществена подкрепа, 
изработване на консенсусна 
позиция. Публичност, дискусия 
и компетентност при 
изработване на общински 
нормативни актове. 

8. Подкрепа при създаването на 
местни сдружения, организации на 
бизнеса и други.  

 
 

постоянно Създаване на механизми за 
взаимодействие и диалог. 
Обществена подкрепа, 
изработване на консенсусна 
позиция. Публичност и дискусия 
относно политиката на 
общината, свързана с 
общинската собственост. 
Промотиране ресурсите на 
общината и повишаване на 
инвестиционния интерес. 

9. Търсене на алтернативни 
източници от различни национални 
и международни програми, както и 
активно привличане на частния 
сектор в осъществяването на 
местните инвестиционни 
инициативи.  

постоянно Подобряване на финансовото 
състояние на общината. 
Повишаване ефективността на 
управление на общинската 
собственост. 

10.Търсене на инвестиционен 
интерес към имоти-общинска 
собственост. 

         Постоянно  Реализиране на приходи и 
осигуряване на нови инвестиции. 
Повишаване инвестиционния 
интерес.   

11.Придобиване на нови имоти, 
в т.ч. и посредством публично-
частни партньорства. 

При 
необходимост 

Осигуряване на нови 
инвестиции в общината като 
цяло и увеличаване на 
общинската собственост. 

12.Реализиране на проекти върху 
общински имоти. 

 

         При 
необходимост 

Подобряване на състоянието и 
модернизация на общинската 
собственост и придобиване на 
нови имоти в собственост. 

13.Осигуряване на средства от 
евро-фондовете и други финансови 

2016-2019г Подобряване на състоянието и 
модернизация на общинската 

инструменти. собственост. 
14.Ефективна експлоатация на 

Центъра за информация и услуги– 
преглед и актуализиране на 
вътрешни актове за подобряване 
координацията и взаимодействието 
между отделните звена в 
администрацията.  

Постоянно  Развитие и усъвършенстване 
на системата за административно 
обслужване на ФЛ и ЮЛ, 
постигане на ефективност и 
ефикасност в действията. 

15. Усъвършенстване на 
информационна мрежа за 
постигане на ефективна работа на 
принципа на „едно гише”, в т.ч. 
осигуряване на средства за 
закупуване на необходими 
софтуерни продукти. 

постоянно Подобряване бързината и 
качеството на предоставените 
услуги и намаляване разходите 
по обслужване. 

16.Поддържане на „горещ” 
телефон и пощенски кутии за 
жалби, сигнали и предложения на 
гражданите.  

    Постоянно  Постигане на 
антикорупционен ефект и 
съкращаване на сроковете за 
реагиране по подадени сигнали.  

17.Популяризация на 
административните услуги чрез 
интернет и брошури, съдържащи 
вида, сроковете на изпълнение, 
таксите и необходимите 
документи. 

      постоянно Прозрачност и публичност на 
дейностите по административно 
обслужване, подобряване 
информираността на ФЛ и ЮЛ 
за оказваните от общината 
услуги. 

18.Създаване на възможности за 
предоставяне на услуги на 
гражданите и бизнеса по 
електронен път чрез уеб-
страницата на общината. 

2016-2019г Бързина и достъпност на 
предоставяните услуги. 

19.Организиране на дискусии за 
изработване на обща общинска 
позиция по насоките за промяна на 
нормативната уредба на община  
Сунгурларе по отношение на 
общинската собственост. 

При 
необходимост 

Създаване на механизми за 
взаимодействие и диалог. 
Обществена подкрепа, 
изработване на консенсусна 
позиция. Публичност, дискусия 
и компетентност при 
изработване на общински 
нормативни актове. 

20.Поддържане на стабилен 
общински административен 
капацитет. 

постоянно Гарантиране на качествени и 
ефективни услуги за гражданите 

21.Осигуряване на достъпност, 
публичност и прозрачност на 
услугите, предоставяни на 
гражданите от общината по 
отношение на общинската 
собственост. 

2016-2019 г. Публичност, прозрачност, 
достъпност и информираност на 
гражданите в община 
Сунгурларе. 

 
За изпълнение на посочените в стратегията цели и мерки ежегодно се разработва 

и приема Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска 
собственост, която се предлага от Кмета на общината и се приема от общинския съвет.  

Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за 
съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при 


