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ГОДИШНА    ПРОГРАМА    

за  

управление и разпореждане с имоти- 

общинска собственост 

за 2010 г. 
 

/Приета с Решение №. 807/ 29.01.2010 г./ 

 

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2010 г. е разработена на основание и в съответствие с изискванията на чл.8, 

ал.9 от Закона за общинската собственост. 

Програмата е насочена към постигане на целите, приоритетите и мерките за тяхната 

реализация, заложени в Стратегията за управление на общинската собственост за периода 

2009 – 2011г. Съгласно разпоредбите на закона програмата обхваща:  

1. описание на имотите, общинска собственост, за които през годината се планира да бъдат 

извършени ремонтно-строителни дейности; 

2. описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост и 

способите за тяхното придобиване, в това число обектите, които са в процес на 

строителство или нови такива, които ще бъдат приоритетно финансирани; 

3. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под 

наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, 

за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия; 

4. описание на имотите, подлежащи на застраховане; 
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5. прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, 

управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост. 

При изпълнението на Програмата органите на местното самоуправление и 

отговорните служители от структурните звена на общинската администрация ще се 

ръководят и съобразяват със следните основни принципи, цели и приоритети: 

• Публичност и прозрачност при управление и разпореждане с общински активи; 

• Свободна и честна конкуренция и равнопоставеност на кандидатите при 

осъществяването на отделните сделки; 

• Отговорно отношение към проблемите на общината и диалог с гражданите; 

• Стриктно спазване на законовите и подзаконовите нормативни актове; 

• Ефективност, целесъобразност и гарантиране на обществения интерес; 

• Избор на най-подходящи процедури и способи, както и минимални 

ограничителни критерии или параметри при осъществяване на дадена сделка; 

• Въвеждане на критерии от социален и градоустройствен характер при провеждане 

на публично оповестените търгове и конкурси; 

• Активно използване на различните източници за финансиране; 

• Постигане на висока социална и икономическа ефективност; 

•  Пълно и всеобхватно задоволяване на потребностите на общността; 

•  Създаване на благоприятни условия за развитие на бизнеса; 

•  Постигане на нов стандарт на селищната среда; 
•  Развитие и модернизация на инженерно-техническата и транспортната 

инфраструктура и благоустрояване на общината; 

•  Интеграция на лица и групи в неравностойно социално положение; 

•  Постигане на хармония между развитието на общината и околната среда. 

 
 Програмата е основен инструмент, с който се цели регистриране на настъпилите 

промени в сравнение с предходни периоди, отчитане на новите приоритети в развитието 

на общината, при разработването на проектите за бюджет, за всяка година до края на 

мандата на управление, както и при кандидатстването пред различни финансови 

институции, по оперативни (международни) програми, проекти и споразумения за 

ефективно управление на общинската собственост в интерес на гражданите от общината.  

  

Общинската собственост е постоянен източник на приходи за общинския бюджет и 

обезпечава финансирането на голямата част от общинските дейности.  

 

Предварително определените цели и приоритети, публичното обявяване на 

намеренията на общината по управлението и разпореждането с имоти и вещи общинска 

собственост, ще дадат възможност за по-голяма прозрачност, публичност и 

последователност в дейността на общинската администрация и общинския съвет в това 

направление и ще намали възможностите за субективизъм и прояви на корупция. 

 

ОТЧЕТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 2009 Г. 

 

В края сме на една много трудна година, която ни изправи пред редица 

предизвикателства. Бързо развиващата се и задълбочаваща се икономическа криза засегна 

и Община Велико Търново по отношение на приходите от управление и разпореждане с 

общинско имущество. Най-важните събития на пазара през 2009 г., една година след 

началото на кризата определиха и тенденциите за общината:  
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40% спад в обема на сделките в страната за периода до 31-11.2009 г. спрямо същия 

период на 2008 г. 

32% спад в средните цени на реализираните сделки с жилищни имоти в страната за 

2009 г. до края на ноември спрямо 2008 г.  

 30% спад в наемните нива на търговските имоти (офиси и магазини) в страната 

 35% спад в средните цени на селските имоти в страната  

увеличаващ се брой оферти на имоти с намалени цени. 

 

През последната година поради бързо задълбочаващата се икономическа криза и 

шока, който хората изживяха поради несигурността за доходите си, много от сделките с 

имоти не се случиха. Голямата част от потенциалните купувачи на имоти отложиха 

намеренията си за покупки на имоти за бъдещ период. Ако продължават добрите новини 

за излизане от кризата, които чуваме все по-често напоследък, и ако се възвърне 

спокойствието на хората, голяма част от тези отложени покупки ще започнат да се случват 

през 2010 г.  

 

При изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 

общинска собственост за 2009 г. органите на местното самоуправление и служителите от 

структурните звена на общинска администрация се ръководиха и съобразяваха със 

следните основни принципи, цели и приоритети: 

 

- публичност и прозрачност при управление и разпореждане с общински активи – в 

изпълнение на нормативните изисквания управлението и разпореждането с имоти 

общинска собственост се извършва чрез организиране и провеждане на публични търгове 

с тайно или явно наддаване или публично оповестени конкурси след конкретно решение 

на Великотърновски общински съвет. Заповедите за обявяване на процедурите се 

публикуват в местен ежедневник, а обявленията по отчуждителни процедури – в два 

централни и един местен ежедневници. Обявите се излагат на видно място в сградата на 

Общината и се публикуват на интернет-страницата на отдел „Общинска собственост”, 

където са общодостъпни за информация и сведения. Пълната прозрачност при 

провеждането на процедурите дава възможност за осигуряване на свободна и честна 

конкуренция и равнопоставеност на кандидатите при осъществяването на конкретните 

сделки. 

- отговорно отношение към проблемите на общината и диалог с гражданите – 

стремежът на служителите е да се осигурява все по-високо ниво на административно 

обслужване за гражданите на общината. Постъпилите писмени и устни сигнали, молби и 

предложения се проверяват внимателно и получават отговор в нормативно определените 

срокове.  

- стриктно спазване на законовите и подзаконовите нормативни актове – 

измененията в нормативната уредба се проследяват и въз основа на тях се променят 

съответните поднормативни актове в указаните срокове. Промени в действащите Наредби 

се предлагат и въз основа на практиката по прилагането им с цел усъвършенстване на 

административните процедури и постигане на ефективност и целесъобразност, както и за 

гарантиране на обществения интерес. 

 

През изтеклата 2009 г. текущи ремонти са извършени в двадесет общински жилища 

за сметка на приходите от наем. Предвид недостатъчните средства в инвестиционната 

програма, ремонтът на новопридобития трети етаж от административната сграда започва в 

първите дни на 2010 г. Продължават ремонтите в общинските учебни и детски заведения 

по програми за постигане на енергийна ефективност и осигуряване на рентабилна 

образователна инфраструктура. 

 

Приходите от наемни отношения за 2009 г. са, както следва: 

- от наемани нежилищни обекти – 400 000 лева; 

- от наемани жилищни обекти – 170 000 лева; 
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- от наеми на земеделски земи – 60 000  лева. 

 

Приходите от разпореждане с общинско имущество за 2009 г. са, както следва: 

- от продажби чрез търг или конкурс – 695 000 лева; 

- от продажба на земя в полза на собственици на законно построена сграда – 

46 000 лева; 

- от прекратяване на съсобственост – 185 000 лева; 

- от учредяване право на строеж – 150 000 лева. 

 

Общо собствените приходи на Община Велико Търново от управление и 

разпореждане с общинско имущество за 2009 г. възлизат на около 1 700 000 лева. 

 

СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ 

 

І.ОБЕКТИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ 

 

1. Жилищни имоти, собственост на Община Велико Търново – текущи ремонти и 

ремонти, предизвикани от случайни събития. 

2. Новопридобит имот – трети етаж от сграда, находяща се в гр. Велико Търново,  

пл. „Майка България” №2. 

3. Сгради с предназначение осъществяване на социални дейности – защитено 

жилище гр. Дебелец, Пенсионерски клуб в гр. Велико Търново, жк „Чолаковци”, Дом за 

стари хора гр. Велико Търново, Дневен център за деца над 7 години и младежи с 

увреждания, Дом за деца, лишени от родителски грижи „Пеньо и Мария Велкови” гр. 

Велико Търново, Дом за деца „Христо Смирненски” с. Балван. 

4. Сгради с предназначение образование и здравеопазване – ОУ „Христо Ботев”, 

ПМГ „Васил Друмев”, ЦДГ „Иванка Ботева”, ЦДГ „Райна Княгиня”, СОУ „Вела 

Благоева”, ОДЗ „Пролет”, ХГ „Св. Св. Кирил и Методий”, ЦДГ „Рада войвода”, ЕГ „Проф. 

Д-р Асен Златаров”, СОУ „Емилиян Станев”, СОУ „Г. С. Раковски”, ОУ „Св. Патриарх 

Евтимий”, ОУ „Д-р Петър Берон” гр. Дебелец, ДЯ „Пролет”, ЦДГ „Мечо Пух” с. 

Беляковец. 

5. Паркове, зелени площи и места за отдих – парк „Колю Фичето”, парк „Дружба”, 

парк „Майка България”, парк „Марно поле”, парк „Акация”, парк „Руски гробища”. 

Източници за финансиране: Предвид значителните финансови средства, 

необходими за осъществяване на предвидените ремонтно-възстановителни работи, 

общинска администрация ще продължи активната си дейност по участие в проекти по 

оперативни програми и контрактуване на договори за финансиране. 

Очаквани резултати: Подобряване условията за живот в общински жилищни имоти, 

включени във фонда за настаняване под наем. Подобряване на жизнената среда на 

територията на Община Велико Търново, благоустройство и паркоустройство. Постепенно 
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достигане на европейските стандарти за достъпна среда, образование и социални 

дейности. 

 

ІІ. ПРИДОБИВАНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА НОВИ ОБЕКТИ 

 

1. ОБЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗГРАЖДАНЕ: 

1.1. Имоти, които Община Велико Търново следва да получи като обезщетение по 

сключени договори с юридически лица за учредяване право на строеж върху общинска 

земя: 

1.1.1. Социални жилища, попадащи в УПИ ІХ от кв. 360 по ПУП на гр. Велико Търново, 

жк „Бузлуджа”, Зона „В” – 64 броя апартаменти с прилежащи помещения и общи части; 

1.1.2. Социални жилища, попадащи в УПИ V от кв. 1931 по ПУП на гр. Велико Търново, 

жк „Света гора” – 20 броя апартаменти с прилежащи помещения и общи части; 

1.1.4. Детска площадка и многофункционално спортно игрище, попадащи в УПИ ХХVІІ 

кв. 138 по ПУП на гр. Велико Търново; 

1.1.5. Спортна зала, попадаща в УПИ ХІV кв. 28 и спортни трибуни стадион „Ивайло”, гр. 

Велико Търново. 

 1.2. Имоти, които Община Велико Търново ще придобие в резултат на ново 

строителство: 

1.2.1. Дневен център за възрастни за социална адаптация гр. Велико Търново, ул. „Бойчо 

войвода”; 

1.2.2. ОДПФЗС „Д-р Трейман” гр. Велико Търново; 

1.2.3. Нова целодневна детска градина в гр. Велико Търново, жк „Бузлуджа”, Зона „В”; 

Очаквани резултати: Осигуряване на по-голям брой жилищни имоти, собственост 

на Община Велико Търново, за по-пълно задоволяване на жилищните нужди на граждани, 

картотекирани по реда на ЗОС и НРУУЖННПОЖ; увеличаване броя на спортните обекти 

и осигуряване на по-добри условия за масов спорт и отдих, както и осигуряване на 

материална база за спортните клубове, отговарящи на изискванията на ЗФВС. Разкриване 

на нови видове социални услуги и подобряване нивото на здравеопазване. 

 

2. ИМОТИ ИЛИ ОБЕКТИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРИДОБИТИ В 

РЕЗУЛТАТ НА ПРИНУДИТЕЛНО ОТЧУЖДАВАНЕ И НОВО 

СТРОИТЕЛСТВО: 

 2.1. Части от УПИ ІV-3812,3813,3814 кв. 604 по ПУП на гр. Велико Търново; 

 2.2. Части от УПИ ХV-2980 кв. 141 по ПУП на гр. Велико Търново; 
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 2.3. ПИ №5460 кв. 360 по ПУП на гр. Велико Търново; 

 2.4. Части от имоти частна собственост за прилагане на линейна инфраструктура, м. 

„Трошана”, землище гр. Велико Търново; 

Източници за финансиране: собствени средства на Община Велико Търново. 

Очаквани резултати: осъществяване на публични мероприятия, реализиране на 

проектирана, но неприложена улична регулация. 

 

3. ИМОТИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРИДОБИТИ ЧРЕЗ ДРУГИ ПРАВНИ 

СПОСОБИ: 

3.1. Имоти, за които има приети решения на Общински съвет Велико Търново за 

придобиване и средствата следва да бъдат заложени в Бюджет 2010 г. на Община Велико 

Търново: 

3.1.1. Поземлен имот №6577 от кв. 339 по ПУП на гр. Велико Търново, попадащ в парк 

„Руски гробища” и в улична регулация /решение №444 по протокол №37 от 18.12.2008 г. 

на Общински съвет Велико Търново/ 

3.1.2. Идеална част от УПИ ХLІІ-1877 от кв.182, заедно с идеална част от построената в 

имота сграда, ул. „Сливница” №7, гр. Велико Търново /решение №410 по протокол №33 от 

13.11.2008 г. на Общински съвет Велико Търново/ 

Източници за финансиране: собствени приходи на Община Велико Търново 

Очаквани резултати: Прекратяване на съществуващата в имоти съсобственост и 

придобиване в собственост на Община Велико Търново на цели имоти за реализиране на 

публични мероприятия и осъществяване на инвестиционни намерения. 

 3.2. Земеделска земя по смисъла на чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

Източници на финансиране: собствени приходи на Община Велико Търново. 

Очаквани резултати: придобиване в полза на Община Велико Търново на нови 

земеделски земи и използване на всички възможности за оптималното им управление.  

 

ІІІ. ИМОТИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ 

 

1. ИМОТИ, ОТДАДЕНИ ПОД НАЕМ: 

а/ ЗА КОИТО ДОГОВОРИТЕ ИЗТИЧАТ ПРЕЗ ГОДИНАТА И ЗА КОИТО ЩЕ 

БЪДАТ ОТКРИТИ НОВИ ПРОЦЕДУРИ: 40 броя договори за наемани нежилищни 

обекти на територията на община Велико Търново; 50 броя договори за наемани 

земеделски земи; 
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б/ ЗА КОИТО ДОГОВОРИТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ: 128 броя договори за наемани 

нежилищни обекти на територията на община Велико Търново; 328 броя договори за 

наемани жилищни обекти; 

2. НОВИ ИМОТИ, КОИТО СЕ ПРЕДВИЖДА ДА БЪДАТ ОТДАДЕНИ 

ПОД НАЕМ ПРЕЗ ГОДИНАТА:  

За всички новопридобити в резултат на ново строителство или чрез други правни 

способи имоти ще бъдат инициирани законоустановените процедури по отдаването им 

под наем или за ползване от физически или юридически лица. 

Прогноза за очакваните приходи: 670 000 /шестстотин и седемдесет хиляди/ лева, в 

т.ч. прогнозни приходи от сеч и продажба на дървесина в размер на 30 000 /тридесет 

хиляди/ лева.. 

Очаквани резултати: Повишаване на собствените приходи на Община Велико 

Търново и поддържане на недвижимите имоти общинска собственост в добро състояние 

чрез използване на възможностите за оптималното им управление. 

 

ІV. ИМОТИ, ЗА КОИТО ЩЕ БЪДЕ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 

ЗА ПРОДАЖБА: 

 

№ 

по 

ред 

Населено място Строителен 

квартал 

Имот 

1. Велико Търново 3 ІV 

2. Велико Търново 6 V 

3. Велико Търново 105 V 

4. Велико Търново 1931 ІV 

5. Велико Търново 1931 VІІ 

6. Велико Търново 329-а V 

7. Велико Търново 329-а ІІ 

8. Велико Търново 379 ІІ 

9. Велико Търново 167 LV 

10. Велико Търново 608 VІ 

11. Беляковец 38 І 

12. Беляковец 38 ІІ 

13. Беляковец 38 ХІІ 

14. Беляковец 53 І 

15. Беляковец 53 ІІ 

16. Беляковец 53 ХІІ 

17. Беляковец 53 ХІІІ 

18. Беляковец 39 ІІ 

19. Ветринци 4 VІІ-16 

20. Ветринци 4 VІІІ-16 

21. Ветринци 4 ХІІ-16 

22. Ветринци 4 ХІІІ-16 

23. Ветринци 4 ІV-20 

24. Ветринци 68 І 

25. Ветринци 68 ІІ 

26. Ветринци 68 ІІІ 
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27. Ветринци 68 ІV 

28. Ветринци 68 V 

29. Ветринци 58 І 

30. Ветринци 58 ІІ 

31. Ветринци 58 ІІІ 

32. Ветринци 33 ІХ 

33. Арбанаси 29 ІІ-173 

34. Вонеща вода 53 ІІІ 

35. Пушево 7 ІІ-464 

36. Пушево 7 ІІІ-464 

37. Пушево 7 V 

38. Пушево 7 VІ 

39. Пушево 7 VІІ 

40. Пушево 7 VІІІ 

41. Присово 26 ІХ 

42. Русаля 67 І 

43. Русаля 67 ІІ 

44. Русаля 30 І 

45. Русаля 4 ІІІ 

46. Русаля 4 ІV 

47. Момин сбор - 036001 

48. Пчелище - 077005 

49. Пчелище - 186027 

50. Леденик 56 VІ 

 

Освен изброените имоти, в Община Велико Търново са постъпили молби за 

закупуване на общински жилищни имоти от правоимащи по смисъла на НРУУЖННПОЖ 

граждани. След разглеждането на молбите от съответната комисия, отговарящите на 

законовите изисквания заявления ще бъдат представени в Общински съвет Велико 

Търново за приемане на решения за разпореждане. 

Прогноза за очакваните приходи: 2 000 000 /два милиона/ лева. 

Очаквани резултати: Повишаване собствените приходи в бюджета на Община 

Велико Търново; пълно и всеобхватно задоволяване на потребностите в общността; 

създаване на благоприятни условия за развитие на бизнеса; постигане на нов стандарт на 

селищната среда в населените места на общината; развитие и модернизация на инженерно-

техническата и транспортната инфраструктура и благоустрояване на общината при 

стриктно спазване на законовите и подзаконовите нормативни актове и публичност и 

прозрачност при организиране и провеждане на процедури по разпореждане с общински 

активи. 

 

V. ИМОТИ, ЗА КОИТО ЩЕ БЪДЕ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА 

ПРОДАЖБА ПО РЕДА НА ЗПСПК: 

 

1. Магазин в подблоково пространство със ЗП в размер на 84,78 кв.м., състоящ се 

от търговска зала, два склада и витрина, заедно с отстъпеното право на строеж, съобразно 

застроената площ на обекта върху терена, находящ се на ул. “Никола Габровски” №33 в 
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гр. Велико Търново, попадащ в УПИ ІІ от строителен квартал 144 по ПУП на гр. Велико 

Търново. Имотът е актуван с АОС №201/10.02.1997 г. 

 

2. Магазин на І етаж от жилищна сграда със ЗП в размер на 72,00 кв.м., І ет, 

полумас. к-ция, 1900 г., състоящ се от търговска зала, склад и тоалетна, 2/3 ид. ч. от 

застроено дворно място, цялото от 160 кв.м. или 106 кв.м., представляващ дв. пл. №1079 

от стр. кв. 81 по ПУП на гр. Велико Търново, ул. „Независимост” №18. За имота е 

съставен акт за частна общинска собственост №210/21.01.1997 г. 

 

3. Урегулиран поземлен имот V-2184 от строителен квартал 310 по ПУП на гр. 

Велико Търново с площ от 202 кв.м., заедно с построената в него жилищна сграда със ЗП 

от 65 кв.м., 2 етажа, масивна, построена 1956 г., с административен адрес гр. Велико 

Търново, ул. „Никола Пиколо” №2. За имота е съставен акт за частна общинска 

собственост №1841/27.05.2003 г. 

 

4. „ПИЕНО” ЕООД – приватизация на дружеството. 

 

VІ. ИМОТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗАСТРАХОВАНЕ 

 

Съгласно определенията на чл.9 ал.1 от Закона за общинската собственост, 

застроените имоти публична общинска собственост задължително се застраховат. Други 

имоти, подлежащи на застраховане, се определят с решение на Общински съвет. 

Източници за финансиране: собствени приходи на Община Велико Търново 

 

 

ОБЩ РАЗМЕР НА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ И ОЧАКВАНИ 

ПРИХОДИ: 

 
1. ПРОГНОЗНИ НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ: 430 000 /четиристотин и 

тридесет хиляди/ лева. 

 

2. ПРОГНОЗНИ ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ: 2 670 000 /два милиона шестстотин 

и седемдесет хиляди/ лева. 
 

 
 Програмата е отворен документ и може да бъде актуализирана през годината по реда 

за нейното приемане, като при необходимост ще се извърши и актуализация на общинския 

бюджет. 

 

 Програмата се приема на основание чл.8, ал.9 от ЗОС и чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА. 

Изпълнението на програмата се възлага на Кмета на общината. 

 

 Настоящата програма е приета с Решение № 807/ 29.01.2010 г. на Великотърновски 

Общински съвет. 

 

 

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ 

                            ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: .............................................. 


