
                              

     Проект на „Актуализация на Програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020г.“  
        

     Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове във връзка 
с чл.77 от АПК, в законоустановения  срок от публикуване на 

настоящото предложение на Интернет страницата Община 
Копривщица е предоставена възможност на заинтересованите лица да 

направят своите предложения и становища по проекта на 
„Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти- 

общинска собственост за 2020г. на е-mail:info@koprivshtitsa-bg.com 
      

     Причини, която налага приемането    
 

    Изпълнение на чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, 

чл.6 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество в община Копривщица и Програма за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост при 
Община Копривщица за 2020г. приета с Решение№54/30.01.2020г. на 

Общински съвет Копривщица. 
          

     Цели, които се поставят 
  

     Програмата има отворен характер в своята реализация, 
позволяваща гъвкавост при нейното изпълнение и може да се 

актуализира през годината в зависимост от конкретни условия и 
влезли в сила промени в нормативната уредба, в това число при 

необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет. 
   От страна на гражданите има заявен интереси за отдаване под наем 

на част  от недвижим имот общинска собственост на община 

Копривщица, същия не включен в годишната програма, затова е 
необходимо неговото актуализиране.  

 
Очаквани резултати от прилагането    

 
С отдаването на този имот ще се  реализират приходи за община 

Копривщица и ще бъдат удоволетворени исканията на Заявителя. С 
отдаването под наем на част от имота от община Копривщица ще се 

увеличи приходната част в бюджета   на общината. 
 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз   
 

Предлагания  проект на „Актуализация на Програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020г.“ е 

разработена в съответствие с приетата от Общинския съвет Стратегия 

за управление на общинската собственост за срока на  мандата му, 



                              

Закона за общинската собственост, Закона за месното самоуправление 

и местната администрация, Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане общинско имущества в община 

Копривщица и програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост при Община Копривщица за 2020г. приета  с 

Решение№54/30.01.2020г. на Общински съвет Копривщица.Поради 
което съответствието й с правото на Европейския съюз е предоставено 

от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, 
директивите на Европейската общност, свързани с тази материя и 

съответствието на цитирания закон с правото на Европейския съюз.  
  

Описание на имота, който общината има намерение да отдаде 
под наем. 

 

Раздел II. Управление на имоти общинска собственост 
 
 

 Т.3.Свободни нежилищни имоти – общинска собственост, които се отдават 

под наем:  

 

 

 

Имот с идентификатор 38558.4.16 по КККР на гр.Копривщица/ част от 150 кв.м. / 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

                                                Утвърдил:…………………...............................  

                                          Кмет на община Копривщица – Бойка Дюлгярова  

 

 
 
Изготвил:гл.специалист“ОС“ 


