
                              
     

 
  

ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА 
 

 
     Проект на актуализация на „Програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021г.“  
       

     Съгласно чл.8, ал.10 от закона за общинската собственост, в 
законоустановения  срок от публикуване на настоящото предложение 

на Интернет страницата на 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 

2021г. на е-mail: info@koprivshtitsa-bg.com 
 

           
     Мотиви за актуализиране на Програма за управление и 

разпореждане с имоти-общинска собственост за 2021 г. 

 
 Причини, които налагат актуализацията 

 
Проявен е интерес от страна на заявител-юридическо лице, към 

помещение, находящо се в приземния етаж в сградата на Старото 
училище, в което, по проект, да бъде организирана постоянна изложба 

на вещите на хаджи Ненчо Палавеев. Ръководството на община 
Копривщица подкрепя проектната идея, отчитайки факта, че 

реализацията и би спомогнала за разнообразяване на туристическия 
продукт на града и устойчивото развитие на туризма в община 

Копривщица.     
 

Актуализацията се извършва на основание чл.8, ал.9, т. 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 2021г., приета с 

Решение№141/28.01.2021г. на Общински съвет Копривщица. 
          

     Цели, които се поставят 
  

     Актуализацията на програмата за управление и разпореждане с 
имоти-общинска собственост за 2021 г. има за цел да отговори на 

повишения инвеститорски интерес чрез включване в програмата на 
допълнителен имот за отдаване под наем. 
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 Очаквани резултати  

 
      С отдаването на този имот ще се  реализират приходи за община 

Копривщица и ще се стимулира развитието на туризма.  

 
Финансови и други средства, необходими за актуализ

иране на Програмата 
 

За актуализирането на програмата за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2021 
г. не са необходими допълнителни бюджетни средства. 

 

     Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз   
 

     Предлагания  проект на актуализация на „Програма за управление 
и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021г.“ 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 2021г., приета  с 
Решение №141/28.01.2021г. на Общински съвет-Копривщица. 

Предлаганият проект съответства с правото на Европейския съюз и с 

директивите на Европейската общност.  
 

     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:  

 

 

 

Сграда с идентификатор 38558.5.102.2 по КККР на гр.Копривщица/ помещение от 

сградата с площ 10 кв.м. / 

 

 

                                                              

Срокът за предложения и становища по проекта на актуализация 

е 14 дни от датата на публикуването му. 
 

         
 

11.03.2021 г 
                                    БОЙКА ДЮЛГЯРОВА 

    КМЕТ НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА   


