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СТРАТЕГИЯ 
 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ 

 

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО 

МАНДАТ 2015 – 2019 
 

„Общината има право на собственост, която използва в интерес на териториалната 

общност.” чл. 140 от Конституцията на Република България 

 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Ефективното управление на общинската недвижима собственост е важен инструмент 

за осъществяване на политиката на общината за устойчиво местно развитие, която 

включва мерки за изграждане на инфраструктурите, повишаване на инвестиционния 

интерес, благоустрояване на населените места, опазване на околната среда и 

историческото наследство и подобряване качеството на живот на хората. 

Стратегията за управление на общинската собственост на община Калояново  е 

разработена на основание разпоредбите на чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост 

и обхваща периода на мандат 2015 – 2019 година и регламентира: 

- Основни принципи, цели и приоритети за придобиване, управление и 

разпореждане с имотите - общинска собственост; 

- Основни характеристики на отделните видове имоти, които подлежат на 

запазване и реконструкция, отдаване под наем или са предмет на разпореждане; 

- Нужди на общината от нови имоти и способите за тяхното придобиване. 

Стратегията за управлението на общинската собственост е разработена след анализ 

на състоянието на общинската собственост и постигнатата ефективност от управлението и 

разпореждането  й. Определени са основните цели, принципи и приоритети за 

придобиване, управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за срока на 

мандата на общинския съвет. Изяснени са основните характеристики на отделните видове 

имоти, които могат да се предоставят под наем или да бъдат предмет на разпореждане. 

Разработването на Стратегията е продиктувано не само от промените в нормативната 

уредба, отнасящи се до общинската собственост, но и от необходимостта за прецизиране 

дейността на общинския съвет и общинската администрация по управлението и 

разпореждането с имотите и вещите – общинска собственост. 

Общинската собственост е 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. Предварително обявените 

стратегически намерения ще предизвикат по-широк интерес от страна на инвеститорите и 

съответно ще увеличат приходите от продажба и отдаване под наем на обекти – общинска 

собственост. 

Разработването на годишните програми 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 

на общината, 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 e 

в интерес на гражданите от общината.   

Стратегията и програмите, както и промените в тях,  се обявяват на населението по 

ред, определен в наредбата по чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост, и се 

публикуват на интернет страницата на общината. 

1.1. Мотиви за разработването на Стратегията: 

Стратегията за управление на общинската собственост на Община Калояново  се 

разработва като осъзната необходимост от страна на Общинския съвет и общинската 

администрация за допълване на действащите стратегически и планови документи за 

социално икономическо и устройствено развитие на общината и в изпълнение на 

изискването на Закона за общинската собственост. Мотивите за нейното разработване са 

продиктувани не само от нормативните изисквания, но и от необходимостта за 

усъвършенстване на плановата дейност на общинския съвет и общинската администрация, 

като основа за разработване и на годишните програми за управление и разпореждане с 

имотите, за отчитане на настъпилите промени в сравнение с предишните периоди, за 

правилно формулиране на новите приоритети на общинското развитие, при 

разработването на бюджета на общината, както и при кандидатстването с проекти за 

участие в Структурните фондове на ЕС, свързани с  ефективното и рационално управление 

на общинската собственост в интерес на гражданите от общината. 

С разработването и приемането на  Стратегията за управление на общинската 

собственост и Програмата за изпълнението и ръководството на община Калояново си 

поставя следните задачи: 

1.1.1. Да се актуализира и анализира състоянието на общинската собственост, 

възможностите за нейното развитие – управление, разпореждане, придобиване на 

нови имоти свързани с развитието на общината; 

1.1.2. Да се посочат най-важните проблеми, които общината трябва да реши за 

подобряване на управлението, стопанисването и опазването на общинската 

собственост; 

1.1.3. Да се очертаят последващи дейности за успешно реализиране на стратегията 

в бъдеще, чрез приемане на годишни програми за управление на общинската 

собственост 

1.2. Обвързаност на стратегията с  други стратегически, програмни и планови 

документи: 

Стратегията е в съответствие с Общинския план за развитие на Община Калояново 

2014 – 2020г. Пресечната точка между двата документа е разпределението на активи за 

целите на общинското  развитие. Потокът от информация върви и в двете посоки – Планът 

за развитие на общината определя насоките за реализиране на проекти върху обекти – 

общинска собственост, както и нуждите от активи, а стратегията  и програмата за 

управление на общинската собственост съдържа описание на наличните активи.  

Стратегията отчита приоритетите и целите на Областната стратегия за развитие и на 

Регионалния план за периода след 2013 г. Съобразена е с Приоритетите на Националната 

стратегическа референтна рамка и възможностите за участие в проекти по структурните 

фондове на ЕС, чрез Оперативните програми. 

1.3. Нормативна основа на общинската собственост: 

Общината придобива право на собственост и ограничени вещни права чрез правна 

сделка, по давност или по друг начин, определен в закон. Конституцията на Република 

България от 1991 г. възстанови правото на собственост на общините. Разграничаването на 

собствеността на държавата и общините бе проведено с влизането в сила на 17.09.1991 г. 

на § 7 от ПЗР на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Най-

пълна и най-задълбочена регламентация на общинската собственост бе направена с 

приемането на Закона за общинската собственост. Специалните закони доразвиват 



нормативната уредба, касаеща конкретни видове имоти и вещи, и това са основно тези, 

които поради общонационално стратегическо и икономическо значение, подлежат на 

специализиран режим на управление. 

1.3.1. Основните нормативни актове, имащи отношение към режима на 

обектите, собственост на общините са: 

- Конституция на Република България; 

- Закон за общинската собственост; 

- Закон за местното самоуправление и местната администрация; 

- Закон за собствеността; 

- Закон за собствеността и ползването на земеделски земи; 

- Закон за опазване на земеделските земи; 

- Закон за арендата в земеделието; 

- Закон за горите; 

- Закон за водите; 

- Закон за физическото възпитание и спорта; 

- Закон за лечебните заведения;  

- Закон за устройство на територията; 

- Закон за кадастъра и имотния регистър; 

- Търговски закон; 

- Закон за юридическите лица с нестопанска цел;  

- Закон за концесиите; 

- Закон за обществените поръчки; 

- Закон за задълженията и договорите; 

- Закон за общинските бюджети; 

- Закон за местните данъци и такси; 

- Закон за народните читалища; 

- Закон за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни 

влогове; 

- Други нормативни актове, съдържащи специфични правила по предоставяне 

на права върху обекти, общинска собственост.  

1.3.2. Наредби и други актове на общинския съвет и кмета на общината: 

Подробна регламентация на реда за придобиването, управлението и разпореждането с 

общинската собственост се съдържа в приетите от общинския съвет на община Калояново 

наредби, както и други актове на общинския съвет и кмета на общината, които са издадени  

в изпълнение на съответните законови разпоредби, имащи отношение към режима на 

общинската собственост.  

1.3.3. Общинска собственост са: 

1. имотите и вещите, определени със закон; 

2. имотите и вещите, предоставени в собственост на общината със закон; 

3. имотите, чиято собственост е възстановена на общината при условия и по 

ред, определени със закон; 

4. имотите и вещите, дарени или завещани на общината; 

5. имотите и вещите, придобити от общината с доброволен труд и/или с 

парични средства на населението; 

6. имотите и вещите, придобити от общината при ликвидацията на търговски 

дружества с общинско участие; 

7. имотите и вещите, придобити от общината чрез правна сделка, по давност 

или по друг начин, определен в закон. 

Не са общинска собственост имотите и вещите на търговските дружества и 

юридическите лица с нестопанска цел, дори ако общината е била единствен собственик на 

прехвърленото в тях имущество. 

  



1.3.4. Общинската собственост е публична и частна. 

 

1.3.4.1. Публична общинска собственост са: 

- имотите и вещите, определени със закон; 

- имотите, предназначени за изпълнение на функциите на органите на 

местното самоуправление и местната администрация; 

- други имоти, предназначени за трайно задоволяване на обществени 

потребности от местно значение, определени от общинския съвет. 

 

1.3.4.2. Частна общинска собственост са: 

- всички други общински имоти и вещи, включително и плодовете и 

приходите от имотите и вещите - публична общинска собственост, са частна 

собственост на общината. 

2. ОБХВАТ И СТРУКТУРА НА СТРАТЕГИЯТА 

Предмет на  стратегията са застроените и незастроени имоти – публична и частна 

общинска собственост в това число и жилищните имоти. Характерът и спецификата от 

отделните видове собственост предполагат конкретните политики, цели и задачи за всеки 

от тях да бъдат изведени самостоятелно. 

2.1. Обхват и предмет на стратегията: 

Настоящата Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост 

обхваща периода 2015 – 2019 година. Предмет на  стратегията са целите, принципите и 

приоритетите на придобиване на общинска собственост, както и управлението и 

разпореждането с всички имоти и вещи общинска собственост. 

 

2.2. Структура на стратегията: 

Стратегията включва: Основните цели, принципи и приоритети за придобиване, 

управление и разпореждане с имотите - общинска собственост; 

 2.2.1.Основните характеристики на отделните видове имоти, които могат да се 

предоставят под наем или да бъдат предмет на разпореждане; 

 2.2.2.Нуждите на общината от нови имоти и способите за тяхното 

придобиване. 

Формулирането на стратегията при управлението на всеки вид собственост се 

основава на: 

2.3. Идентифициране на обема и функционалните характеристики на 

съществуващата общинска собственост; 

Пълното идентифициране на обема общинска собственост е основна предпоставка за 

вземане на управленски решения по управление и разпореждане, което прави тази цел 

първостепенна и приоритетна. 

 2.3.1.Основни характеристики на отделните видове имоти, които подлежат на 

ремонт и реконструкция, отдаване под наем или разпореждане 

2.3.1.1.  Имоти, подлежащи на запазване в собственост на общината, ремонт 

и реконструкция: 

- всички имоти, които имат характер на публична общинска собственост; 

- имоти – частна общинска собственост, необходими за изпълнение на 

функциите на общинската администрация и други структурни звена на общината; 

- имоти, необходими за осъществяване на социалните програми на общината. 

2.3.1.2.  Имоти, които могат да бъдат предмет на отдаване под наем: 

- Имоти-частна общинска собственост, както и свободни имоти или части от 

имоти публична общинска собственост, които не са необходими пряко за изпълнение 

на функциите на общината по т.1 и които поради стопанското си предназначение са 

подходящи за отдаване под наем на трети лица; 



- имоти, от които реализираната чрез отдаването им под наем доходност в 

дългосрочен план е по-голяма, отколкото, ако биха били продадени. 

 

2.3.1.3. Имоти, които могат да бъдат предоставяни безвъзмездно за 

управление: 

-  имоти - общинска собственост, които не са необходими за нуждите на 

органите на общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна 

издръжка се предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на 

бюджетна издръжка или на техни териториални структури; 

2.3.1.4. Имоти, които могат да бъдат предмет на разпореждане: 

- имоти, които не са необходими пряко за изпълнение на функциите на 

общината по т.1; 

- имоти, от които не може да се реализира доходност в дългосрочен план чрез 

отдаването им под наем; 

- имоти, към които има заявени сериозни инвестиционни намерения, водещи 

до развитие на икономическата, социалната и градоустройствена среда на общината; 

- имоти, предназначени за обекти на общинската инфраструктура, които не е 

целесъобразно да бъдат финансирани от общината; 

- остарели имоти, поддръжката на които изисква значителен финансов ресурс 

и за които има заявено желание за покупка от наемателите им. 

2.3.2. Нужди на общината от нови имоти и способите за тяхното придобиване. 

- имоти – публична собственост, предназначени за трайно задоволяване на 

обществени потребности от местно значение, които са част от техническата 

инфраструктура, със социално предназначение, спортни имоти и за здравни и 

образователни нужди – чрез покупка, доброволна делба, отчуждаване и безвъзмездно 

прехвърляне от държавата по реда на ЗДС; 

- имоти –общинска собственост, за които все още съществуват актове за 

държавна собственост и които по закон преминават в собственост на общината; 

2.4. Стратегически цели: 

Основните  цели при управлението на общинската собственост са: 

- осигуряване на устойчиво развитие на общината, подобряване селищната 

среда, създаване на условия за бизнес, култура, спорт, отдих, туризъм и повишаване на 

сигурността; 

- опазване и подобряване на екологичната среда; 

- гарантиране на ефективно управление и повишаване приходите от 

стопанисването на общинската собственост.   

И са в съответствие с приоритетите на Общинския план за развитие на Община 

Калояново за периода 2014 – 2020 година. 

2.5. Приоритети за постигане на стратегическите цели: 

Приоритетите са установени в съответствие с приоритетите на Общинския план за 

развитие, и ръководейки се от Областната стратегия за развитие. Те се базират на визията 

за местно развитие, на анализа на социално-икономическите фактори, както и на 

приоритетите на стратегическото развитие на държавата. Приоритетите са формулирани 

тематично. Насоките, обозначени в приоритетите за развитие на общинската собственост 

са конкретни и обхващат цялостната проблематика съдържаща се във визията и 

стратегическите цели.  

 

3. ПРИНЦИПИ И ПОДХОДИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА 

СОБСТВЕНОСТ 

Управлението на общинската собственост включва в себе си използване, поддръжка, 

ремонт, опазване на общинската собственост и разпореждане с нея. 



 3.1 Принципи при придобиване, управление и разпореждане с общинската 

собственост: 

3.1.1 Законосъобразност: 

Общинският съвет и Кметът на общината действат в рамките на правомощията си, 

установени от закона и подзаконовите нормативни актове.  

Актовете за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество се 

издават за целите, на основанията и по реда предвиден в закона. 

3.1.2 Защита на обществения интерес: 

При упражняване на правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество органите приоритетно следят за защита на обществения интерес.  

Имотите и вещите - общинска собственост, се управляват в интерес на населението на 

общината, с грижата на добър стопанин, съобразно предназначението и нуждите, за които 

са предоставени. 

3.1.3 Публичност: 

При придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество органите са 

длъжни да осигуряват откритост, достоверност и пълнота на информацията в рамките на 

закона.  

3.1.4 Целесъобразност: 

Органите са длъжни да вземат решение за придобиване на общинска собственост по 

целесъобразност, при спазване на закона и установените в тази стратегия принципи, цели и 

приоритети. Същият принцип се спазва и при управление и разпореждане с общинско 

имущество.   

3.1.5 Състезателност при  разпореждането: 

Разпореждането с общинско имущество се извършва след провеждането на публичен 

търг или публично оповестен конкурс по ред и начин определени в наредбата по чл.8 ал.2 

от ЗОС.   

3.2 Етапи на управлението на общинската собственост като  процес: 

3.2.1 Формулиране на политика за развитие на общината.  

Политиката за развитие се основава и върху приетите устройствени планове на 

населените места от  общината. Изпълнението на тази политика се осъществява чрез 

изготвяне и приемане от общинския съвет на система от постоянни правила и норми, чрез 

разпределяне на компетенциите за вземане на конкретни управленски решения. 

3.2.2 Финансови аспекти на управлението на общинската собственост.  

Предварителният финансов анализ задължително трябва да се изготвя, за да се избере 

оптимално управленско решение, съобразено и с приетата политика на общината. 

Финансовият анализ предпоставя избор не само на оптималния способ за управление или 

разпореждане с общинската собственост, но и подходящия метод. Финансовият анализ е 

необходим при: 

- придобиване на общинска собственост; 

- разпореждане с общинска собственост; 

- управление на общинската собственост. 

Управлението на общинската собственост е важен инструмент за осъществяване 

политиката в общината - икономическа, социална, екологична. Същевременно нашата 

община е засегната от общия проблем на повечето  общини -  недостатъчно ресурси за 

поддръжка и функциониране на общинската собственост, което в голяма степен ги лишава 

от възможност за същинско управление на тази собственост. 

 

4. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ОБЕМА И ФУНКЦИОНАЛНИТЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

 

Процесът за идентификация на общинската собственост започва през 1996 год. 

Работата по окончателното разделяне на „обществената собственост” между държавата и 



общините ще продължи и през следващите години. Влизането в сила на кадастралните 

карти на село Ръжево и село Ръжево Конаре постави нови допълнителни изисквания и в 

известен смисъл утежни процеса по изясняване на собствеността и актуване на  имотите – 

общинска собственост. За разработването на стратегията общинската администрация 

подготви пълен анализ на структурата на имотите, за които има съставени актове за 

общинска собственост, разпределени по следните критерии: 

- видове имоти – застроени и незастроени поземлени имоти, сгради, 

земеделски земи; 

- съсобствени имоти;  

- статут на имотите – разделение на публична и частна собственост; 

- основни технически характеристики на имотите  

- предвиждания на за строителния план 

Към настоящият момент Общината не разполага с програма за общинската 

собственост, позволяваща бързото и лесно класифициране на имотите.  

Съгласно Главните регистри на общинската собственост – публична и частна, в 

Община Калояново има съставени 3 550 акта за общинска собственост. Отписани, след 

извършване на разпоредителни действия, са 286 акта. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Структурирана по вид и предназначение на имотите общинската собственост е 

посочена в Таблица № 1. 

                          Таблица № 1 

№ по 

ред 
Вид на имота 

Брой 

актове 

1. Незастроени поземлени имоти 95 

2. Застроени нежилищни имоти 

- сгради и части от сгради 

 

 

22 

3. Детски градини и ясла 8 

4. Училища 5 

5. Здравни заведения 12 

6. Кметства 6 

7. Комбинирани сгради -Читалища и кметства 9 

8. Читалища 6 

9. Спортни имоти  5  

10. Язовири, водоеми и рибарници 18 

11. Земеделски земи от общинския поземлен фонд 3078 

Общо: 3 264 

 

5. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ. 

СИЛНИ И СЛАБИ СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗАПЛАХИ 

Към края на 2015 г. в Община Калояново има съставени 95  акта за общинска 

собственост с предмет незастроени имоти.  Преобладаващият брой имоти са с площ до 

1000 кв.м. Незастроените терени са предимно с жилищно предназначение. 

Трудности в управлението на незастроените имоти създава не приключилият 

процес по идентификация на собствеността. След влизане в сила на Закона за общинската 

собственост приоритетно са отписани от актовите книги на държавната собственост и са 

съставени актове за общинска собственост на застроените имоти, които представляват 

административни сгради, училища, детски градини, читалища, здравни заведения и др. До 

промените в ЗОС от 16.06.2008 г. процедурата по проучване, деактуване и актуване на 

незастроените имоти беше тромава. В повечето случаи общинската администрация се е 



сезирала и е започвала проучване на собствеността на конкретен терен след инициатива от 

страна на община, на физически или юридически лица. 

Имотите, находящи се в някои населени места са малки, често обременени 

със съсобственост  и с комуникации. От гледна точка на възможностите за застрояване 

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; 

- риск от грешни в стратегически план решения за разпореждане; 

- риск от прекомерно намаляване на общинската собственост и недостиг на терени 

за осъществяване функциите на общината. 

Плюсове и възможности 

- оптимизиране процеса на управление; 

- увеличаване на общинската собственост, чрез проучване и  актуване на нови 

имоти; 

- повишен инвестиционен интерес към терени в общината, възможност за 

реализиране на приходи от продажби и за осигуряване на нови инвестиции;  

- максимално развитие потенциала на всеки имот. 

  Направеният анализ предполага реализирането на следните: 

Политики и задачи 

-да се ускори  процесът на идентификация на общинските терени; 

Разработване и приемане от общинския съвет на годишна програма за разпореждане 

с общинска собственост - продажба, отдаване под наем и др.   

5.1.ЗАСТРОЕНИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ 
       Към настоящия момент Община – Калояново е собственик на 22 сгради и павилиони - 

частна общинска собственост /ЧОС/.  

       Начинът на ползване и видът на имотите е представен в Таблица № 2. 

                    Таблица № 2 

№ 

по 

ред 

Вид на 

имота 

Начин на ползване 

Отдадени 

под наем,          

бр. 

Право на 

ползване,   

бр. 

За 

безвъзмездно 

ползване,  

бр. 

Свободни, 

бр. 

Общо,          

бр. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Сгради, 

павилиони  

и части от 

сгради 

6 - 5 11 22 

      

   

 В 5  общински имота са настанени териториални структури на държавни 

институции – Дирекция “Регионална служба по заетостта, Агенция за социално 

подпомагане, Общинска служба по земеделие, Център за  спешна медицинска помощ– 

Пловдив и Министерство на Правосъдието, които по закон не заплащат наеми. 

 Към момента действащите договори за отдадени под наем и концесия, имоти и 

части от имоти ЧОС и ПОС са 84 , разпределени по предназначение съгласно Таблица № 3 

.          

          

 



         Таблица № 3 

№ 

по 

ред 

Предназначение 
Брой 

договори 

1 2 3 

1. Помещения и терени 44 

2. 
Клубни 

помещения 

Политически партии   1 

3. Лекари и стоматолози 20 

4. Язовири, водоеми и рибарници 18 

5. Баня 1 

Общо: 84 

 

За всички горепосочени имоти са съставени актове за общинска собственост. 

Забелязва се трайна липса на интерес към сгради и части от сгради на 

територията на кметствата.  

Причина за липсата на интерес за голямата част от обектите е лошото им 

състояние. Някой от обектите се нуждаят от основен ремонт, от ремонти на покриви и 

укрепване.  

Проблем представляват и сградите на закритите учебни заведения по 

кметствата. В следствие на не използването им сградите започват да се рушат. 

Целесъобразността на продажбите се преценява конкретно за всеки имот. Училищните 

сгради са с големи прилежащи терени и са разположени в централната част на населените 

места.  

Нежилищните имоти-частна общинска собственост, които не се използват за 

нуждите на органите на общината или на юридически лица на общинска бюджетна 

издръжка се отдават под наем.  

Отдаването под наем е начин на дългосрочно получаване на приходи в 

общинския бюджет. Същевременно се предоставя възможност на физически и юридически 

лица да развиват търговска дейност, да извършват услуги и за задоволяване на 

административни нужди, като се осигурява поддържането на имотите в добър 

експлоатационен вид , за сметка на наемателите.  

В това отношение резерви има в отдаването под наем на свободни обекти по 

селата, за магазини, сладкарници, офиси, лекарски и стоматологични кабинети. За тях 

кметовете, е необходимо да проучват интереса на хората по селата и да предложат начини 

за използването им. В случай, че няма проявен интерес към тези обекти и 

възстановяването им в по-добро техническо състояние не е целесъобразно, трябва да се 

търсят начини за продажбата им, в съответствие със ЗОС и Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинска имущество в Община Калояново.  

Имотите-публична общинска собственост не могат да се отчуждават и да се 

прехвърлят в собственост на трети лица. Те могат да се обременяват с ограничени вещни 

права само в случаите определени със закон.  

Части от имоти публична общинска собственост, могат да се отдават под 

наем, след решение на Общински съвет – Калояново и проведен публичен търг или 

публично оповестен конкурс, в случай че не пречат на основното предназначение на 

имота.  

Това дава възможност да се получават приходи от неизползваеми части от 

публичната общинска собственост.  

 



Рискове и слаби страни 

 

- лошо състояние на част от сградите и  недостиг на средства за поддръжката им; 

- имоти – общинска собственост са в съсобственост с имоти на юридически лица; 

- наличие на сгради, към които липсва интерес за наемане и ползване;  

- риск от грешни решения за разпореждане  

 

Плюсове и възможности 

 

- оптимизиране процеса на управление;  

- прекратяване на съсобствеността чрез  продажбата на частта на общината,  

изкупуване частта на съсобствениците или  замяна; 

- осигуряване на средства от евро-фондовете и други финансови инструменти за 

подобряване състоянието  на имотите. 

Направеният анализ предполага реализирането на следните: 

 

Политики и задачи 

 

 - да се обследват сградите - приоритетно и се съставят технически паспорти, 

съгласно изискванията на Наредба № 5/2006 г. на  МРРБ за техническите паспорти на 

строежите; 

 - да се изготви финансово-икономически анализ за разходите по поддръжка на 

сградите и очакваните приходи, с оглед вземане на решение за разпореждане; 

 - да се подготвят проекти - приоритетно за кандидатстване по оперативните 

програми за осигуряване на средства от евро-фондовете за подобряване състоянието 

сградите; 

 - да се преобразуват от публична общинска собственост в частна общинска 

собственост сгради, престанали да имат предназначението на   публична собственост, с цел 

дългосрочното отдаване под наем или ползване; 

 

5.2. ЗАСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ  ИМОТИ 

На територията на Община Калояново има голям процент изградени жилища с признато 

безвъзмездно право на строеж и учредено възмездно право на строеж за построяване на 

жилищни сгради от нуждаещи се граждани. Тъй като много от жилищата са строени преди 

доста години и лицата не са проявили интерес към закупуване на прилежащия терен по 

ЗОС и НРПУРОИ, Община Калояново притежава и води в счетоводните си регистри една 

гола собственост, от която не постъпват никакви приходи в общинския бюджет. 

Причините за липса на интерес са  пазарните цени, по които се предлага изкупуването на 

земята от  гражданите. 

Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се открояват следните:  

Силни страни и възможности: 

При  решение на Общински Съвет за приемане на оптимални цени за 

продажба на този вид имоти в Общината ще постъпят свежи средства и ще се освободи от 

имоти, които не ползува. 

 

5.3.ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ЯЗОВИРИ 

 

За 2015 год. наличния общински поземлен фонд във всички 15 землища на 

територията на Община Калояново е 35 877 дка. Към момента на възстановяване на 

земеделските земи на Община Калояново не е правен оглед на имотите. Не винаги начинът 

на трайно ползване на имотите, отразен в регистрите на Общинската  служба по земеделие, 

съответства на действителното фактическо състояние.  



Управлението на земите от общинския поземлен фонд се осъществява по 

реда на НРПУРОИ.  Съгласно наредбата за общинската собственост с предимство се 

отдават под наем на безимотни и малоимотни граждани с постоянно местоживеене в 

съответното населено място. Когато след задоволяване нуждите на право имащите 

безимотни и малоимотни граждани останат свободни земеделски земи, същите се отдават 

под наем или аренда чрез търг по реда на глава осма от  НРПУРОИ. Към 01.01.2016 г. / 

след проведени търгове са отдадени под аренда и наем - 146 имота. 

Общината е собственик на голям брой маломерни имоти (с площ до 10 дка), 

разпокъсани и в различни землища, които не представляват интерес за наемане или аренда. 

Законът за собствеността и ползването на земеделските земи, дава възможност за 

доброволно уедряване (комасация) на земеделските имоти. Комасацията се извършва по 

изрично съгласие на собствениците на земеделските имоти в дадено землище или в част от 

него. Предвидена е възможност за изработване на планове за уедряване, които ще 

променят границите на земеделските имоти. Освен това те ще включват и други мерки за 

устройство на територията, свързани с напояване, инфраструктура и екология. 

 

В община Калояново са актувани като публична общинска собственост 12 язовира. 

Към настоящия момент 12 язовира са отдадени под наем.  

Актуален проблем са наводненията при интензивни валежи на земеделски земи и 

съоръжения на инфраструктурата, което налага необходимостта от почистване на коритата 

и осигуряване на проходимост на водните течения, ремонт на водостоците по пътищата, 

наблюдение на състоянието на дигите. В договорите за наем следва ясно да се формулира 

задължение за перманентно наблюдение на състоянието на стените. 

Слаби страни и заплахи 

 

- неприключил процес на идентификация и актуване на общинските имоти; 

- голям брой маломерни имоти, разпокъсана собственост; 

- законови и други ограничения при разпореждане с част от земеделските земи 

(пасища, мери, земи по чл.19 от ЗСПЗЗ) ; 

- наличие на изоставени и необработваеми земеделски земи и трайни  насаждения; 

- риск от грешни решения за разпореждане; 

- риск от злоупотреба със собствеността чрез изсичане; 

 

Силни страни и възможности 

- с влизането в Европейския съюз и стартирането на процеса на субсидиране на 

селскостопанското производство се увеличава възможността за реализиране на приходи; 

- актуване на нови имоти; 

- стартиране процеса на комасация на земеделските земи ; 

- оптимизиране процеса на управление, чрез привличане на външни експерти и 

фирми; 

- възможност за промяна на начина за трайно ползване и на предназначението на 

земеделски земи, разположени в близост до населените места и индустриалните зони; 

- възможност за увеличаване на приходите; 

- увеличаване на горския фонд чрез залесяване на необработваеми земеделски земи; 

Направеният анализ предполага реализирането на следните: 

Политики и задачи 

- да се подготви, обезпечи и реализира програма за пълна идентификация на 

собствеността, за комасация на земите; 

- да се извърши преглед на поземлените имоти и промяна на начина за трайно 

ползване и на предназначението на тези от тях, които имат инвестиционен потенциал; 

- да се привлекат външни експерти и фирми за оптимизиране на управлението на 

поземления фонд; 



5.4. ИНФРАСТРУКТУРА 

Развитието на основната инфраструктура в общината е от изключително значение 

за осигуряване на условия за повишаване на инвестиционната привлекателност, устойчив 

икономически растеж, заетост и балансирано развитие на общината и подобряване 

условията на живот на хората. Общинската пътна мрежа е добре изградена, като осигурява 

добри възможности за достъп до всички населени места в рамките на общината. Наличната 

водоснабдителна инфраструктура позволява да се извършват доставките на вода до всички 

потребители. Вътрешната мрежа е изградена главно от етернитови и стоманени тръби. 

Реконструирания през 2008 г. участък от водопреносната мрежа на село Калояново е 

изграден изцяло от полиетиленови тръби с висока плътност. Съществуващата 

водопреносна система е остаряла за по-голяма част от населените места и се подменя и 

модернизира на части, главно  със средства на Общината и съвместни проекти по ОП на 

ЕС и програми на МОСВ и МРРБ. 

Разработени са 2  проекта в идейна фаза за строителство на ПСОВ с отредени 

терени и процедура по промяна на предназначението на земята за селата Калояново и 

Дълго поле. Изградени и пуснати в експлоатация ПСОВ на с. Житница и на с. Ръжево Конаре. 

 

Населените места се захранват от електроразпределителната мрежа средно 

напрежение, като наличната инфраструктура осигурява безпроблемни доставки на 

електрическа енергия до всички потребители, част от нея се нуждае от рехабилитация и 

модернизация. Наложително е изграждане в част от малките населени места на 

допълнителни преобразуващи напрежението трафопостове. 

Слаби страни и заплахи 

- Липса на инвестиции за поддръжка и модернизация на транспортната инфраструктура; 

- Амортизирана вътрешна водопроводна мрежа – големи загуби на вода; 

- Липса на канализационни връзки към главния колектор – с. Калояново; 

- Липса на канализация в селата от общината – останалите 12 населени места; 

- Влошаване на съотношението между работещо и зависимо население; 

Силни страни и възможности 

- Висок процент на ІІ и ІІІ кл. пътища; 

- Добре развита републиканска и общинска пътна мрежа; 

- Близост и добри транспортни комуникации до областния център Пловдив  и общ. 

центрове Карлово, Хисар и Раковски; 

- Добре развита енергийна инфраструктура с възможности за поемане на допълнителни 

товари от мрежата за високо напрежение; 

- Всички населени места са водоснабдени и електрифицирани; 

- Въвеждане на система за разделно събиране на битови отпадъци; 

- Подобряване на инфраструктурата; 

- Използване на Структурните фондове на ЕС за развитие на регионалната 

инфраструктура; 

Реализирането и изпълнението на  посочените по-горе политики  и задачи, 

осигуряващи постигането на основните цели, гарантират осигуряване на устойчиво 

развитие на общината като цяло. 

По своята същност Стратегията е отворен документ и може да търпи изменения в 

целите и приоритетите си за периода на действието си в зависимост от състоянието и 

възможностите на общината. Стратегията е основа за приемане на годишна програма за 

управление и разпореждане с общинска собственост за съответната финансова година.  

Стратегията се приема на основание чл.8, ал. 8 от Закона за общинската собственост 

и чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА.  

 

Настоящата стратегия е приета с Решение № 23 , прието с Протокол № 5/28.01.2016 

г. на Общински съвет Калояново. 


