ПРИЛОЖЕНИЕ

�.�.f.(�)/, /.:.:..

КЪМ РЕШЕНИЕ NO ..

АА. Q2. 2о2с

С ТРАТЕГИЯ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НАОБЩИНСКАТА
·:

1

СОБСТВЕНОСТ
2019 г. - 2023 г.

Ст • J. от_ 15.
9000 гр. Варна, бул. ,,Осми приморски полк" № 43; тел. +35952/ 820 329; www.varna.bg

Проект

С Т Р А Т Е Г И Я ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

2019 r. - 202з г.
Стратегията за управление на общинската собственост на Община Варна за
периода 2019 г.-2023 г. е разработена в съответствие с изис1щанията на чл.8 ал.8 от

зос.
По своята същност Стратегията е отворен управленски документ и може да rьрпи
изменение в целите

и

приоритетите си. След приемането й тя би следвало да остане

непроменена по отношение на визията и приоритетите и отворена и гъвкава по
отнощение на мерките и проектите. Тази Стратегия е основа за изработването на
Годишните програми · за управление на общинската собственост за периода на
действието й.
С нея се определя политиката эа развитие на общинската собственост,
·· управлението й придобиването на общинска собственост, разпореждането с част от нея,
както и стопанс1<ата дейност на общината,· Изведени са основните цели, принципи и
приоритети за придобиване, управление и разпореждане с имотите - общинска
собственост, очертани 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 както от нормативните изисквания, така
и от необходимостта за развитие на плановото начало при дейността на общинския съвет
и общинската администрация за надграждане на свършеното до момента.
Стратегията представлява основа за разработване на годишните програми за
управление и разпореждане с имотите - общинс1<а собственост при отчитане на
настьпилите промени и необходимостта от очертаване на нови приоритети на развитие,
при разработването на проектите за годишните бюджети на общи�1ата,както и при
1<андидатстване по международни програми и проекти с цел ефективно и рационално
управление на общинс1<ата собственост. Ефективното управление на собствеността,
базирано на планиране, е предпоставка за успещното реализиране на политиката на
общината във всич1Си сфери, за реализиране стратеrичес1<ата цел - Варна да продължи
да бъде град в развитие,. отворен към морето и

Икономическо развитие на Варна

превръщането й в Модерен град с удобни квартали.
Общинската собственост е постоянен, автономен източник на приходи за
общинския бюджет и обезпечава финансирането на голяма част от общинските дейности.
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и разпореждането с общинско имущество внасят прозрачност, последоаспелност и ред и
намаляват възможностите и съмненията за субективизъм и корупция.
nредме1' на Стратегията са застроените, незастроени имоти - публична и частна

общинска собственост и определянето на цели и приоритети., осигуряrэащи подобряване
на процеса на �эземане на решения, публичност на дейността и създаване условия за
повишаване на ефективността на управлението на общинската собственост в интерес на
гражданите на общината. Ефективното управление на общинската собственост създава
възможности за идентифициране на състоянието на различните видове собственост,
техния капацитет, методите за по-ефикасно ползване на собствеността, приоритетните
нужди от инвестиции, както и за определянето на собствеността, която не е необходима
по отнощение на установените нужди. Общинската собственост като ключов елемент на
местното самоуправление по същество се свързва с политиката на общината за
целенасочено и устойчиво ·стратегическо развитие, за формиране на по-добър жизнен
стандарт, за поддържане и изграждане на функционална околна среда и качествена
инфраструктура.
ВИЗИЯ ЭА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

Повишаване. на инвестицио1-1ния потенциал на община Варна и защита на
обществения интерес чрез добро, ефективно, ефикасно и прозрачно управление на
общинската собственост.
Целн, при1:1цнпн н прнорнтетн

·При раэработванЕ;Jто· на стратегията е залегнало разбирането за ограниченост на
ресурсите и реализиран� ·на принципите на устойчиво и балансирано развитие на
общината и ефекти�эно използване ·на общинската собственост. Основните цели и
приоритети

при

управлението

на

общинската

собственост

са

формулирани

в

съответствие визията и приоритетите на Общинския план за развитие на Община Варна
2020 и новият такъв, който предстои да се приеме .
основни цели:
•

Осигуряване

на

ефективно уnрамение

на

общинската

собственост

и

повишаване на приходите от нейното \.1Зnолзване;
• Поддържане и подобряване на състоянието на общинската собственост в
съответствие с функциите и отговорностите на общината;
• Обвързване на обема \.1 състоянието на общинс1«эта собственост с възможностите
за придобиване в съответствие с настоящите и бъдещи потребности на общината за
постигане на устойчиво развитие при nредоставянето на публични услуги;
•

Сьществено

намаляване на

разходите

за

поддържане

на

общинската

собственост;
решения относно избора на форми,
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•

Подобряване

1<ачеството

на

публичните

услуги

и

предоставянето

на

информация, повишаване на прозрачността в дейността на общинската администрация
при реализация на политиката на управление и разпореждане на общинс1<ата
собственост и при осъществяване на дейностите по придобиване, стопанисване и
разпореждане с общинс1<а собственост.
ПР•.:11:шипи:
• законосъобразност: Общинския-r съвет, кметьт на общината, кметовете и

кметските наместници на населени места действат в рам1<ите на правомощията си,
установени от ЗОС и подзаконовите норматив1-1и актоае. Актовете за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество се издават за целите, на основанията
и по реда предвиден в закона. Действията по придобиване, разпореждане и управление
на общинската собственост се извършват в съответствие с регламентирания в
нормативната база ред;
• Приоритет на обществения интерес: При упражняване на правомощията си по
.придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество органите приоритетно
следят за защитата на обществения интерес. Имотите и вещите - общинс1<а собственост
се ·управляват в интерес на насе11ението на общината, с грижата на добър стопанин,
съобразно предназначението и нуждите, за които са предоставени;
• Целесъобразност: Органите са длъжни да вземат решение за придобиване,.
управлен.ие и· разпореждане на общинс1<а собственост по целесъобразност, при спазване
на закона и установеFtите в тази стратегия принципи, це11и и приоритети.
• Публичност: При придобиване, управление и раэпореждане с общинско
имущество органите са длъжни да осигуряват откритост, достоверност и пълнота на
информацията в рамките на зёжона;
• Състезатепност при упраалението и разпореждането: извършва се след
провеждането на публичен тьрг или публично оповестен конкурс по ред и начин,
определени в наредбата по чл. 8, ал. 2 от зае.
Приоритети

I.

Повишаване приходи-те на общината от стопанисването на общинската

собственост;
11. Подобряване състоянието на общинската собственост;
III. Прозрачност и публичност при управление и разпореждане с общинс1<а

собственост.
Мерки за осъществяване на приоритетите:

1. Мерки по ПРИОРИТЕТ I:
1.1. Изготвяне на ежегодна програма за упра13ление и разпореждане с имоти общинска собственост:

ки��

• Аналиэ и преценка за потребнос,и,е на общината в съот13етствие с целите и

с

очаквания резултат от постъпленията по плана за приходит ...
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• Анализ на необходимостта от придобиванеrо на активи за изпълнение на
общинския план за развитие и инвестиционната програма на общината;
• Финансово - и1сономически анализ за разходите по поддръж1<а на сградиrе и
оча1<:ваните приходи;
• Попълване на кадастралния план и карта и вкарване на имоти в регу11ация;
• Увеличаване на свободните терени, подходящи за бизнес инициативи или
задоволяване на обществени потребности;
• Придобиване на общинс1<а собственост, която може да носи собствени приходи в
общинския бюджет през следващите години.
1.2. Ефективно управление на имотите - общинска собственост:
• Изготвяне на финансово - икономически анализ за разходите по поддръжка на
<:градите и очакваните приходи, с оглед вземане на решение за разпореждане;
• Учредяване на право на строеж срещу части от новопостроени сгради с
предназначение за обществено обслужване;
• Провеждане на процедури за деактуване от страна на държавата на имоти,
които са важни за устойчивото развитие на общината;
•

Преобразуване от публична общинска собственост в частна общинска

. собственост на сгради, престанали да имат предназначението на публична собственост, с
цел дългосрочно отдаване под наем.
• Утвърждаване на техниката публичен търг или публично оповестен конкурс с
конкретно поети инвестиционни ангажименти, като о<:новна форма при разпореждане'fо
с общинска собственост;
• Управление на общинските имоти чрез предоставянето им на концесия и
различни форми на публично-частно партньорство;
• Извършване на разпоредителни сдел1<и с имоти - общинска собственост,
доказали чрез анализ своята неефективност и непотребност за упражняване на
функциите на местната власт, към които няма проявен интерес или е неефективно
отдаването под наем.
• Осъществ�ване на текущ контрол по изпълнение на задълженията по
конц�сионни договори, договори за продажба и доrоnори за наем.
1.3. Оптимизиране на управлението на общинския поземлен фонд
• Изследване потенциала на всеки "Терен, съобразно предвижданията на Общ111я
устройствен план;
• Преглед на поземлените имоти и промяна на предназначението на тези O'f тях,
които имат инвестиционен потенциал;
2. Мерки по ПРИОРИТЕТ II:
2.1. Обезпечаване на необходимите териториално - устройствени предпосrавки

• Попълване на съществуващите кадастрални планове и карти и разработване на

нови, там където е необходимо;

• Изясняване на потребностите от подробни устройствени планове и разработване

на програма за тяхното изработване.

2.2. Подобряване на е1,сто�нието на общинс1<ия сграден фонд.

• Ефективно изnолзване на средствата по О11еративните програми и структурните

фондове, както и на други възможности за nредоставяне на безвъзмездна финансова
Г\ОМОЩ.

• Обследване на сградите и съставяне на технически nаспорти;

• Обновява�1е и модернизиране на спортната база чрез изграждане на нова

мултифункционална спортна зала и чрез извършване на основен ремонт и модернизация
на спортните обекти и съоръжения - общинска собственост;

• Оглед на обектите - общинска собственост, описание на неотложните СМР,

изработване на количествено стойностна сметка за всеки обе1п с цел приоритизиране
при съставянето на общинския бюджет;

• Поддържане и актуализиране на nубличния регистър на общинската собственост

и изготвяне на паспортен регистър на сградния фонд - общинска собственост

/местонахождение, вид, конструкция, година на построяване, архитектурна и строителна
документация/;

. 2.3. Провеждане на общинска жилищна политика за поддържане на жилищния

фонд и осигуряване на общински жилища з<1 настаняnане на нуждаещи се граждани.
Инвестиционната програма на общината:

• Поддържане на паспортен регистър на общинския жилищен фонд

.
2.4. Развитие и модернизация на техничес1<ата инфраструктура - общинска

собственост.

• Изграждане и подобряване на качеството на общинската пътна мрежа;

• Подобряване състоянието на водоnреносната и канализационната мрежа;
• Обновяване и доразвиване на енергийната инфраструктура.

З. Мерки по ПРИОРИТЕТ III:

3.1. Публикуване на информация за приети от Общинския съвет програми и

решения за разпореждане и предоста13яне под наем или под друга форма на общински
имот и, 1<<1кто и подробна информация за предстоящи 11:,ргове и конкурси.

3.2. Усъвършенстване на ползваната информацl'!онна система за регистрите на

имотите общинска собственост и поддържане на публичния регистър за разпоредителни

сделки с общинска собственост на сайта на общината.
З. З. Спаэваr�е на нормативните изис1<вания.

З.4. Гарантиране на равноnоставеност на кандидатите при участие в процедурите,

nровеждани от общината, за продажба ипи лредоставяне под наем на общинско
имущество.
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съгласно ч,1.135 и сл. от Конституцията на Републи1<а България общината е
основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното
самоуправление, тя е юридическо лице и има право на своя собственос,1 коя,о изnолзва
в интерес на териториалната общност. Правото на собственост осигуряt1а на община,а
възможността да съставя самостоятелен бюджет, в кой,о важно перо са приходите от
управление на общинс1<ото имущество, както и от осъществява1-1ето на стопанска
дейност. В условията на финансова децентрализация на общините нараства значението
на неданъчните приходи, голяма част от които се формират на основата на упражняване
на правото на собственост на общината.
Законът за общинската собственост (ЗОС) /1996г./ въвежда основните принципи
на управление на общинската собственост , определя имотите и вещите - общинска
собственост и урежда придобиването, управлението и разпореждането с недвижимите
имоти и вещи, общинс1<а собственост.
Общинска собственост съгласно чл.2, ал.1 о,

зос

са имотите и вещите,

определени със закон� имотите и вещите, предоставени в собственост на общината със
закон; имотите, чиято собс,венос-r е възстановена на общината при условия и по ред,
определени със закон; имотите и вещите, дарени или завещани на общината; имотите и
вещите, придобити от общината с доброволен труд и/или с парични средства на
населението;. имотите и вещи,е, придобити от общината при ликвидацията на търговски .. ·
. дружес,Dа с общинс1<0 участие; имотите и вещите, придобити от общината чрез правна
с.деm<а, по давност или по друг начин, определен в закон.
·. в съответствие с чл.11, ал.1 от ЗОС имотите и вещите - общинска собственост, се
управляват в интерес на населението в общината съобразно разпоредбите на эа�<она и с
грижата на добър стопанин, при съблюдаване на разпоредбите на действащото
законодателство, при точно прилагане на нормативните актове, свързани в различна
степен с режима на управление на имотите - общинска собственост.
Сьгласно чл. 8, ал. 1 от ЗОС придобиването, управлението и разпореждането с
имоти и вещи - общинска собственост, се извършват под общото ръководство и контрол
на общинския съве,. От Общински съвет - Варна са приети всички изишв,ащи се от ЗОС
nодзаконо11и нормативни актове, които се актуализират в съответствие с измененията в
законодателството, както и с целите, залегнали в други стратегичес1<и до1сументи, приети
от Общинс1<:ия съвет. С Наредбата эа реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинс1<0 имущество се уреждат условията и редът за придобиване на право на
собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и
за разnореждане с имоти и вещи - общинска собственост и правомощията на кмета на
общината и на кметовете на кметства, редът за предоставяне под наем на имоти и части
от тях - общинска собственост, nредоставени за упра�эление на училища, детски градиt1и
и обслужващи звена. Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на
эа

участието на общ и ната в граждански дружества и в сдружениfl с несrоnанска це11 урежда

реда за образуване, преобразуване и прекратяване 1·1а едно11ични rьрговски дружества с

общинско участие в капитала; участието на едноличните тьрговски дружества с

общинско участие в капиl'ала на други дружества; участието нс1 общинатс1 13 други
търговски дружества; възлагането на управлението

и

1<0Нl'ро11а и съдържанието на

договорите, съставъl' и компеl'енциите на органите за управление и l<онтрол, редът за
определяне на представителите на общинаl'а в органИl'е за управление и конl'рол,

техните права и задължения, възнаграждениеl'о и отговорността при неизпълнен и е на
задълженията; правилата за сключване на договори за наем и разпореждане с
дълготрайни активи и за задължително застраховане на имущесl'Вото. Общинската
собственост се управлява в съответствие с Наредбата за реда за придобиване,

управление и разпореждане с общ и нски имоти в Общи на Варна, Наредбата за условията

и реда за установf!ване на жилищни нужди, за настаняване под наем и за продажба на

общински жи11ища/ в процес на актуализация/,

Наредбата за рекламната дейност на

територията на dбщина Варна, Наредбата эа изграждане и опазване на зелената система
на територията на община Варна и др.

Имоти - общинска собственост

Съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост, имотите на

общините се делят на публична и частна. Имоl'ите - публична общинска собственост се
групират в три групи:

• имоти, предназначени да обслужват дейността на органите на местното ..

самоуправление и месrната администрация;

• имоти , предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от

местно значение, определени Ol' общински съвет;
• имоти

и

вещи, определени със закон.

Публична общинска собсrвеност са:

• местните nътища, улици, площад и , обществени nар1<инги и зелени площи;

• имоl'и с адми�1исrративно, здравно, образователно, културно и спортно

предназначение;

• мрежите и съоръженията от техническата, транспортната, съобщителната и

инженерно- защитна системи в частта, обслужваща територията на общината;
• водни обе1пи и водностопански съоръжения и системи;
• общинс1<и пазари и гробищни nаркове;

• общински гори, пасища

и

мери.

Частна общинска собственост са всички останали движими и недвижими вещи,

включително и плодовете и приходите от имотите и вещите с характер на публична
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• общинс1(и жилища и гаражи;
• общинс1<и земеделски земи.
За общинските имоти в Община Варна се съставят а1<тове за общинска собственост
по образци, утвърдени от Министъра на регионалното развитие и благоустройспю и
мини с,ъра на правосъдието. За временните постройки1 улиците, площади1е, общи нските
пътища и други линейни обекти на техническата инфраструктура не се съставят а1пове
за общинска собственост, освен а1<0 в специален закон е предвидено друго. 81:аз основа
на сьставените АОС е създаден регистър на публичната и частната общинска
собс1веност, l<акто и публичен електронен регистър на общинс1<ата собственост.
Анаnиз на дейностите по придобиване, управление и разnореждане с
общинско имущество,
Придобиването на право на собственост и ограничени вещни права, дарения и

завещания съгласно нормите на чл.34, ал.1, 2 и З от Закона за общинската собственост и
Глава Втора от Наредбата по чл.В, ал.2 от същия закон, община Варна има възможност
да придобива, чрез из1:1ършване на строителство, надстрояване и пристрояване на .
съществуващи сгради 1:1 съответствие със строите11ната си програма и в рам1<итена
предвидените капиталови разходи в общинския бюджет. Доставката на машини,
съоръжения, транспор1ни средства, оборудване и други дълготрайни активи, 1<аюо и
движимите вещи, необходими за административни и стопанс1(и нужди, се осигурява от.
кмета

на

общината

в

рамките

на

предвидените

по

бюджета

средства,

по

законоустановения ред.
Друг способ за придобиване на собственост на Общината е принудителното
отчуждаване на имоти

-

собственост на

физически

или

юридически ли ца за

задо1юля1Зане на общински нужди 1 които не могат да бъдат задоволени по друг начин.
Отчуждаването се извършва въз основа на вnязьл в сила подробен устройствен план,
предвиждащ изграждането на обе1пи - публична общинска собственост, както и за
изграждане на други обекти, определени със закон, по реда на Глава трета от За1<она за
общинската собственосr. Възможност със значителен потенциал по отношение на
придобиването на собственост в полза на Община Варна е нормата на чл. 54 от Закона
за държавната собственост, която регламентира безвъзмездното прехв1:�рляне на
собственост върху имоти - частна държавна собст13еност. Ис1<анията за безвъзмездно
прехвърляне се правят чрез областния управител, който дава мотивирано становище.
Прехвърт1нето се извършва с решение на Министерския съвет по предложение на
министъра на регионалното развитие и благоустройство. Областният управител сключва
договор за безвъзмездното прехвърляне, който се вписва в службата по sписванията.
Анапизирайки дейностите по придобиване на собственост от Община Варна, могат
да се нanpaB.flT след1-1ите изводи:
• В общинс1сия бюджет не е възможно д а
строителна програма;
Ю.Боева
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• По иэвърuшане на дейносrи-rе за nридобиване на собсrвеност е създадена
нормативна обезпеченост и добра организация;
• Собствеността върху значителен брой имоти - частна държавна собственост, е
безвъзмездно прехвърлена в полза на общинё1та;
• Чрез провеждане на процедури за учредr1ване на право на строеж се придобива
определен процент от изградените обе1пи;
• Търсят се възможности за придобиване на имоти в собственост чрез участие в
европейски инфраструктурн11 и дру�-и проекти.
Дейности по управление на общинската собственост,
Общинската собственост се уnравлява в интерес на населението в общината
съобразно предназначението и, в съответствие с разпоредбите на закона и с грижата на
добър стопанин. Уг1равлението на общинската собственост и усъвършенстването на
дейностите по нейното стопанисване·е неотменно право и задължение на местната власт
и се извършва в интерес на гражданите на общината, Община Варна управлява своf1та
собственост съгласно нормите, визирани в Закона за общинска собственост, ка1по и в
nриетите от Общинския съвет подзаконови нормативни актове, основно в Наредбата эа
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Управление на имоти и вещи - публична обшинс1са собственост.
Кметът на общината организира, ръководи и контролира управлението на
имотите, предназначени за осъществяване на функциите на местното самоуправление и
местната администрация, както и всички други имоти, предназначени за трайно
задоволяване на обществени потребности от местно значение, определени от общинс1<ия
съвет. Имотите, предназначени за изпълнение на фун1<циите на органите на местното
самоуправление и местната админисrрация, се управляват от кмета на общината,
съответно от кмета на кметството или от кметския наместник по местонахождението им.
Основните

функции при управлението на

публичната

общинска собственост -

безвъзмездно предоставяне и отдаване под наем, са регламентирани в ЗОС и
общинските наредби чрез разписване на съответните процедури при водещото условие
за сан1<ция от общинския съвет. Безl:J'Ьзмездно за управление на юридически лица и
звена на общинска бюджетна иэдръж�<а се предоставят имоти и вещи - публична
общинска

собственост,

предназначени

за

трайно

задоволяване

на

обществени

потребности от общинско значение, както и пред-назначени за здравни, културни,
образователни, спортни и социални мероприятия от общинско значение. Предвидено е и
безвъзмездно предоставяне за управление на други юридически лица на бюджетна
издръжка на имоти и вещи - публична общинска собст1:Jеност, които не са необходими за
нуждите на органите на община.а или на юридически лица и звена на общинска
бюджетна издръжка. Свободни имоти или части от имоти - публична общинска
собственост, моrат да се отдават под наем
публично оповестен 1сонкурс за срок до 10 години, сл

1а общинския съвет,

при условие че не се възпрепятства осъществяваf1ето на дейностите, за които
съответният имот е предоставен за управление, В общинския бюджет се залагат
ежегодно средства за ремонт и поддържане на имотите - публична общинска
собственост в добро състояние, въпреки ограничения финансов ресурс.
Управление на имоти и вещи - частна общинска собственост.
Основният способ за управление на частната общинска собственост е отдаване
под наем чрез публичен търг или публично оповестеfl l<OliKypc, съгласно разпоредбите
на ЗОС и приетите от Общинския съвет наредби. С решение на Общинския съвет,
нежилищни имоти - частна общинска собственост могат да се отдав,п под flaeм без търг
или конкурс за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на
съответ1iите нужди на населението, както и на юридически лица с нестопанска цел,
осъществяващи дейност в обществена полза. По този ред на търговски дружества могат
да се отдават под наем поземлени имоти, необходими като терени за временно
използ13ане, за спомагателни и допълнителни площадки, комуникации и други, свързани
с изграждането, ремонта и поддържането на обекти на техническата инфраструктура, за
срока на ремонтно-строителните дейности. Въз основа на решението на общинския съвет
се сключва договор за наем от кмета на общината или от опрааомощено от lieгo
длъжностно лице.
Свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост, се отдават под наем
за нуждите на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на
условията, предвидени в Закона за политическите партии, от кмета на общината без
търг или конкурс. Ползването на общински терени за разполагане на временни открити
обекти, преместваеми съоръжения и рекламно-информационни елементи се осъществява
в съответствие с изисква1iията на чл. 55, 56 и 57 от ЗУТ, Наредбата за реда и условията
за изграждане на временни открити обекти и поставяне на преместваеми съоръжения и
Наредбата за рекламната дейност на територията на
гр. Варна. По отношение на управлението на частната общинска собственост следва да
се извършат съответните действия за проучване и установяване на имоти, за 1<оито не са
съставени актове за общинска собственост, идентифициране на свободни терени в гр.
Варна и селищните образования.
Управление на земи от общинския поземлен фонд.
Общинска собственост е земеделската земя, която не принадлежи на граждани,
юридически лица или държавата, съгласно чл. 25 от ЗСПЗЗ. Земите от общинския
поземлен фонд се управляват в съответствие с изискванията на Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи и р-л IV от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество. Земите от общинския поземлен
фонд могат да се отдават под наем или аренда на българск�ически и юридически
лица. Собствеността на общината върху мерите и пас ·'(т��п
(
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обявява за част1iа общинс1<а собственост при промяна на предназначението на мерите и
пасищата по реда на зае.
Управление на обшинс1<ия жилишен gшн;;�,_
Управлението на жилищния фонд на Община Варна се извършва в съответствие с
Глава пета „Общинс1(и жилища" от зае и Наредбата за условията и реда за установяване
на жилищни нужди, за настаняване под наем и за продажба на общински жилища. В
процедура по а1<туализиране.
Управление на спортните имоти
Спортните обе1<ти и съоръжения - общинс1(а собственост, се управляват съгласно
разпоредбите на Закона за физическото възпитание и спорта, ППЗФВС и Наредбата за
реда и условията за ползване на спортни обе1<ти и съоръжения - общинс1<а собственост.
Спортните имоти - собственост на община Варна, са предоставени за управление на ОП
,,Спорт ,- Варна", след решение на .Общински съвет - Варна от Кмета на общината.
Общинският съвет определя общинсюпе спортни обекти и съоръжения, техния статут,
условията и реда за предоставянето им за ползване от спортните организации и вземат
решение за разпореждане със спортни обе1<ти - общинска собственост. Спортните обекти
и съоръжения - собственост на· общината, се ползват за нуждите на физическото
възпитание и спорта и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности. Общината
предоставя изцяло или частично за определено време спортни oбel(Тl'I и съоръжения по
определения в закона ред. Общинският съвет определя реда, по който спортни обекти и
съоръжен11я - общинска собственост, се използват от гражданите за постигане целите на
физическото възпитание и спорта. Спортните обекти и съоръжения - публична общинска
собственост могат да се отдават безвъзмездно/под наем само на юридически лица с
нестопанс1<а цел за осъществяване на общественополезна дейност, съответстваща на
предназначението на имота.

Спортни обеюи и съоръжения -

частна общинска

собственост, могат да се отдават под наем само на спортни организации и на спортни
клубове. Финансирането, строителството, управлението и поддържането на спортни
обекти и съоръжения - общинска собственост, може да се извършва чрез привличане на
частен капитал или посредством отдаване на концесия. Спортните обекти и съоръжения
могат да се ползват от физически лица, юридически лица и организации срещу
заплащане

на

цена

на услугата,

определена

�з

Наредба

за

определянето

и

администрирането на местните та1<си и цени на услуги на територията на община Варна.
От общинския бюджет не е възможно да се заделят достатъчно средства за
поддържането на спортните обекти. Следва да се използват разрешените от ЗФВС
способи за предоставянето им за ползване, l(ато се дава възможност за влагане на
инвестиции от външни източници. Безспорно от изкл�очително значение за развитието
на спорта в общината е изграждане на нови спортни обе1<ти.
Разпореждане с имоти общинска собственост

.r. С, К.!,..

...�....-v'... '
t?
. "\'_.,:.- ·�
-:;;;,
9000 гр. Варна, бул. ,,Осми приморски полк" № 43; т

_
Ю.Боева
К.Василеваl,
(У°"' ._,..

.,,r1 ./

Г

/V

Общинската собстsеност е постоянен източни�< на приходи за общинския бюджет
и

обезпечава

финансирането

на

�1аст

от

общинс1<ите

дейности.Предварително

определените цели и приоритети и публичното обяsяване �1а намеренията на общината,
най-вече по разпореждането с имоти и вещи общинс1<а собственост, дават възможност за
прилагане на принципите на прозрачност, публичност и последователност в дей1-юспа
на общинския съвет и общи1-1с1<ата администрация.
Разпореждането с общинс1<а собственост се извършва съгласно нормите на Закона
эа общинската собственост и Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС, с
която се указва редът эа придобиване, управление и разпореждане с общинска
собственост. Разпореждането с имоти - частна общинска собстt:Jеност, се осъществяв а
чрез: продажба, замяна, делба, учредяване и прехвърляне на вещни права, както и
безвъзмездното им прехвърляне в собственост или учредя�эане. Продажба на имоти и
вещи - частна общинска собственост, се извършва след решение на общинския съвет от
кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен 1<он1<урс. Без търг или
кон1<урс, по ред, определен в наредбата, може да се извърши продажба на земя - частна
общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда, между
общината и държавата. или между общини, и когато лицата, на 1<оито може да се
извърши продажба, са определени в закон. Прекратя�эането на съсобственост Вl:>рху
имоти между общината, държавата, физически лица или юридически лица се извършва
след решение на общинския съвет по реда, определен с наредбата: делба, продажба на
· частта на общината,откупуване частта на физическите лица или на 1оридическите лица.
или замяна.Право на строеж и право на ползване върху имот - частна общинска
собственост, ·се учредяват след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез
публичен търг или публично оповестен конкурс, или без търг или конкурс, включително
безвъзмездно, след решение на общинския съвет, в определените в за1(она СJ1учаи.
Разпореждането с имоти и вещи общинска собственост, като един от елементите на
управле�1ието на общинската собственост, е предмет на особено sнимание при
попълването на общинския бюджет. Изведените в Стратегията базови nринциnи nряко
касаят разпореждането по отношение на планирането по отношение на общинската
собственост като важен, съставен елемент от общата политика на бюджетно планиране.
Стопанска дейност на Об!!!11J:1Шо.,
Съгласно Закона за общинската собственост общината може да осъществява
стопанс1<а дейност, да създава общински предприятия и да участва в съвместни форми
на стопанска дейност при условия и ред, определени със закон, Общината може да
осъществява стопанска дейност чрез търговски дружества с общинско участие в
капитала или чрез гражданс1си дружества по Закона за задълженията и договорите.
Общината може да участва в осъществяването на различните форми стопанска дейност

такиJЗа форми на стопанска дейност, JЗ които отговорността й не надвишава размера на
дяловото й участие. Общината не може да участва в тьрговски дружества като
неограничено отговорен съдружник. Общината може да осъществява самостоятелно
стопанска

дейност

чрез

общински

предприятия.

Общинското

предприятие

е

специализирано звено на общината за изпълнение на дейности, финансирани от
общинския бюджет. То осъществява дейността си въз основа на правилни�<, приет от
общинския

съвет.

Общинското предприятие може да

осъществява дейности по

управление, изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на обекти, мрежи и
съоръжения на техническата инфраструктура и други имоти - общинска собственост,
1<акто и предоставяне на свързаните с тях услуги за населението.
В Община Варна функционират следните общински предприятия:
ОП ТАСРУД
ОП УПО

оп ддд
ОП КДХ

оп опсз
В· общината се поддържат публични регистри за тьрговските дружества с
общинско участие и за общинските предприятия.
Залегналите в предишната Стратегия основни задачи са изпълнени.
Осигурена е теренна ·.обезпеченост за реализация на различни прое1пи JЗ които
община Варна е бенефициент.
В хода на .изпълнение. на проектите са придобити необходимите на общинап, имоти
от

частни

собственици,

които

поради

специфичното

си

местоположение

и

предназначение, попадат в обхвата на инфраструктурни проекти и следва да добият
характер на публична общинска собственост.
Разработена и приета с решение № 2339·8/42/05-06.08.2015 г. от Общински съвет Варна е и Наредба за условията и реда за про1<опаване на елементите на техническата
инфраструктура и гаранции при строителството им.
В резултат на приетата Наредба се нормира процеса на строителство в публичната
общинска собственост както от операторите на публични услуги, така и от частни лица,
от името на общината

и за тяхна сметка. Създаде се и база данни за разрешенията за

строеж и ВЪJЗедените нови участьци от инженерната мрежа, които са общинска
собственост, но се строят с частни средства. Наредбата даде възможност

и за по-строг

контрол от страна на администрацията.
В съответствие със Стратегията и Наредбата се изготвят и приемат и годишните
инвестиционни и строителни програми на общината.
Основни задачи за изпълнение в периода до края на 2023 година:
1. Приемане от Общински съвет - Варна H<J Концепция за жилищн<1 политика H<J
�на политика.
7
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Община Варна до 2020 г. като първа стьпка за изработван
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• изграждане, управление и разпореждане с общински жилища;
• управлението на жилищния фонд - процес, съдържащ отдаване под наем,
поддържане на жилищния фонд, опазване на същия и контрол по изп,,лнение на
задълженията на всички участници в процеса по управлениеrо на фонда;
• категории граждани, за �шито община Варна ще изгражда и на които ще
предоставя общинс1<ия жилищен фонд;
• категории жилища с различно предназначение, съгласно чл. 42.1 ал. 1 от ЗОС - за
настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, за продажба, замяна и
обезщеrяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди,
ведомствени и резервни.
2. Приемане от Общински съвет - Варна на нова Наредба за реда и условията за
управление и разпореждане с общински жилища на територията на община Варна:
• Разработване на проект за нова Наредба, въз основа на приетата от Общинския
съвет Концепция за жилищна полиrи1<а на община Варна до 202.О г. от дирекция
Общинска собственост, икономика и стопански дейности", дирекция „Правно -

11

нормативно обслужване" и експерти от съответните районни администрации и кметства.
З. Насърчаване и засилване участието на частни партньори, съвместно с община
Варна за реализация на обществена инфраструра, комунални обекти и предоставяне на .
свързаните с тях услуги. Участниците в тези партньорства споделят инвестициите, риска
и отговорността. Изгражданеrо на този вид партньорства, се състои в обединяване на
усилията на обществения. и частния сектори със своите уникални характеристики, от : ..
които произтичат предимства, свързани с разработване и реализация на проекти с
висо1<а обществена значимост от местно значение.
Настоящата Стратегия е приета с решение N!? ........... на Общински съвет - Варна по
Протокол NO ................................... година.
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