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Приложение „Отчет” 

 

 
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА  

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ 

ЗА 2021 г. НА ОБЩИНА СЪРНИЦА 

 

 
Уважаеми дами и господа общински съветници, 

управлението на общинската собственост през 2021 година се извършваше в 

съответствие със законовата и подзаконовата нормативна уредба и в изпълнение на 

програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2021 г. в 

Община Сърница. 

  
Имотите, публична общинска собственост, предназначени за трайно 

задоволяване на обществени потребности от общинско значение, за културни, 

образователни,  детски, младежки и други дейности от общинско значение в голямата 

си част са предоставени за управление на учреждения, организации и юридически лица 

на бюджетна издръжка, които осъществяват изброените дейности. Свободните имоти 

или части от тях – публична общинска собственост се отдават под наем при условие, че 

не се възпрепятства осъществяването на съответните публични дейностите, за които 

имотите са предназначени. Поддържането и ремонтите на имотите, публична общинска 

собственост, се извършва в рамките на предвидените бюджетни и привлечени средства. 

Дейността по управлението на общинската собственост беше организирана в 

следните направления: 

 

 

1. Актуване на имотите - общинска собственост и завеждането им в 

регистри: 

 

През отчетния период продължи работата по актуването на имотите общинска 

собственост, воденето им в регистри, съгласно образците, утвърдени от 

Министерството на регионалното развитие и вписването им в Служба по вписванията 

към РС – гр. Велинград.  

 Към 31.12.2021 г. съставените актове за общинска собственост са 717 броя.  

От тях: 

- 600 броя са актовете съставени за недвижими имоти частна общинска 

собственост (АЧОС) и  

- 717 броя са актовете съставени за недвижими имоти публична общинска 

собственост (АПОС). 

 

 

2. Отдаване под наем на имоти и части от имоти – публична и частна 

общинска собственост. 

 

За периода 01.01.2021 – 31.12.2021 г. са сключени следните нови договори за 

отдаване под наем на общинска собственост: 

- Лекарски кабинети – 10 броя договори за срок от 1 година и 1 брой договор 

за срок от 7 години, действащ от 01.08.2018 г. до 31.07.2025 г., на обща 
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стойност от – 6 718,53 лв. 

- Наем на земя в регулация и части от сгради публична и частна общинска 

собственост – 4 броя договори, 1 брой анекси за удължаване на договор за 

срок от 5 години и 1 брой договор за срок от 10 години на обща стойност за 

целия период на договорите от – 96 000 лв. 

- Тротоарно право – 9 броя договори на обща стойност – 1 848 лв. 

- Наем на жилищни площи – 4 броя договори на обща стойност – 4 203 лв. 

- Земеделски земи – 9 броя договори и 1 брой анекси към съществуващи 

договори на обща стойност за целия им период – 15 072,95 лв. 

На основание решения на ОбС-Сърница, ЗОС и по реда на Наредбата за реда за 

придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община 

Сърница, са проведени 3 броя публични търгове с тайно наддаване за отдаване под 

наем на имоти – публична общинска собственост, който не са необходим за нуждите на 

органите на общината или на юридически лица на издръжка от общинския бюджет.  

 

 

3. Разпореждане с имоти – общинска собственост по реда на Закона за 

общинската собственост. 

 

На основание решения на ОбС-Сърница, ЗОС и по реда на Наредбата за реда за 

придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община 

Сърница, са проведени са 6 броя публични търгове с тайно наддаване, за продажба на 

имоти – частна общинска собственост в селата Побит камък и Медени поляни с оглед 

задоволяване на жилищните нужди на жителите на Община Сърница.  

За изминалата година са организирани и реализирани разпоредителни сделки с 

общински имоти по реда на Закона за общинската собственост, като са сключени 8 броя 

договори за продажба на земя – частна общинска собственост, на обща стойност – 

51 346,08 лв. със ДДС, в регулационните граници в населените места в Община 

Сърница представляващи: 

- незастроени парцели за задоволяване на жилищни нужди на населението, 

- парцели в които е прекратена съсобственост. 

Съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост в Община Сърница 

е създаден и се поддържа Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - 

общинска собственост, в който се вписват договорите за: покупко-продажба на 

общинските имоти, учреденото право на строеж, отстъпеното право на строеж, както и 

други данни изискващи се по ЗОС. Към 31.12.2021 г. регистъра  за разпоредителните 

сделки с имоти – общинска собственост съдържа – 88 сделки.  

 

 

4. Придобиване на имоти. 

 

През 2021 г. Община Сърница не е придобивала нови недвижими имоти. 

 

 

5. Извършени ремонти и подобрения на общинските имоти. 

 

През 2021 г. се извършиха ремонти, пристрояване и преустройство на обекти 

публична общинска собственост. 

 

- Сградата на Младежки дом в гр. Сърница беше ремонтирана и реновирана, 

като с цел постигане на по-голяма енергийна ефективност всички външни 

стени бяха санирани и всички стари дограми бяха подменени с 
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енергоспестяващи. Покрива на цялата сграда също беше подменен изцяло. 

Ремонтните дейности бяха извършени с финансиране по проект „Красива 

България” и съфинансиране от капиталовата програма на Община Сърница. 

Общата сума на извършените дейности възлиза на 171 142,93 лв. без ДДС. 

 

- Сградата на Здравна служба гр. Сърница, също беше ремонтирана и 

реновирана, като с цел постигане на по-голяма енергийна ефективност всички 

външни стени бяха санирани и всички стари дограми бяха подменени с 

енергоспестяващи. Покрива на цялата сграда също беше подменен изцяло. 

Вътрешната част на сградата също беше изцяло реновирана. Като пристройка 

на основната сграда на Здравна служба гр. Сърница, беше построен център за 

спешна медицинска помощ на два етажа, като по този начин общата 

разгърната застроена площ на сградата нарасна от 411 кв.м. на 752 кв.м. 

Финансирането на извършените дейности е изцяло от капиталовата програма 

на Община Сърница и е на стойност – 269 641.92 лв. без ДДС. 

 

 

- За нуждите на предоставянето на услугата: Дневен център за деца и младежи 

с увреждания в гр. Сърница, беше извършено преустройство и ремонт на 

съществуваща сграда в Дневен център за деца и младежи с увреждания с 

разгърната застроена площ от 175 кв.м. Стойността на направеното 

преустройство е 101 944,86 лв. с ДДС.  

  
През посочения период имотите и вещите общинска собственост се управляваха в 

интерес на населението на общината, с грижата на добър стопанин, съобразно 

предназначението и нуждите, за които са предоставени. 

 
 

 

 

Неби Бозов: 

Кмет на Община Сърница 
 
 

Изготвил: 
Аки Байрактар 

Гл.специалист ОС, 
Дирекция АОМР, Община Сърница 
 


