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П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

от  Анжело Цветанов Добричов 

Кмет на Община Чупрене, област Видин 

 

ОТНОСНО: Приемане на Стратегията за управление на общинската собственост за 

мандат 2019-2023 год. на Община Чупрене 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА  СЪВЕТНИЦИ , 

            В изпълнение разпоредбите на Закона за общинската собственост, по 

предложение на кмета на общината, Общинския съвет приема Стратегия за управление 

на общинската собственост за срока на мандата. 

Моля да вземете следното  РЕШЕНИЕ: 

 

           „На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.8 от Закона за 

общинската собственост, Общинския съвет приема Стратегия за управление на 

общинската собственост за срока на мандат 2019-2023 год. 

 

            МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2019-2023 ГОД. НА ОБЩИНА 

ЧУПРЕНЕ 

           1. Причини, налагащи приемането на подзаконовия нормативен акт: 

            Съгласно разпоредбите на чл.8 ал.8 от Закона за общинската собственост, по 

предложение на кмета на общината, Общинския съвет приема Стратигя зя управление 

на общинската собственост за срока на мандата. 

          2. Цели които се поставят с предлаганият проект на Наредба: 

          С приемане на Стратегията за управление на общинската собственост за срока 

на мандата в Община Чупрене, се определя политиката за развитието на общинската 

собственост – основните цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и 

разпореждане с общинската собственост, основните характеристики на видовете имоти, 

формулирана е визията за  развитието и управлението на общинската собственост и са 

набелязани приоритетите за постигане на стратегическите цели на общината. 

         3.Очаквани резултати от приемането на Стратегията: 

         С приемането на Стратегията се постига законност, яснота и прозрачност при 

управлението на общинската собственост  
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         4.Финансови средства необходими за прилагането на Стратегията: 
         За прилагане на Стратегия за управление на общинската собственост за срока 

на мандат 2019-2023 год. не са необходими финансови и други средства. 

        5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и Република 

България: 

          Предлаганата Стратегия за управление на общинската собственост за срока на 

мандат 2019-2023 год.е с правно основание чл. 21, ал. 1 т.12 от ЗМСМА и чл. 8 ал.8 от 

Закона за  общинската собственост и е в съответствие с разпоредбите на националното  

законодателство, и не е в противоречие с европейското законодателство .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

       На основание чл.26 ал.2 от ЗНА, Стратегия за управление на общинската 

собственост за срока на мандат 2019-2023 год. е публикуван на сайта на Община 

Чупрене, като по този начин е дадена възможност на всички заинтересовани лица да се 

запознаят с нея и изразят становища. 

 

 

АНЖЕЛО ДОБРИЧОВ 

Кмет на Община Чупрене 
 


