
О Т Ч Е Т  

за периода 01.01.2008 г.  - 30.06.2008 год. 

от началник отдел “Управление на общинска собственост” – 

 инж. Нина Дакева 

 

Основна задача в дейността на отдел ОС е увеличаване приходите в бюджета на 

общината чрез ефективно управление и разпореждане с имотите частна общинска 

собственост.  

 

Актуване и деактуване на имотите в регулация и извън регулация 

За периода 01.01.2008 год. – 30.06.2008 год. са  съставени  61 броя  актове, от тях : 

- за публична общинска собственост  -  19 бр.  

- частна общинска собственост          -  32 бр. в т.ч. земеделски  

                                                                                земи, - 18 бр. 

За всички актове за общинска собственост са съставени досиета и са заведени в Главен 

регистър за публичната и Главен регистър за частната общинска собственост, по образци 

утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройство. 

Съставените актове за общинска собственост са предоставени на отдел “Счетоводство” за 

завеждане в счетоводните книги на общината, придружени с оценки на имотите по пазарни 

цени.   

Управление на имотите общинска собственост 

Ревизирани са всички договори за отдаване под наем на имоти общинска собственост, 

като са разделени по правно основание за сключването им.В тази връзка е актуализиран 

и регистъра за имотите общинска собственост, отдадени под наем. 

Актуализирана е Тарифата за определяне на базисни наемни цени на кв.м. площ, която 

е приета с решение на Общински съвет Враца.След влизане в законна сила на същото 

предстои актуализация на договорите по отношение на наемната цена. 

Въведен е стриктен контрол относно събираемостта на наемите. 

В процес на реорганизация е и процедурата по отдаване под наем на общински 

поземлени имоти за поставяне на гаражни клетки. С оглед на по-ефективен контрол 

съществуващите две бази са в процес на обединяване.  

Към 01.06.2008 год. общо броя на договорите за наем е 595, в това число: 

- 433 броя за терени и помещения; 

- 76 броя за летни тераси; 

- 27 броя за земеделски земи; 

- 7 броя концесионни договори; 

Приходите о наеми за периода са както следва: 

- Приходи от наеми на терени и помещения – 218 335 лв.; 

- Приходи от наеми – такси от летни тераси – 8 327 лв.; 

- Приходи от разрешителни за сезонна търговия – 5 655 лв.; 

- Приходи от наеми за земеделска земя – 1979 лв. 

- Приходи от концесии 20 941 лв. 

Събираемостта на наемите за шестмесечието е 74%. 

Приложение: Справка очаквани приходи за периода м. януари – м. юни 2008 г. от 

всички наемни правоотношения. 

През първото полугодие на настоящата година комисията по управление с общинската 

собственост е провела 9 бр. заседания, на които са разгледани над 300 броя преписки.За 

същите са изготвени заповеди, договори и други документи свързани с управлението на 

общинските не жилищни имоти. 

 

Разпореждане с имоти общинска собственост 

За отчетния период приключените преписки относно разпоредителни сделки с 

общинско имущество са както следва: 

а) учредено право на строеж за пристройка/надстройка- 10 бр. за сумата 25 316 лв. 



б) продажби на недвижими имоти (в т.ч. ликвидиране на съсобственост и  продажба на 

УПИ, в които са построени сгради с право на строеж)  - 12 бр. за сумата 281 440 лв.;  

в) във връзка с решенията на ОбС относно разпореждане с общински недвижими имоти 

са проведени:  1 бр. търг и 1 бр. конкурс (за имоти обявявани повече от два пъти на 

търг/ конкурс), като са продадени са общо 10 бр. имота  за сумата – 313 800 лв. 

 

• или за отчетния период общо от разпореждания приключените преписки са 32 бр.  

за  сумата 667 782 
.00 
лв.  

     

През първото полугодие на настоящата година комисията по разпореждане с 

общинската собственост е провела 13 бр. заседания, на които са разгледани общо 136 

преписки.За същите са изготвени заповеди, договори и други документи свързани с 

разпоредителните сделки /ликвидиране на съсобственост учредяване на вещни права - 

учредяване право за пристрояване/. 

Предстои продажба чрез публичен търг 32 броя недвижимите имоти частна общинска 

собственост, за които е взето решение от ОбС. Продажбата ще бъде реализирана през 

второто полугодие като се очакват приходи над 2 500 000 лв. 

Във връзка с ОДИТА на отдел „Общинска собственост” са изготвени справки за всички 

видове разпоредителните сделки извършени в периода 2004 – 2007 год. 

Всички разпоредителни сделки са заведени в Регистър за продажба на общински 

имоти и за учредяване право на строеж. 

 

Общински жилищен фонд 

Община Враца разполага с 921 общински жилища, от които 780 апартамента, 84 

отчуждени жилищни сгради и 88 бараки.  

Същите се отдават под наем и продават съгласно Наредбата за условията и реда  за 

управление и разпореждане с общинския жилищен фонд.  

Изготвен е регистър на общинските жилища, като на всички наематели са връчени 

писма за представяне на писма съгласно чл.15, ал.7 от НУРУРОЖФ.Подадени са 547 

бр. документи, от които: 

-  213 бр. са пълни и редовни; 

- 147 бр. притежават имоти или идеални части от такива или имат извършени 

сделки с имоти;  

-  187 бр. са с непълни документи; 

На нередовните наематели е започнато връчване на заповеди за прекратяване на 

наемните отношение и извеждане от жилищата. 

Наемателите, които притежават имоти или имат извършени сделки с имоти, както и 

тези с непълните документи ще се разглеждат в комисията по чл.9 от НУРУРОЖФ.             

На сайта на Община Враца е обявен списъкът за настаняване под наем в 

общински жилища за 2008 год. 

Картотекирани са нови 36 семейства като нуждаещи се от жилища.  Проведени са 12 

заседания на комисията по чл.9 от НУРУРОЖФ. Редовно и в срок се разглеждат и се 

отговаря на постъпилите молби и жалби на гражданите 

Обявен е списъкът по чл.7, ал.2 от ЗУЖВГМЖСВ. 

Разгледани са молбите за изплащане на левова компенсация на 23 граждани, 

притежаващи жилищно-спестовни влогове, на които  

са изплатени 100 079 лв.  

 

Търговски дружества с общинско участие 

Проведени са балансови комисии  за приемане на годишните счетоводни баланси за 

2007 год. на търговските дружества с общинско участие. 

Предстои внасяне на информация в Общински съвет за резултатите от балансовите 

комисии.  

Тече процедура по пререгистрация на търговските дружества. 



 

Регистрационни режими  

Основно направление в дейността за отчетния период е „Регистриране и 

пререгистриране на търговски и туристически обекти – магазини /хранителни и 

нехранителни/, заведения за хранене и развлечение, места за настаняване, средства за 

подслон и др.” 

Данните се отразяват и актуализират периодично в общински регистър. 

С цел насърчаване и улеснение стопанската дейност и ограничени административното 

регулиране и административния контрол е разработена нова Наредба за реда и 

условията за извършване на търговска дейност, основана на въвеждане на 

уведомителен режим в стационарните обекти и разрешителен за извършване на 

търговия на открито и амбулантна търговия. 

С наредбата се въвеждат по-стройни правила, прецизност и прозрачност в работата 

чрез създаване на Единен електронен масив от данни, съдържащ 25 позиции, даващи 

пълна информация за обекта, вида, стопанина, работното време, уведомителни и 

разрешителни документи, размер на такси, задължения /изплатени и дължими/, актове 

и наказателни постановления и др. 

С наредбата се въвеждат по-високи изисквания по отношение на търговията на открито, 

в прилежаща територия на търговските обекти, т.н. „летни тераси”. Фиксирана е 

минимална площ от 1 м
2
 на човекомясто, като възможността, броя и начина на 

разполагане на съоръженията – маси и столове да се определя от Експертна комисия с 

представител на РПУ. 

Въвеждат се и наказателни мерки срещу търговци, които неправомерно ползват такива 

площи, както и лихви, съгласно Закона за общинските бюджета, при не плащане на 

таксите в определените срокове. 

За отчетния период са обработени са 1442 документа: 

- издадени са удостоверения за регистрация на новооткрити обекти – 111 бр.; внесени 

такси – 5500 лв. 

- пререгистрация на съществуващи обекти – 121 бр. и внесена такса – 3570 лв.; 

-  издадени удостоверения за годишни такси за продажба на вино и спиртни напитки – 

546 бр.; внесени такси 129 738,41 лв.; 

-  издадени разрешения и удостоверения за годишни такси за продажба на тютюневи 

изделия – 349 бр. и внесена такса – 53 152.96 лв.; 

- издадени удостоверения за категоризация на туристически обекти (58 бр.) – 9 040.30 лв.; 

-   внесени са туристически такси – 3 607 лв. 

Изддени са: 

-  удостоверения за удължено работно време – 19 бр. – 2100 лв.; 

-  удостоверения за летни тераси – 78 бр., внесени 8251 лв.; 

-  разрешения за сезонна търговия – 60 бр., такса 5080 лв.; 

Извършени са съвместни проверки с органите на РПУ, РДНСК, РИОКОЗ, РС ПБЗН, 

НАП, КЗП по спазване на работното време в нощните заведения и интернет-клубове, по 

безопасност на детските площадки, по опазване здравето на децата и употребата на 

тютюневи изделия; 

Съставени са 69 констативни протоколи - основание за определяне категоризацията на 

туристическите обекти; 

Съставени са 58 констативни протоколи за извършени проверки в търговската мрежа – 

превантивни и последващи; 

 

 

Справка за събраните такси 

 

Издадени удостоверения – бр. 2008 г., в лв. 

Спиртни напитки - 546 129 738,41 

Тютюневи изделия - 349 53 152,96 



Регистрация на обекти - 111 5 500,00 

Пререгистрация на обекти - 121 3 570,00 

Категоризация на обекти – 58 9 040,30 

Удължено работно време – 19 2 100,00 

Туристическа такса  3 607,00 

Разрешения за сезонна търговия - 60 5 080,00 

Летни тераси - 78 8 251,00 

ОБЩО: 220 039,67 

 

Дейности по §4  

Във връзка с плана на новообразуваните имоти за землищата на с.Власатица, 

с.Косталево, с.Бели извор, кв. Бистрец  и кв. Кулата са консултирани гражданите в 

законоустановения едномесечен срок, приети са възражения по плановете за 

землищата.В установения срок  са постъпили  90 броя възражения и след срока - 5 броя 

В изпълнение на одобрените изменения за землището на гр.Враца и с.Веслец със 

Заповед №156/07.03.2008г. на Областен управител Враца  са извършени 138 

регистрации свързани с нанасяне на промени в регистъра към плана на 

новообразуваните имоти. 

Изпратени са 127 писма-напомки на ползватели по ПМС. 

Проведени са 7 заседания на комисията по §62 назначена със Заповед на кмета на 

общината и водене на протоколна книга.На заседанията на комисията се вземат 

решения по приемане на текущи пазарни оценки на имоти предоставени по ПМС на 

граждани.Приети са 65 броя молби за оценки, като за всички има издадени заповеди и 

съответно скици. Разгледани са постъпили молби от граждани за регистрация на имоти 

в територията по §4, като до момента са направени 130 броя регистрации. 

Актуализирани са технологичните карти.  

Извършени услуги на граждани, както следва: 

Постъпили молби, жалби, заявления и др. общо 796 броя, в т. ч: 

- молби за оценки на ползватели по ПМС 65 броя; 

- молби  за възстановяване правото на собственост 38 броя; 

- Издадени заповеди след направена оценка на подобренията по молба на бивши 

собственици - 4 броя; 

- издадени скици - около - 258 броя; 

- справки декларации за данъчни оценки - 231 броя;  

- отговори на жалби - 101 броя; 

 

Земеделие и гори 

Проведена е среща с кметовете на всички населени места от Община Враца за 

разясняване на процедури със законово указани срокове във връзка с управлението на 

земеделските земи в землищата на кметствата. 

Съставен е Регистър на „Земеделските земи и гори” . 

Тече е процедура по изготвяне на годишен план за ползване на дървесина от горите – 

ОГФ. 

Проведена е тръжна процедура за отдаване под наем на земеделски земи – ОПФ в 

землище Голямо Пещене. 

Сключени са 28 договора за отдаване под наем на земеделски земи и 15 броя анекси за 

земи по чл. 19. 

Във връзка установено неправомерно ползване на земеделски земи са изготвени са 12 

броя уведомления за събиране на дължимите суми. 

Проведена е процедура по чл. 65 от ЗОС за неправомерно ползване на земи по чл. 19. в 

кметство Три Кладенци. 

Издадени са 15 броя позволителни за окастряне и изсичане на дървета и храсти в 

частни имоти. 


