
Мотиви за приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост в Община Брегово за 2023г. 

 

В съответствие  с изискванията на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската 

собственост, чл. 4, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество e разработена Годишната програма за 

управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Брегово, за 

2023 г. (проект), която е насочена към постигане на целите, приоритетите и мерките 

за тяхната реализация заложени в Стратегията за управление на общинската 

собственост в Община Брегово.  

 Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за 

съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при 

необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет. Програмата 

съдържа: 

1. прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с 

придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост; 

2. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за 

предоставяне под наем и аренда, за продажба, за учредяване на ограничени вещни 

права; 

Разпоредбата на чл. 8, ал.9 от ЗОС изисква годишната програма за 

управление и разпореждане с имотите - общинска собственост трябва да бъде 

обявена на населението по ред, определен в Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брегово и да се 

публикува на интернет страницата на общината.  

Предвид обстоятелството, че Годишната програма за управление и 

разпореждане с имотите - общинска собственост се приема най-късно до приемането 

на бюджета на общината за съответната година, след разгледане и обсъждане на 

предложеният проект на Годишна програма за 2023г. и внасяне на предложение до 

Общински съвет на община Брегово на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 9 от ЗОС. 

Община Брегово предоставя възможност на заинтересованите лица да 

направят своите предложения и становища по проект на Годишна програма за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Брегово за 

2023г., в срок до 15.03.2023г. (включително) 

Мнения, становища и препоръки към предложеният проект на Годишна 

програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община 

Брегово за 2023г., може да се изпращат на имейла на община Брегово – 

kmet@bregovo.bg  или подавани в писмен вид  в деловодството на Общинска 

администрация/ЦАО/, гр. Брегово, пл. «Централен» № 1, партер. 

 

Неразделна част от настоящите мотиви е проект на Годишна програма за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Брегово за 

2023г. 
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