
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  Г Р.  С Е П Т Е М В Р И 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 488 
 
 Взето с протокол № 21 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Септември, 
проведено на 26.02.2021 год. 
 

ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост 
на Община Септември 

 
Стратегията за управление на общинската собственост на Община Септември за 

периода 2019г. - 2023 г. е разработена в съответствие с изискванията на чл. 8, ал. 8 от 

ЗОС. 

По своята същност Стратегията е отворен управленски документ и може да търпи 

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 

отношение 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 за развитие на общинската собственост, 

управлението й придобиването на общинска собственост, разпореждането с част от нея, 

както и стопанската 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 – общинска собственост при отчитане на 

настъпилите промени и необходимостта от очертаване на нови приоритети на развитие, 

при разработването на проектите за годишните бюджети на общината, както и при 

кандидатстване по международни програми и проекти с цел ефективно и рационално 

управление на общинската собственост. Ефективното управление на собствеността, 

базирано на планиране, е предпоставка за успешното реализиране на политиката на 

общината във всички сфери, за реализиране стратегическата цел – община Септември да 

бъде град в развитие.  

 

Общински съвет гр. Септември, обсъди предложението на Кмета на Община 
Септември и на основание чл.21, ал.1 т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.8 от Закона за общинската 
собственост и чл.4, ал.1 от  НРПУРОИОС 



Р Е Ш И: 
 
 

1. Приема Стратегия за управление на общинската собственост на Община 
Септември, съгласно приложения проект на Стратегията. 

  
2.Възлага на Кмета на Общината да организира изпълнението на решението. 

 

 
Общ брой на общинските съветници: 21 

Присъствали: 19 
Гласували: 19 
“ЗА”: 18 
“ПРОТИВ”: 0 
“ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”: 1  

 
ПЕТЬО КЪНЧЕВ 
Зам. Председател на ОбС-Септември 
 


