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      І.  ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ. ОБХВАТ И СТРУКТУРА НА СТРАТЕГИЯТА. 
 
      "Общината има право на своя собственост, която използва в интерес 

на териториалната общност" – чл. 140 от Конституцията на Република 

България. 

      Конституцията на Република България от 1991 година за пръв път разделя 

общодържавната собственост на държавна, общинска и частна. 

      Придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи - общинска 

собственост се регламентира със Закона за общинска собственост (ЗОС), приет 

през 1996 година. Съгласно чл.11 от същия, общинската собственост следва да се 

управлява в интерес на населението на общината, съобразно разпоредбите на 

закона и с грижата на добър стопанин. Имотите и вещите  - общинска 

собственост се използват съобразно предназначението им и за нуждите, за които 

са предоставени. 

      Общинската собственост е публична и частна.  

      Публична общинска собственост са: 

 имотите и вещите, определени със закон; 

 имотите, предназначени за изпълнение на функциите на органите на 

местното самоуправление и местната администрация; 

 други имоти, предназначени за трайно задоволяване на обществени 

потребности от местно значение, определени от общински съвет. 

      Частна общинска собственост са всички други общински имоти и вещи. 

Плодовете и приходите от имотите и вещите – публична общинска собственост, 

представляват частна общинска собственост.  

      Възможна е  промяна на правния режим на общинската собственост чрез  

преобразуването й от публична в частна общинска собственост и обратно, след 

решение на общински съвет.  

      Общината удостоверява възникването, изменението и погасяването на 

правото си на собственост върху имоти с акт за общинска собственост.  

      Придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи - общинска 

собственост се извършват под общото ръководство и контролът на общински 

съвет. 

      Конкретните правомощия  на кмета на общината и кметовете на кметства по 

придобиването, управлението и разпореждането със собствеността на общината  

се регламентират в наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС, а именно - Наредба №2 за 

придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета с 

решение №101 от 29.01.2009г., последно изменена и допълнена с решение №564 

от 09.02.2015г., на  Общинския съвет Любимец. 

   

      Стратегията за управление на общинската собственост (СУОС) е 

разработена в съответствие с изискванията на чл. 8, ал. 8 от ЗОС, като определя 

политиката за развитие на собствеността и стопанската дейност на общината и 

съдържа: 
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 основните цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост; 

 основните характеристики на отделните видове имоти, които да се 

предоставят под наем или да бъдат предмет на разпореждане; 

 нуждите на общината от нови имоти и способите за тяхното придобиване; 

 други данни определени от общински съвет.  

 

      Структурата и съдържанието на стратегията следват общоприетия модел за 

изготвяне на стратегически документи, включващ: идентифициране на обема и 

анализ на състоянието на собствеността на общината; рисковете и слабите 

страни при управлението, плюсовете, възможностите и визията за развитие; 

определяне на цели, приоритети и конкретни задачи за тяхното постигане, 

съобразени със законовите изисквания за стопанисването и управлението на 

общинската собственост, залегнали в ЗОС и подзаконовите нормативни актове.  

 

      СУОС се приема от общински съвет по предложение на кмета на общината за 

срока на мандата. Настоящата стратегия определя политиката за управление на 

собствеността на Община Любимец през мандат 2015 – 2019 година. 

      По своята същност, стратегията е отворен управленски документ и може да 

търпи изменения или допълнения в целите и приоритетите си. Стратегията е 

основа за приемане от Общински съвет Любимец на годишни програми за 

управление и разпореждане с общинска собственост за периода на стратегията. 

 

      ІІ. ПРЕДМЕТ НА СТРАТЕГИЯТА. ПРИНЦИПИ И ОСНОВНИ ЦЕЛИ ПРИ 

УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО  С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. 

 

1. Предмет на СУОС. 

      Предмет на стратегията е определянето на цели и приоритети, осигуряващи 

подобряване на процеса на взимане на решения, публичност на дейността и 

създаване на условия за повишаване на ефективността на управлението на 

общинската собственост в интерес на гражданите на общината. 

 

2. Принципи при управлението и разпореждането с общинска 

собственост: 

 Законосъобразност.  

     Общинският съвет, кметът на общината и кметовете на кметства действат в 

рамките на правомощията си, установени от закона и подзаконовите 

нормативни актове. Актовете за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество се издават за целите, на основанията и по реда предвиден 

в закона. 

 Приоритетност на обществения интерес. 
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      При упражняване на правомощията си по придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество органите /общинският съвет, кметът на 

общината и кметовете на кметства/ приоритетно следят за защита на 

обществения интерес. Имотите и вещите общинска собственост се управляват в 

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

предназначението и нуждите, за които са предоставени. 

 Публичност. 

      При придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

органите са длъжни да осигуряват откритост, достоверност и пълнота на 

информацията в рамките на закона.  

 Целесъобразност. 

     Органите са длъжни да вземат решение за придобиване на общинска 

собственост по целесъобразност, при спазване на закона и установените в тази 

стратегия принципи, цели и приоритети. Същият принцип се спазва и при 

управление и разпореждане с общинско имущество. 

 Състезателност при разпореждането. 

      Разпореждането с общинско имущество се извършва след провеждането на 

публичен търг или публично оповестен конкурс по ред и начин определени в 

наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, освен ако изрично не е определен друг ред.  

 

3. Основни цели при управлението и разпореждането с общинска 

собственост: 

 Осигуряване на ефективно управление на общинската собственост и 

повишаване на приходите от нейното използване.  

 Поддържане и подобряване на обема и състоянието на общинската 

собственост в съответствие с функциите и отговорностите на общината. 

 Обвързване на обема, състоянието и възможностите за придобиване на 

общинска собственост с настоящите и бъдещи нужди на общината за устойчиво 

развитие и предоставяне на публични услуги. 

 Намаляване на разходите за поддръжка на общинската собственост. 

 Определяне на нужните ресурси за ефективно управление на 

собствеността по отношение на финанси, капацитет – вътрешен и външен, 

структури и разпределение на функциите по управлението. 

 Усъвършенстване на процеса на вземане на решения относно избора на 

форми, механизми и процедури по придобиване, стопанисване и разпореждане с 

общинска собственост. 

 Подобряване качеството на публичните услуги, свързани с политиката на 

общината по управлението и разпореждането с общинска собственост. 
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      ІІІ. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ. 

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНАТА. 

 
1. Обем на общинската собственост.  

      Собствеността на Община Любимец е разположена на територията на 

общината. Община Любимец не разполага със собственост извън териториалната 

й граница. 

      Съгласно главните регистри на общинската собственост – публична и частна, 

в Община Любимец от влизане в сила на Закона за общинската собственост, 

през 1996 година до 22 декември 2015 година, има съставени общо 4665 акта, 

удостоверяващи правото на собственост на общината върху отделни 

имоти. От регистрите за общинска собственост са изведени следните данни: 

 За мандат 2003 – 2007 година (периода 01.12.2003г. – 30.11.2007г.), 

съставените актове за общинска собственост са 178 броя. За същия период от 

актовите книги на Община Любимец, по реда на ЗОС са отписани – 28 броя 

актове за имоти, основанието за актуване на които е отпаднало. 

 За мандат 2007 – 2011 година (периода 01.12.2007г. – 30.11.2011г.), 

съставените актове за общинска собственост са 2138 броя. За същия период от 

актовите книги на Община Любимец, по реда на ЗОС са отписани – 1175 броя 

актове за имоти,  основанието за актуване на които е отпаднало. 

 За мандат 2011 – 2015 година (периода 01.12.2011г. – 30.11.2015г.), 

съставените актове за общинска собственост са 1643 броя. За същия период от 

актовите книги на Община Любимец, по реда на ЗОС са отписани – 164 броя 

актове за имоти,  основанието за актуване на които е отпаднало. 

 

      Към 22 декември 2015 година, броя на активните  актове за общинска 

собственост е 2735, от които 342 броя са актовете за имоти - публична 

общинска собственост, а 2393 броя са актовете за имоти - частна общинска 

собственост.  

      Идентифицираната собственост на Община Любимец, върху имоти в 

отделните населени места и землища, съгласно броя на активните актове за 

общинска собственост е посочена в таблицата по-долу.   

 

 

 

Населено 

място 

Частна общинска 
собственост 

Публична общинска 
собственост 

Активни 

актове за 

общинска 

собственост 
брой 

 

Вид на имота 

 

брой 

 

Вид на имота 

 

брой 

с. Белица 

УПИ (застроен/незастроен) 5 УПИ (застроен/незастроен) 7 12 

Земи от ОПФ (общински 

поземлен фонд)  

231 Земи от ОПФ в т.ч. водни 

обекти и съоръж. 

63 294 

Залесена територия (гора) 12 Залесена територия (гора) - 12 

ПИ с др. предназначение - ПИ с др. предназначение  - 

Общо 248 Общо 70 318 
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с. 

Васково 

УПИ (застроен/незастроен) 56 УПИ (застроен/незастроен) - 56 

Земи от ОПФ 45 Земи от ОПФ – само водни 

обекти и съоръж. 

6 51 

Залесена територия (гора) - Залесена територия (гора) - - 

ПИ с др. предназначение - ПИ с др. предназначение 1 1 

Общо 101 Общо 7 108  

с. Вълче 

поле 

УПИ (застроен/незастроен) 2 УПИ (застроен/незастроен) 5 7 

Земи от ОПФ 434 Земи от ОПФ – само водни 

обекти и съоръж. 

12 446 

Залесена територия (гора) - Залесена територия (гора) - - 

ПИ с др. предназначение - ПИ с др. предназначение 2 2 

Общо 436 Общо 19 455  

с. Георги 

Добрево 

УПИ (застроен/незастроен) 2 УПИ (застроен/незастроен) 4 6 

Земи от ОПФ 96 Земи от ОПФ – само водни 

обекти и съоръж. 

13 109 

Залесена територия(гора) - Залесена територия (гора) - - 

ПИ с др. предназначение 1 ПИ с др. предназначение 2 3 

Общо 99 Общо 19 118 

 

с. 

Дъбовец 

УПИ (застроен/незастроен) 1 УПИ (застроен/незастроен) 1 2 

Земи от ОПФ 25 Земи от ОПФ – само водни 

обекти и съоръж. 

12 37 

Залесена територия (гора) 5 Залесена територия (гора) - 5 

ПИ с др. предназначение 1 ПИ с др. предназначение 1 2 

Общо 32 Общо 14 46 

 

с. 

Йерусали

мово 

УПИ (застроен/незастроен) - УПИ (застроен/незастроен) 2 2 

Земи от ОПФ 283 Земи от ОПФ – водни 

обекти и съоръж., и една 
земеделска земя  

15 298 

Залесена територия (гора) - Залесена територия (гора) -  

ПИ с др. предназначение - ПИ с др. предназначение 1 1 

Общо 283 Общо 18 301 

 

с. Лозен 

УПИ (застроен/незастроен) 9 УПИ (застроен/незастроен) 6 15 

Земи от ОПФ 107 Земи от ОПФ – водни 

обекти и съоръж., и една 

земеделска земя 

10 117 

Залесена територия (гора) 3 Залесена територия (гора) - 3 

ПИ с др. предназначение 1 ПИ с др. предназначение 1 2 

Общо 120 Общо 17 137 

 

гр. 

Любимец 

УПИ (застроен/незастроен) 142 УПИ (застроен/незастроен) 25 167 

Земи от ОПФ 339 Земи от ОПФ – водни 

обекти и съоръж., и други 

имоти  

30 369 

Залесена територия (гора) 1 Залесена територия (гора) - 1 

ПИ с др. предназначение 7 ПИ с др. предназначение 1 8 

Общо 489 Общо 56 545 

 

с. Малко 

градище 

УПИ (застроен/незастроен) 2 УПИ (застроен/незастроен) 8 10 

Земи от ОПФ 383 Земи от ОПФ – водни 
обекти и съоръж., и други 

33 416 
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имоти 

Залесена територия (гора) 20 Залесена територия (гора) - 20 

ПИ с др. предназначение - ПИ с др. предназначение 1 1 

Общо 405 Общо 42 447 

 

с. 

Оряхово 

УПИ (застроен/незастроен) 3 УПИ (застроен/незастроен) 4 7 

Земи от ОПФ 176 Земи от ОПФ – водни 
обекти и съоръж., пасища, 

мери 

74 250 

Залесена територия (гора) - Залесена територия (гора) - - 

ПИ с др. предназначение 1 ПИ с др. предназначение 2 3 

Общо 180 Общо 80 260 

 2393  342 2735 

 
 

      Следва да се отбележи, че процеса на идентификация на общинската 

собственост, стартирал с влизане в сила на ЗОС не е завършен. Продължава и в 

момента проучването на имоти на територията на общината и актуването им 

като общинска собственост, при наличието на правно основание за това. 

 

      А. Незастроени поземлени имоти 

      Собствеността на Община Любимец върху незастроени поземлени имоти на 

територията на отделените населени места е ограничена в терени с 

преобладаваща площ до 1000 кв.м., често обременени със съсобственост или 

други тежести. Единични са общинските терени с площ над 5 000 кв.м., които 

имат инвестиционен потенциал и предоставят възможност за застрояване или 

публично-частно партньорство. Към 22.12.2015г., активните актове за общинска 

собственост с предмет незастроени поземлени имоти са 109 на брой.  

      Наличния обем незастроени имоти ограничава възможностите за бъдещо 

планиране и ефективно осъществяване функциите на местната власт, 

ограничени са и способите за управление на този вид собственост - до отдаване 

под наем и продажба в случаите на съсобственост.  

      Към края на 2015г., действащите договори за отдадени под наем терени - 

частна общинска собственост са 7 на брой, като общата отдадена площ на 

имотите възлиза на около 10673 кв.м.    

      На основание Решение № 559 от 09.02.2015г., на Общински съвет Любимец, 

Община Любимец подготви искане по реда на чл.54 от Закона за държавната 

собственост до Министерство на вътрешните работи, чрез Областния управител 

на Област Хасково за безвъзмездно прехвърляне в собственост на общината на 

незастроен поземлен имот №000736 в местността „Любимец“ с площ от 5.800 дка 

(имота на бивша психиатрична болница).  

       
Б. Застроени нежилищни имоти 

      Община Любимец е собственик на 85 застроени нежилищни имоти, някои от 

които са с повече от една сграда. Повече от половината от имотите са 
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разположени на територията на  град Любимец. Единственото населено място в 

общината без общински сграден фонд е село Васково.  

 

Населено място Застроени 
нежилищни имоти 

- брой 

с. Белица  6 

с. Васково 0 

с. Вълче поле 6 

с. Георги Добрево 5 

с. Дъбовец 1 

с. Йерусалимово 2 

с. Лозен 4 

гр. Любимец 50 

с. Малко градище 5 

с. Оряхово 6 

Общо за общината 85 

 

      Управлението на този вид имоти се изразява в отдаването им под наем, 

предоставянето им за ползване или управление, както и търсенето на 

възможности за реализирането на различни инвестиционни проекти.  

      Към месец декември 2015г., действащите договори за отдадени под наем 

помещения и части от сгради – общинска собственост  са 17, от които: три 

помещения са предоставени за офиси на общинските структури на 

парламентарно представени политически партии; две помещения са 

предоставени за офиси на сдружения с нестопанска цел; една обособена част от 

сграда е предоставена за аптека и една за офис на банкова институция. 

Останалите помещения са наети от частни физически, юридически лица и 

търговски дружества за предоставянето на определени услуги. 

      В общински имоти, с предоставени права за управление или ползване на 

сгради и части от сгради са настанени териториални структури на държавни 

институции, като Агенция за социално подпомагане, Общинска служба 

„Земеделие“ – град Любимец, Участък „Полиция“ при Районно управление 

„Полиция“ – град Свиленград, Териториалното поделение на Районна служба 

„Пожарна безопасност и защита на населението“ в Любимец, които по закон не 

заплащат наеми. Читалищните сгради по населените места са предоставени за 

ползване или управление на съответните читалищни настоятелства.  

      Тенденциозна е липсата на интерес към сградите, общинска собственост.  

Причина за това основно е стагнацията в развитието на малкия и среден бизнес 

в национален мащаб, към което се добавя и лошото състояние на голямата част 

от имотите. Някой от обектите се нуждаят от основен ремонт, от ремонти на 

покриви и укрепване. 

      В този раздел на стратегията следва да се отбележи, че в резултат на 

стартираните процедури, след съответните решения на Общински съвет - 
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Любимец през изминалия мандат на управление, общината придоби 

безвъзмездно собствеността на следните държавни имоти: 

 Поземлен имот №000535 с площ от 37 864 кв.м., ведно с построени в него 

10 сгради с обща застроена площ 660 кв.м., в местността "Кайряка" в 

землището на с. Георги Добрево, община Любимец; 

 Поземлен имот №000927, с площ от 83 431 кв.м., ведно с построени в него 

14 сгради, в местността "Долната ува" в землището на гр. Любимец; 

 Поземлен имот №067006, с площ от 55 372 кв.м., ведно с построени 8 

сгради, в местността "Кара орман" в землището на с. Лозен, общ. Любимец; 

 3 броя помещения с обща застроена площ от 380,27 кв.м., разположени на 

първия /партерен/ етаж в четириетажен жилищен блок №3 с 

административен адрес: пл. "Трети март" в град Любимец и гарнизонен 

военен стол със застроена площ от 215 кв.м., разположен едноетажно 

ниско тяло към четириетажен жилищен блок с административен адрес: ул. 

"Църковна" №2 в град Любимец; 

 505/1068 идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) XIII - За 

младежки дом, целия с площ от 1068 кв.м., в кв. 42 по плана на град 

Любимец, ведно с обособена част от сграда със застроена площ от 227,10 

кв.м., на два етажа, масивна конструкция и сграда/склад/ със застроена 

площ от 22,30 кв.м., на един етаж, масивна конструкция.  

 

      Община Любимец има отправени искания за безвъзмездното придобиването 

и на други застроени нежилищни имоти - държавна собственост, разположени 

на територията на общината, процедурите по които към днешна дата не са 

финализирани, а именно:  

 За поземлен имот №000368 с площ от 17 757 кв.м., ведно с построени в 

него 5 сгради в землището на с. Вълче поле, общ. Любимец;  

 За поземлен имот №001132 с площ от 15 392 кв.м., ведно с построени в 

него сгради в местността „Любимец“ в землището на гр. Любимец (военно 

поделение „Уровци“);  

      През изминалия мандат на управление Община Любимец придоби чрез 

покупко-продажба собствеността на четири броя застроени имоти в едно с 

разположените в тях едноетажни сгради, представляващи тютюносушилни, 

всяка от които с площ от 732 кв.м., разположени в Първи стопански двор по 

плана на град Любимец. Визията за управлението на тези имоти е изграждането 

на пазар на производителите. В тази връзка е изготвен проект, с който при 

открита възможност Община Любимец ще кандидатства за външно 

финансиране.  

       
В. Жилищни имоти 

      Общинския жилищен фонд се състои от 17 на брой жилища - апартаменти, 

като предназначението им се определя ежегодно с решение на Общински съвет - 

Любимец. Дейността по управлението на общинските жилища, изразяваща се 
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предоставянето им под наем на граждани с установени жилищни нужди, се 

осъществява по реда на Наредбата №13 на Общински съвет Любимец.  Комисия, 

назначена от Кмета на Община Любимец, в която са включени служители на 

общинска администрация, технически специалисти, юристи и социални 

работници, отговаря за картотекирането и настаняването на нуждаещи се 

граждани.  

      С Решение №583 от 13.03.2015г., на Общински съвет – Любимец, 

предназначението на общинските жилища е определено както следва:      

 11 броя жилища за отдаване под наем, разположени на територията на 

град Любимец; 

 1 брой резервно жилище  на територията на град Любимец; 

 1 брой ведомствено жилище на територията на град Любимец; 

 4 броя жилища за продажба на територията на с. Оряхово, общ. Любимец. 

      Вида и месторазположението на апартаментите е както следва: 
                             

Местонахождение Едностайни 
апартаменти 

брой 

Двустайни  
апартаменти 

брой 

Тристайни 
апартаменти 

брой 

Всичко  
апартаменти 

брой 

гр. Любимец, ул. "Ж. 
Терпешев" №6, бл.71, 
вх.А, ет.1 

 
- 

 
1 

 
- 

 
1 

гр. Любимец, ул. "Отец 
Паисий" №3, бл.60, 
вх.А, ет.4 

 
2 

 
- 

 
- 

 
2 

гр. Любимец, ул. "Отец 
Паисий" №3, бл.60, 
вх.А, ет.5 

 
2 

 
- 

 
- 

 
2 

гр. Любимец, ул. "Отец 
Паисий" №3, бл.60, 
вх.А, ет.1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
1 

гр. Любимец, ул. "Отец 
Паисий" №3, бл.60, 
вх.Б, ет.1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
1 

гр. Любимец, ул. "Отец 
Паисий" №5, бл.60 - А, 
вх.А, ет.4 

 
1 

 
- 

 
- 

 
1 

гр. Любимец, ул. "Отец 
Паисий" №3, бл.60, 
вх.А, ет.2 

 
- 

 
1 

 
- 

 
1 

гр. Любимец, ул. "Отец 
Паисий" №5, бл.60 - А, 
вх.Б, ет.2 

 
1 

 
- 

 
- 

 
1 

гр. Любимец, ул. 
"Републиканска" №43, 
бл.33 - А, вх.Г, ет.4 

 
- 

 
1 

 
1 

 
2 

гр. Любимец, ул. 
"Републиканска" №43, 
бл.33 - А, вх.Г, ет.3 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1 

с. Оряхово, общ. 2 2 - 4 
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Любимец 

Всичко: 10 5 2 17 

 
      В общинските жилища са настанени общо 11 семейства. Два от общинските 

апартаменти в град Любимец са свободни и в тях няма настанени наематели. 

Причината поради, която тези апартаменти не се предоставят на хора с 

установени жилищни нужди, е че помещенията се нуждаят от основен ремонт с 

цел привеждането им във вид пригоден за обитаване.   

     В бюджета на Община Любимец до сега няма практика да  се залагат 

средства за поддръжката и ремонта на общинските жилища. Приходите от наем 

в повечето случаи  са крайно недостатъчни, поради което всички разходи по 

поддръжката и ремонта им са за сметка на наемателите. 

      В този раздел на стратегията следва да се отбележи, че в жилищните блокове 

на ул. “Отец Паисий“ и ул. “Републиканска“ в град Любимец, има 4 броя 

апартаменти – частна държавна собственост. С оглед на това, че броя на лицата 

с установени жилищни нужди, които са картотекирани за настаняване в 

общинско жилище е 14, Община Любимец подготвя процедура за безвъзмездно 

придобиване в собственост на тези апартаменти. 

       

      Г. Земи от общински поземлен фонд  

      Земите от общински поземлен фонд (ОПФ), обхващат имоти с начин на 

трайно ползване - нива, изоставена нива, лозе, овощна градина, трайни 

насаждения, пасище, мера, храсти, ливада, дере, полски път, водоем, 

водностопанско съоръжение и др. Собствеността на общината върху земите от 

ОПФ е публична и частна, определяща се от предназначението на имота. 

      Частна общинска собственост са нивите, лозята, овощните градини, 

трайните насаждения и др. 

      Публична общинска собственост са пасищата, мерите, ливадите, полските 

пътища, водните обекти и съоръжения, деретата и др.  

      Последните проучвания върху земите от общински поземлен фонд сочат, че 

Община Любимец е собственик на 15 931,928 дка земеделски земи, подлежащи 

на ползване и обработване. Преобладаващата част от земеделските земи на 

общината представляват маломерни поземлени имоти с площ до 10 дка, при 

чието месторазположение в землищата на отделните населени места липсва 

компактност, и в повечето случаи са в съседство със земи на други собственици. 

С площ над 10 дка се характеризират предимно пасищата и мерите. 

      Към месец декември 2015 година - 2387 е броя на активни актове за 

общинска собственост, идентифициращи собствеността върху 12 347,958 дка 

земи от общински поземлен фонд. Следва да се отбележи, че за полските пътища 

– публична общинска собственост, не се съставят актове за собственост.   
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Землище  

Земи от общински поземлен фонд, идентифицирани с АОС  

Площ на 
имотите - 

частна 
общинска 

собственост 
(дка) 

Площ на имотите - публична 
общинска собственост (дка) 

Обща площ 
(дка) 

Пасища, мери 
и други 

водните 
обекти и 

съоръжения 

с. Белица  1548,409 63,882 87,349 1699,640 

с. Васково 237,734 - 29,638 267,372 

с. Вълче поле 1957,443 - 169,464 2126,907 

с. Георги Добрево 529,394 - 139,899 669,293 

с. Дъбовец 309,701 - 11,386 321,087 

с. Йерусалимово 1484,658 99,726 107,388 1691,772 

с. Лозен 509,632 44,300 163,632 717,564 

гр. Любимец 961,430 147,166 174,232 1282,828 

с. Малко градище 704,116 4,638 419,494 1128,248 

с. Оряхово 1290,441 706,184 446,622 2443,247 

Общо  12347,958 

  
      Основен метод при управлението на земите от общински поземлен фонд е 

предоставянето им за стопанисване и ползване, чрез отдаване под наем.  

      Стопанисването и ползването на общинските пасища и мери се осъществява 

съгласно изискванията на Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи (ЗСПЗЗ) и правилника за прилагането му. Общински съвет приема 

ежегодно решение, за предоставяне ползването на мерите и пасищата от 

общински поземлен фонд. Следва да отбележи, че през последните години 

политиката на управление на този вид земеделски земи е насочена към 

идентификация на имотите и тяхното фактическо състояние. Основната цел, на 

което е възможно най-много площи, подлежащи на ползване да бъдат отдавани 

под наем на собственици и ползватели на пасищни животни, или на лица, 

поемащи задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично 

състояние. 

      С оглед на гореизложеното може да се посочи, че площта на отдадените под 

наем пасища и мери от общински поземлен фонд за периода 2012 – 2015 година 

възлиза на 4248.689 дка, от които:  1031.782 дка през 2012 година, 2084,179 

дка през 2013 година и 1132.728 дка през 2015 година.  

      След проведени публични търгове за отдаване под наем по реда на ЗСПЗЗ и 

Наредба №2 на Общински съвет – Любимец, предоставени за ползване за 

периода  2012 – 2015 година са общо 3152,764 дка земеделски земи - частна 

общинска собственост, от които: 1157.521 дка през 2012 година,  922.369 дка 

през 2013 година, 208,475 дка през 2014 година и 864,399 през 2015 година. 

      С последните изменения в ЗСПЗЗ се урежда правото на общината да 

предоставя под наем земи от общински поземлен фонд с начин на трайно 

ползване – полски път, за срок - съответната стопанска година, в случаите когато 

са включени в обработваеми масиви. Предоставянето под наем на полски 
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пътища или части от тях се извършва след постъпило в общината искане от 

Областна дирекция „Земеделие” и съответно решение на общински съвет. 

      Това е възможност приходите от наем на общинска земя да бъдат увеличени 

значително. 

      За периода 2012 – 2015 година, след съответните решения на Общински 

съвет – Любимец, Община Любимец е осъществила продажба на 966,73 дка 

земеделски земи – частна общинска собственост. Тук ясно е изразена 

тенденцията към ограничаване броя на тази сделки. В тази връзка показателни 

са данните за реализирани продажби през годините, съгласно които: през 2012 

година са продадени 454,202 дка общинска земя; през 2013 година – 247,515 

дка; през 2014 година – 200,949 дка, а през 2015 година – 64.064 дка. 

 

      Язовири, водоеми, изкуствени водни площи и водностопански 

съоръжения. 

      Обследването върху водните обекти на територията на  общината извършено 

през предходната година, идентифицира собствеността на Община Любимец 

върху 153 на брой поземлени имоти с начин на трайно ползване - язовир, водоем 

и изкуствена водна площ и 32 на брой водностопански съоръжения, за които 

има съставени съответните актове за общинска собственост.  

      Преобладаващата част от водните обекти на общината, представляват 

маломерни имоти с площ до 10 дка. Едва 32 от тях се характеризират с по-

голяма площ над 10 дка. На територията на Община Любимец са разположени  

два язовира – държавна собственост, както и част от язовир Ивайловград. 

Разпределението на водните обекти по землища на населените места е както 

следва: 

 

Населено място Язовири, водоеми, 
изкуствени водни 

площи - брой 

Водностопански 
съоръжения - 

брой 

с. Белица  28 12 

с. Васково 5 1 

с. Вълче поле 13 2 

с. Георги Добрево 10 4 

с. Дъбовец 10 2 

с. Йерусалимово 13 1 

с. Лозен 9 - 

гр. Любимец 17 7 

с. Малко градище 29 1 

с. Оряхово 19 2 

Общо  153 32 

 
      Съгласно разпоредбите на Закона за водите - водите и водните обекти, в 

това число естествени извори, езера и блата, когато са разположени на земи - 

общинска собственост са публична общинска собственост. Съгласно действащото 

към момента законодателство, управлението на водните обекти на общината се 
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осъществява по реда на §12 от ПЗР на Закона за водите, т.е. чрез откриването и 

провеждането на процедури за избор на оператор за възлагане стопанисването,   

поддръжката и експлоатацията им, чрез предоставянето под наем. Управлението 

и стопанисването на водните обекти – общинска собственост, може да се 

осъществява и по реда на Закона за концесиите, който на настоящия етап не се 

прилага от общината. Причина за това е малката площ на преобладаващата част 

от водните обекти, с оглед на което подготовката, откриването и провеждането 

на процедура по концесия не е целесъобразно и финансово оправдано. 

      Към месец декември 2015 година, предоставените за стопанисване,   

поддръжка и експлоатация, водни обекти - публична общинска собственост са 

26 на брой, прихода от които за 2015 година е 8507.98 лева.   

 

       Д. Гори и земи в горски фонд 

      Община Любимец е собственик на 37 816.998 дка гори и земи в горски 

фонд. Собствеността върху горските територии е призната на общината с 

решение на общинската служба по земеделие през 2000г. Разпределението на 

общинските гори по землища на населените места е посочено в таблицата, както 

следва: 

                                                                                                                       

Местонахождение Решение №/дата Брой имоти Обща площ - 

дка 

гр. Любимец №166ЛБ/11.07.2000г. 1 64.830  

с. Оряхово  - - 

с. Васково  - - 

с. Георги Добрево  - - 

с. Йерусалимово  - - 

с. Белица №166БЛ/11.07.2000г. 12 8740.797  

с. Лозен №166ЛЗ/11.07.2000г. 2 2459.155  

с. Малко градище №166МГ/11.07.2000г. 20 21984.175  

с. Вълче поле  - - 

с. Дъбовец №166ДБ/11.07.2000г. 5 4568.041  

ОБЩО:  40 37816.998  

 
      Гора, по смисъла на чл.2, ал.1 от Закона за горите е земя, заета от 

горскодървесна растителност, с площ не по-малка от един декар. Горски фонд по 

смисъла на чл.2, ал.2  от същия закон е територията, предназначена основно за 

гори, обхващаща гори и храсти, както и земите за залесяване и 

недървопроизводителните земи, посочени в кадастъра. 

      Преобладаващата част от горите, собственост на Община Любимец са 

широколистни със смесено издънков произход. Основните дървесни видове са 

представени от  летен, зимен, космат и червен дъб, благун, цер, бряст, орех, 

акация, липа, шестил, явор, ясен, леска, джанка, круша, топола и др., а храстите 

от шипка, глог, дрян, трънка, смрадлика и др. От иглолистните дървесни видове 

се среща черен бор.  
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      Управлението и стопанисването на общински горски територии се 

осъществява от Общински горски фонд при Общинска администрация 

Любимец. 

      Ползването на дървесина в общинските горски територии се извършва с 

Решения на Общинския съвет Любимец, по реда и условията на наредбата за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни 

горски продукти. 

      През 2014 година приходите генерирани от продажбата на дървесина, 

добита от общинските горски територии възлиза на 35 418 лева, а през 2015 

година на 82 176 лева. 

      През месец март 2014г., е изготвено задание за изработването на 

Горскостопански план на горските територии, собственост на Община Любимец, 

одобрено от Регионалната дирекция по горите – Кърджали. Предстои да бъде 

направена инвентаризация на общинските гори, която ще даде реална оценка 

на досегашното им стопанисване и управление. Ще се направи пълна 

характеристика на площта, като се изведат на преден план основните насоки за 

организация на горските територии. Въз основа на заданието и последващата 

инвентаризация на горските територии, съгласно Закона за горите следва да  

бъде изготвен Горскостопански план на общинските горските територии, в който 

да се определят допустимия размер на ползването на горските ресурси и 

насоките за постигане целите на управлението на горските територии за срок 10 

години.  

 

      2. Стопанска дейност на общината. 

      Съгласно Закона за общинската собственост, общината може да осъществява 

стопанска дейност, да създава общински предприятия и да участва в съвместни 

форми на стопанска дейност при условия и по ред, определени със закон. 

Стопанска дейност общината може да осъществява и чрез търговски дружества 

с общинско участие в капитала или чрез граждански дружества по Закона за 

задълженията и договорите.  

      Общинското предприятие е специализирано звено на общината за 

изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет, 

което се създава, преобразува и закрива с решение на общински съвет. 

         В Община Любимец няма създадено такова предприятие. Стопанските 

дейности на общината се осъществяват от отделни структурни звена и отдели на 

общинска администрация. В тази връзка целесъобразно е да бъде обмислена 

възможността за създаването на общинско предприятие, което да изпълнява 

дейности като: 

 сметосъбиране, сметоизвозване, почистване на обществени места, метене 

и миене на улиците и тротоарите; 
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 стопанисване, поддържане на зелените площи, насаждения по улиците, 

паркове и гробищни терени, както и създаване и поддържане на нови 

такива. 

 текущ ремонт и поддържане на обекти, мрежи и съоръжения на 

техническата инфраструктура общинска собственост. 

 извършване на дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни 

дейности в обекти, общинска собственост - частна и публична и др. 

 

      ІV. РИСКОВЕ И СЛАБИ СТРАНИ, ПЛЮСОВЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ, 

ПОЛИТИКИ И ЗАДАЧИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ. 

       

      Въз основа на направения анализ на обема и състоянието на отделните 
видове имоти - общинска собственост, се открояват следните:  
 

Рискове и слаби страни 

 Недостиг на незастроени общински терени за осъществяване на някои от 

функциите на общината. 

 Лошо състояние на част от общинските сградите. Значителен процент 
остарял сграден фонд.  

 Нарастване на необходимите средства за основен ремонт,  поддръжка и 
опазване на собствеността. 

 Наличие на сгради, към които липсва интерес за наемане и ползване, което 

води до намаляване на нивото на приходи от наеми.  
 Недостиг на жилищен фонд за осъществяване на социалните функции на 

общината. 

 Голяма процент разлика между наемните цени на свободния пазар и тези 
на общинските жилища. 

 Преобладаващ брой на маломерните имоти, при земите от общински 
поземлен фонд, мозаечно разположение на голяма част тях в отделните 
землища. 

 Често срещано несъответствие между начина на трайно ползване (НТП) на 
имотите и фактическото им състояние (пасища, мери, трайни 
насаждения). Наличие на законови и други ограничения при промяната на 

НТП. 
 Недостатъчен административен потенциал за управление и ефективен 

контрол по стопанисването на общински горски фонд. Риск от злоупотреба  
и незаконосъобразно изсичане в общинските гори и горски територии. 

 Неприключил  процес на идентификация и актуване на общински имоти. 

 Риск от грешни в стратегически план решения за разпореждане. 

 
Плюсове и възможности  

 

 Оптимизиране процеса на управление и стопанисване на общинската 

собственост. Максимално развитие потенциала на всеки имот. 
 Увеличаване на общинската собственост, чрез проучване и  актуване на 

нови имоти.  
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 Прекратяване на съсобствеността чрез продажбата на частта на общината,  
изкупуване частта на съсобствениците или замяна. 

 Възможност за осигуряване на нови инвестиции, чрез реализиране на 
публично-частно партньорство при отдаването за ползване на застроени 

терени за по-дълъг период от време с цел поддържане и подобряване 
състоянието на имотите.  

 Възможност за отдаване на концесия на застроени имоти с обществено 

предназначение за по-дълъг период от време с цел поддържане и 
подобряване състоянието им, както и за развитие на дейността, за която са 

предназначени.  
 Осигуряване на средства от евро-фондовете и други финансови 

инструменти за подобряване състоянието  на имотите.  

 Възможност за увеличаване на общинския жилищен фонд чрез 
безвъзмездно придобиване в собственост на държавни жилищни имоти.  

 Възможност за обновавяне на общинските жилища и подобряване 

качеството на жизнената среда с изпълнение на мерки за енергийна 
ефективност, чрез участие в Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради. 
 Възможност за актуализация на наемната цена, на база социалноприемливо 

процентно съотношение, спрямо наемите на свободния пазар. 

 Възможност за промяна на предназначението на земеделски земи, 
разположени в близост до населените места. 

 Възможност за комасиране на земеделските земи. 
 Възможност за увеличаване на  приходите от горския фонд. 
 Увеличаване на горския фонд чрез залесяване на необработваеми 

земеделски земи. 
 Осигуряване на средства от оперативните програми и други финансови 

инструменти за развитие и обогатяване на горския фонд. 

 Възможност за създаване на общинско предприятие, за осъществяване 
стопанската дейност на общината. 

 

      Направеният анализ предполага реализирането на следните: 
 

Политики и задачи 

 

 Да се ускори процесът на идентификация на общинските терени чрез 

конкретно планиране на дейността за всяка календарна година. 
 Да се разработи и прилага методика за изследване потенциала на всеки 

терен, съобразно предвижданията на Общия градоустройствен план (ОГП). 
 Да се утвърди практика чрез публично-частно партньорство (ПЧП) да се 

реализират крупни проекти върху общински терени. 
 Да се обследват сградите и се съставят технически паспорти, като се 

изготви финансово-икономически анализ за разходите по поддръжката им, 

и очакваните приходи, с оглед вземане на решение за разпореждане. 
 Извършване на сделки с терени, като заплащането на цената  или част от 

нея се извършва с получаване на готови обекти с обществено-обслужващо 
предназначение. 
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 Да се постигне проектна готовност за кандидатстване по оперативните 
програми за осигуряване на средства за подобряване състоянието сградите.  

 При идентифицирането на държавни имоти с инвестиционен потенциал и 
държавни жилищни имоти на територията на общината, да се предприемат 

действия по безвъзмездното им придобиване в собственост.  
 При възникване на необходимост от възмездно придобиване на частни 

имоти, да се предприемат действия по придобиването им, след финансово-

икономически анализ за разходите по поддръжка и стопанисване на  
сградите.  

 Да се преобразуват от публична в частна общинска собственост сгради, 
престанали да имат предназначението на публична собственост, с цел 
дългосрочното отдаване под наем, ползване или при доказана липса на 

необходимост от собственост – продажба. 
 Осъществяване на техническо и финансова администриране от Общинска 

администрация – Любимец, при реализиране на Националната програма за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията 
на общината. 

 Да се изготви методика за актуализация на наемната цена на общинските 
жилища, в съотношение с наемните цени на свободния пазар и доходите 
на семейството.  

 Да се пристъпи към промяна на предназначението земи от ОПФ, за които е 
преценено, че имат инвестиционен потенциал. 

 Пасища, мери и други земеделски земи, които са придобили характера на 
гора, да бъдат включени в обхвата на новия Горскостопански план на 
общината и изключени от обработваемия поземлен фонд. 

 Да се определи формата и начина  за управление и стопанисване на 
горските територии, като се цели по-добро управление и съответно 
получаване на по-големи доходи. 

 Да се повиши броя на длъжностните лица  при Общинска администрация 
Любимец пряко отговорни с  управление на горския фонд. 

 

 
       В заключение следва да се отбележи, че детайлното планиране на мерките за 

постигане на определените стратегически цели и задачи, следва да бъде 

направено в рамките на годишните програми за управление и разпореждане с 

общинската собственост на Община Любимец за периода на действие на 

стратегията.  

      

     Настоящата стратегия се приема с Решение № 35, прието с протокол № 5 от 

29.01.2016г., на Общински съвет Любимец. 

 


