
Г О Д И Ш Е Н   П Л А Н 
 

за приватизацията в Община Самоков през 2015 год. 
 

Годишният план за приватизация е разработен в съответствие с чл.6 ал.2 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол /ЗПСК/. 

Плана е насочен към продължаване на структурната реформа. 
І. Минимални приватизационни цели за 2015 г. 
Необходимостта от ускоряване на преструктурирането и трансформацията на 

собствеността определя следните минимални цели: 
- продължаване на процеса на приватизация с цел през 2015г. да приключи 

продажбата на всички обособени обекти, за които има разкрита процедура за 
приватизация от предходни години; 

- решаване на някои социални проблеми на Общината, чрез поставяне на 
конкретни условия, при провеждането на конкурси;  

- оптимално използване на различните платежни средства при плащанията по 
приватизационните сделки, с цел решаване и финансиране на важни общински 
програми; 

В списъка по чл.3 ал.2 и ал.3 от ЗПСК, са включени 5 обособени обекти, а 
именно:  

1. Обособен обект-два бр.апартаменти с.Рельово, ведно с ½ ид.ч. от п-л V в кв.1 
– Реш.№ 319/2004г., Реш.№ 835/30.04.2009 г., № 1409/2010 г.  – 39 008 лв. 

2. Училище с.Райово – Решение № 733/28.04.2005г.,№ 989/2010г.  –193 700 лв. 
3. Обособен обект – магазин със застроена площ от 40 кв.м., находящ се в УПИ - 

парцел І-за “трафопост и битови услуги” в кв.77 по регулационния план на 
с.Райово - Решение № 1392/26.05.2006г.,№ 925/2010 г.   – 10 200 лв. 

4. ІІІ-ти етаж от източното крило от сграда, находяща се в парцел ХІХ-203 кв.32 
с.Ковачевци – Решение № 1130/17.12.2009 г., № 1478/2010г.  – 38 250 лв. 

5. Самостоятелни обекти с идентификатори № 65231.909.78.1.11  - 153 000 лв. 
 и 65231.909.78.1.12 гр.Самоков-Решение № 1264/20.03.2014 г. - 156 000 лв. 
ІІ. Очакван размер на приходите от приватизацията /на база изготвени 

приватизационни оценки/ и начин на тяхното използуване е в размер на 590 158 лв., 
но в предвид икономическата криза в страната и срива на пазара очаквания приходи 
за 2015 г. е 200 000 лв.  

Наличните суми към 31.12.2014 г. в § 90-00 – приватизация са 31 855,85 лв. 
Съгласно чл.10 ал.1 (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) от 

Закона за приватизация и следприватизационен контрол паричните постъпления от 
приватизацията на общинското участие в капитала на търговски дружества, на 
обособени части от имуществото на еднолични търговски дружества с общинско 
участие в капитала, както и на обекти по чл.1, ал.2, т.6(общински нежилищни имоти, 
невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за 
стопански цели (магазини, ателиета, складове, сервизи, цехове и др.), както и незавършени 
обекти на строителството, невключени в имуществото на общински търговски дружества) 
постъпват по бюджета на общината и се разходват по реда на чл.127, ал.3 от Закона 
за публичните финанси, т.е. само за придобиване и основен ремонт на дълготрайни 
активи, за разходи, свързани с приватизационния процес, както и за погасяване на 
ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата 
инфраструктура. 

Очакваните разходи, свързани с приватизационния процес са в размер на 
около 1000 лв.  



През 2015 г. дейността на Общината ще бъде насочена към продажба на 
обекти, които не се стопанисват и използват целесъобразно, като по този начин ще 
се подобри състоянието на същите чрез вкарване на инвестиции от бъдещите 
собственици, ще се разкрият нови работни места, а в Общината ще постъпят 
приходи, които биха могли да се използват за финансиране на важни общински 
програми. 
 
Приложение: Списък на обекти по ЗПСК 

 
 
ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ 
Кмет на Община Самоков 
 
 
Изготвил: 
инж.Бр.Бодурова-Директор д-ия “ХДЕТТОС” 


