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ПРОГРАМА 

Обучителен модул „Управление на общинската собственост” 

ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА 

Ден първи  

12:00 – 13:30 Регистрация и обяд. 

13:30 – 14:15 

Представяне на дейността на Националното сдружение на общините 

в Р България и проекта.  

Запознаване на участниците (визитка). 

Актуална правна рамка на придобиването, управлението и 

разпореждането с имоти и вещи - общинска собственост. Ефективно 

управление на общинската собственост. 

14:15 – 14:30 Почивка (проветряване на залата). 

14:30 – 15:15 

Актуална правна рамка на придобиването, управлението и 

разпореждането с имоти и вещи - общинска собственост. Ефективно 

управление на общинската собственост. 

15:15 – 15:30 Почивка (проветряване на залата). 

15:30 – 16:15 

Стратегия/годишна програма за управление и разпореждане с имоти - 

общинска собственост  – съдържание, изготвяне, изпълнение и 

отчитане. 

16:15 – 16:30 Кафе пауза. 

16:30 – 17:15 

Правен режим на земите от общинския поземлен фонд. Особености на 

правния режим на поземлени имоти – общинска собственост с начин 

на трайно ползване /мери, ливади и пасища/. Промяна на 

предназначението на земеделски земи – общинска собственост, за 

неземеделски нужди. 

17:15 – 17:30 Почивка (проветряване на залата). 

17:30 – 18:15 

Правен режим на земите от общинския поземлен фонд. Особености на 

правния режим на поземлени имоти – общинска собственост с начин 

на трайно ползване /мери, ливади и пасища/. Промяна на 

предназначението на земеделски земи – общинска собственост, за 

неземеделски нужди. 

19:00 Вечеря 

Ден втори  

09:00 – 09:45 

Правен режим на земите от общинския поземлен фонд. Особености на 

правния режим на поземлени имоти – общинска собственост с начин 

на трайно ползване /мери, ливади и пасища/. Промяна на 
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предназначението на земеделски земи – общинска собственост, за 

неземеделски нужди. 

09:45 – 10:00 Почивка (проветряване на залата). 

10:00 – 10:45 

Правен режим на горските територии – общинска собственост. 

Промяна на предназначението на поземлени имоти в общински  

горски територии. 

10:45 – 11:00 Кафе пауза. 

11:00 – 11:45 

Правен режим на горските територии – общинска собственост. 

Промяна на предназначението на поземлени имоти в общински  

горски територии. 

11:45 – 12:00 Почивка (проветряване на залата). 

12:00 – 12:45 

Стопанска дейност на общината – общински предприятия и общински 

търговски дружества – статут, органи, функции, отчетност и контрол. 

Силни и слаби страни Особености на правния режим на общинските 

публични предприятия. 

12:45 – 14:00 Обяд. 

14:00 – 14:45 
Концесия на публична общинска собственост и услуги – 

възможности, правен режим, процедури. 

14:45 – 15:00 Почивка (проветряване на залата). 

15:00 – 15:45 
Концесия на публична общинска собственост и услуги – 

възможности, правен режим, процедури. 

15:45 – 16:00 Кафе пауза. 

 

16:00 – 16:45 

Концесия на публична общинска собственост и услуги – 

възможности, правен режим, процедури. 

16:45 – 17:00 Почивка (проветряване на залата). 

17:00 – 17:45 

Форми за привличане и насърчаване на инвестиционния интерес в 

общините. Специфика при работа с големи, средни и малки 

инвеститори. 

19:00  Вечеря. 

Ден трети  

09:00 – 09:45 

Форми за привличане и насърчаване на инвестиционния интерес в 

общините. Специфика при работа с големи, средни и малки 

инвеститори. 

09:45 – 10:00 Почивка (проветряване на залата). 

10:00 – 10:45 
Публичност, прозрачност, гражданско участие и контрол върху 

управлението на общинската собственост. 

10:45 – 11:00 Кафе пауза. 

11:00 – 11:45 Заключителна дискусия.  

11:45 – 12:00 Почивка (проветряване на залата). 
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12:00 – 12:45 

Попълване на анкетни карти за обратна връзка с предложения и 

препоръки за провеждането на обучителния панел.  

Попълване на контролни тестове.  

Връчване на сертификати на успешно завършилите обучението. 

Закриване. 
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