
              О Б Щ И Н А   С Т Р А Ж И Ц А 
 
 
 
 

ОБЯВЛЕНИЕ 

ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ 
АКТОВЕ 

на Стратегия за управлението на общинската собственост в община 
Стражица за периода 2020-2023 год. 

МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ 
 

Съгласно чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост се приема 
Стратегия за управление на общинската собственост. 

 
1.Причини, които налагат приемането: 
Със Стратегията се определя политиката за управление на общинската 

собственост за периода 2020-2023 г. 
 
2. Целите, които се поставят:  

Водещата цел в Стратегията е ефективно и прозрачно управление, чрез 
което да се постигне:  

 Подобряване качеството на жизнената среда чрез развитие и 
модернизация на инфраструктурата на града, постигане на европейски 
стандарти при благоустрояването на града, чиста, зелена и удобна градска 
среда – поддържани тротоари, вътрешно квартални улици и градини; 
подобряване на условията за възпитанието и образованието на децата – 
реновиране и модернизиране на съществуващия сграден фонд на  детските 
градини и  училища на територията на общината; подобряване на условията 
за спорт и здравословен и активен живот;  

 Увеличаване на приходите от управление в общинския бюджет;  
 Оптимизиране на разходите при управление на общинската 

собственост. 
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на 

стратегията: 

За прилагането на Стратегията за управление на общинската 
собственост, съгласно чл. 8, ал.8 от ЗОС не се изисква допълнителен 
финансов ресурс.  

 
 

 



4. Очакваните резултати от прилагането, включително 
финансовите, ако има такива: 

Реализирането и изпълнението на посочените политики и задачи, 
осигуряващи постигането на основните цели, гарантират осигуряване на 
устойчиво развитие на общината като цяло. 

 
5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 
Стратегията е създадена в съответствие с принципите на Европейската 

харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, 
както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя. 

 
 Във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Община 

Стражица предоставя на заинтересованите лица възможност в 30 дневен срок 
да представят своите мнения и становища до председателя на Общински 
съвет Стражица по проекта за Стратегия за управление на общинската 
собственост в община Стражица за периода 2020-2023 година. 

 
Вашите предложения можем да получим: 

- На адрес: гр. Стражица, ул.”Дончо Узунов” № 5;  
- на e-mail: obshtina@strazhitsa.com, strazhitsa@mbox.is-bg.net; 
- на факс: 06161 - 25-68; 
- чрез кутията за становища и сигнали в Общински център за услуги и 

информация; 
чрез кметовете и кметските наместници от общината. 
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