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ПЛАН
за работа на Община Попово по приватизацията през 2020 г.
Планът за работа на Община Попово по приватизацията през 2020 г. дефинира
приоритетите в дейността, както и конкретните цели и задачи.
През 2020 г. приватизацията ще продължи да се осъществява в условия на ограничен
ресурс от общински нежилищни имоти. По – голямата част от общинската собственост е
приватизирана. Подлежащите на приватизация през годината обекти не са атрактивни, а и
интересът на потенциалните купувачи е намалял.
Приоритети:
 Осъществяване на икономически ефективна приватизация, а не продажба на
всяка цена;
 Прозрачност на процедурите и ясни правила за всички участници;
 Равнопоставеност на инвеститорите;
 Бързина на приватизационния процес, доколкото това е възможно предвид
технологичните срокове, предвидени в закона и наредбите;
Приватизационни цели:
 Очакван брой сделки – 1 общински нежилищни имота;
 Очаквани проходи от продажби - 15 000 лв. ;
 Разходи за приватизация – 1 000 лв. за изготвяне на приватизационни оценки,
правни анализи, информационни меморандуми, за публикации и обяви,
възнаграждения на членовете на комисии и др.
 Приходите от приватизация постъпват в бюджета на общината и могат да се
разходват 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 техническа
инфраструктура съгласно чл. 127, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
Необходими действия за изпълнение на годишния план:
1/2

 Работа по приватизационния ресурс – ще продължи работата по
актуализацията на обектите, включени в списъка за приватизация с оглед на
проявен интерес от потенциални купувачи, както и предприватизационна
подготовка.
 Определяне на методите за приватизация – ще се подхожда конкретно към
всеки обект, съобразно спецификата и предназначението му.
 Начини и срокове на плащане – плащането по приватизационните договори
ще се извършва еднократно преди подписване на договора.
Маркетинг:
През 2020 г. общината ще продължи да провежда активна маркетингова политика с
привличане на инвеститори. За целта ще се правят задължителни публикации в
националните ежедневници, местната преса и сайта на общината. Всички материали,
свързани с приватизационните сделки ще се обявяват на информационното табло и на
официалния сайт на Община Попово.
Следприватизационен контрол:
През годината ще продължи следприватизационния контрол на договорите,
подлежащи на такъв като се изискват документи, доказващи изпълнението на поетите
ангажименти.
Настоящият план може да бъде доразвиван в съответствие с настъпващи промени и
условия, влияещи на приватизационния процес.
Планът е приет с Решение № 30 /по Протокол № 5 от 30.01.2020г. на Общински
съвет – Попово.
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