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мотиви
На основание чл.26,ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове
представяме мотиви за приемане на Стратегия за управление на
общинската собственост на община Роман за периода на мандат 2019 –
2023 година, като в 30 дневен срок от публикуване на настоящото
обявление

на

своята

интернет

страница,

община

Роман

приема

предложения и становища относно този проект, на следния e-mail:
roman@roman.bg или в Информационния център в сградата на Общинска
администрация Роман.
1. Причини които налагат приемането на Стратегията:
В изпълнение на нормативните изисквания и разпоредби на чл.8, ал.8
от Закона за общинската собственост, по предложение на Кмета на община
Роман, Общински съвет Роман, следва да приеме стратегия за управление
на общинската собственост за срока на мандата си, т.е. за периода 20192023 г., с която определя политиката за развитие на общинската
собственост. Тя е основа за разработване на Годишните програми за
управление и разпореждане с общинска собственост.
2. Главната цел:
Необходимост от усъвършенстване на плановата дейност на
общинския

съвет

и

общинската

администрация,

като

основа

за

разработване на годишните програми за управление и разпореждане с
имотите, отчитане на настъпилите промени и отчитане на новите
приоритети на общинското развитие, при разработването на проектите за
бюджет на общината за всяка година, както и при кандидатстването за
получаване на кредити от финансови институции, проекти и споразумения

за ефективно и рационално управление на общинската собственост в
интерес на гражданите от общината.
3. Ресурси за прилагане на стратегията:
- Организационни, състоящи се в подобряване на комуникативните
умения;
- Технически, изискващи определени програмни продукти или
техника;
- Финансови, изискващи определени средства. Съществен ресурс в
това отношение са възможностите за ефективно използване на средствата
по Оперативните програми на националната стратегическа референтна
рамка и преди всичко подготовката на конкретни инфраструктурни
проекти по Оперативните програми, по които Община Роман е избираема.
4. Очаквани резултати от прилагането:
Ефективно управление, което от своя страна е предпоставка за
успешно реализиране на политиката на общината и гарантирана
устойчивост на развитието й.
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