ОБЩИНА РАДНЕВО, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

ГОДИШЕН ПЛАН
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В
ОБЩИНА РАДНЕВО ПРЕЗ 2010 ГОДИНА
I. Отчет за изпълнение на годишния план за приватизация на
общинска собственост през 2009 г.
През изтеклата година, постъпленията от продажба на общинските
нежилищни имоти /магазини, складове и др./ по реда на Закона за
приватизация и следприватизационен контрол са в размер на 64 919 лв..
В резултат на изпълнението на годишния план за приватизация бяха
обявени публично оповестен търгове за продажба на 7 /седем/ общински
нежилищни обекти. Сключени са пет приватизационни сделки за
продажба на:
1. Магазин за хранителни стоки, с. Бели бряг за сумата от 2 602 лв.
без ДДС;
2. Ресторант “Траяна” с. Трояново за сумата от 5 890 лв. без ДДС;
3. Сладкарница “Траяна” с. Трояново за сумата от 1 775 лв. без ДДС;
4. Административен етаж от Комплекс “Траяна”, с. Трояново за
сумата от 4 652 лв. без ДДС;
5. Супермаркет “Победа”, гр.Раднево за сумата от 50 000 лв. без ДДС.
Извършените разходи за дейността по приватизация през 2009
година са в размер на 1 129.46 лв.. Сумата е изразходвана за плащания за
разходи свързани с изготвяне на оценки, информационни меморандуми,
правен анализ и обяви.
II. Приватизация на общинска собственост през 2010 г.
Правната рамка, в която се осъществява приватизационния процес е
очертана от ЗПСК, подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
През 2010 год. конкретна цел в работата на общинска
администрация ще бъде приключване на продажбите на общински
нежилищни обекти, включени в списъка на обектите за приватизация:

№
1.
2.
3.
4.
5.

Обект, местонахождение
Комплекс “Тракия” и административна сграда
Бивша автоспирка,
Бивша баня
Магазин за готово облекло
Магазин за хранителни стоки /бивш обор/

Местонахождение
гр. Раднево
с. Бели бряг
с. Сърнево
с. Ковачево
с. Тихомирово

Очакваните приходи от продажбата на тези обекти за 2010 г. се
предвиждат да бъдат около 529 900 лв.
Очаквани разходи за приватизация за 2010 г. – 2000 лв.
Необходимите средства са свързани непосредствено с приватизационния
процес, като заплащане за изготвяне на правни анализи, икономически
анализи и оценки, информационни меморандуми, разходи за публикации
и реклама.

