
ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

 

ОТ ЛЮДМИЛ ТЕРЗИЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

ХАДЖИДИМОВО 

 

ОТНОСНО:  АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И 

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА 

ХАДЖИДИМОВО ЗА 2021 ГОДИНА 

 

 

С Решение № 165 от Протокол № 15 от заседание на Общински съвет 

Хаджидимово проведено на 05.02.2021 год. е одобрена Годишната програма за 

управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 г., съгласно Разпоредбите 

на закона за общинската собственост и възникнали обстоятелства ни дават право тази 

програма да се актуализира през годината при необходимост.  

Такава необходимост настъпи след като имот собственост на община 

Хаджидимово се предлага за продажба, а именно: САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕН 

ОБЕКТ В СГРАДА със застроена площ от 113 (сто и тринадесет) квадратни 

метра, находящ се в югоизточната част на първи етаж от ДВУЕТАЖНА МАСИВНА 

СГРАДА със застроена площ от 227 (двеста двадесет и седем) квадратни метра, със 

самостоятелно обособен вход от към източната част на сградата, заснета като имот с 

планоснимачен номер 276 (двеста седемдесет и шест) по  кадастрален план на село 

Абланица, община Хаджидимово, одобрен със Заповед № 2189 от 2001г. на Агенцията 

по кадастър, при съседи за поземления имот: североизток- площад, югоизток – 

ресторант, от югозапад и северозапад - улица, и при съседи за обекта: от североизток – 

външна стена площад, от югоизток – ресторант, от югозапад – помещение на Джевдет 

Метушев, отгоре – помещение на Джевдет Метушев, отдолу – мазе на община 

Хаджидимовол, ведно с прилежащото му  Мазе със застроена площ от 37 (тридесет и 

седем) квадратни метра, при съседи за мазето - от североизток – външна стена, от 

югоизток – външна стена, от северозапад – помещение на Акиф Метушев, отгоре – 

помещение на община Хаджидимово,  ведно със съответните идеални части от 

общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. 

 

Ето защо на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 

от ЗОС, Общински съвет –Хаджидимово  

 

Предлагам: 

 

Актуализиране на Програма за управлението на общинска собственост в община 

Хаджидимово за 2021 година, приета с Решение № 165 от Протокол № 15 от заседание 

проведено на 05.02.2021 год.,  като в приложение  № 1, част 1, се добави точка 27 – 

 

№ 

по 

ред 

  

ИМОТ 

27. САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕН ОБЕКТ В СГРАДА със застроена площ от 113 (сто 

и тринадесет) квадратни метра, находящ се в югоизточната част на първи етаж от 

ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА със застроена площ от 227 (двеста двадесет и 

седем) квадратни метра, със самостоятелно обособен вход от към източната част на 

сградата, заснета като имот с планоснимачен номер 276 (двеста седемдесет и шест) по  



кадастрален план на село Абланица, община Хаджидимово, одобрен със Заповед № 

2189 от 2001г. на Агенцията по кадастър, при съседи за поземления имот: 

североизток- площад, югоизток – ресторант, от югозапад и северозапад - улица, и при 

съседи за обекта: от североизток – външна стена площад, от югоизток – ресторант, от 

югозапад – помещение на Джевдет Метушев, отгоре – помещение на Джевдет 

Метушев, отдолу – мазе на община Хаджидимово, ведно с прилежащото му  Мазе със 

застроена площ от 37 (тридесет и седем) квадратни метра, при съседи за мазето - от 

североизток – външна стена, от югоизток – външна стена, от северозапад – 

помещение на Акиф Метушев, отгоре – помещение на община Хаджидимово,  ведно 

със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на 

строеж върху мястото 

 


