
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 община Хаджидимово предприе стъпки 

по реализирането на няколко проекта, така необходими за развитието на общината. 

Освен това е проявено желание за закупуване на имоти, чрез публичен търг и по 

ред определен в Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество и конкретните правомощия на кметовете. 

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 добавят: 

- точка 28 - Поземлен имот с площ от 117 (сто и седемнадесет) квадратни метра, 

заснет като имот планоснимачен номер 1053 (хиляда петдесет и три),  от квартал 58 

(петдесет и осми) по плана на град Хаджидимово, община Хаджидимово, област 

Благоевград, одобрен със Заповед 70/1991г. и допълнен със Заповед № 131/09.06.2021 

год. и двете на Кмета на общината, при съседи: от изток и юг – улица, от запад - УПИ 

(парцел) VІІ (седем), имот планоснимачен номер 920 (деветстотин и двадесет) и от 

север – улица, за който имот е съставен Акт за общинска собственост № 902 от 

28.07.2021г.  

- точка 29 - НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) ІII 

(трети), имот планоснимачен номер 38 (тридесет и осем) от квартал 17 (седемнадесети) 

по плана на село Ново Лески, община Хаджидимово, одобрен със Заповед № 346/1983 

година на Кмета на общината, с площ от 621 (шестстотин двадесет и един) квадратни 

метра, при граници (съседи): от изток – УПИ (парцел) VІІ (седем), имот планоснимачен 

номер  38 (тридесет и осем), от юг -  УПИ (парцел) ІІ (втори), имот планоснимачен 

номер  37 (тридесет и седем), от запад – улица и от север - УПИ (парцел) ІV (четвърти), 

актуван с Акт за частна общинска собственост № 903/06.08.2021г., 

- точка 30-  НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) ІV 

(четвърти) от квартал 17 (седемнадесети) по плана на село Ново Лески, община 

Хаджидимово, одобрен със Заповед № 346/1983 година и изменен със Заповед № 

87/21.04.2021 год. и двете на Кмета на общината, с площ от 473 (четиристотин 

седемдесет и три) квадратни метра, при граници (съседи): от изток – УПИ (парцел) V 

(пет), от юг -  УПИ (парцел) ІІІ (три), имот планоснимачен номер  38 (тридесет и осем), 

от запад – улица и от север - УПИ (парцел) VІІІ (осем), актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 904/06.08.2021г. 



- точка 31 - НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) V (пети) 

от квартал 17 (седемнадесети) по плана на село Ново Лески, община Хаджидимово, 

одобрен със Заповед № 346/1983 година и изменен със Заповед № 87/21.04.2021 год. и 

двете на Кмета на общината, с площ от 596 (пет стотин деветдесет и шест) квадратни 

метра, при граници (съседи): от изток – улица, от юг – УПИ (парцел) ІІІ (трети) и УПИ 

(парцел) VІ (шести), от запад - УПИ (парцел) ІV (четири) и от север - УПИ (парцел) 

VІІІ (осем)  и УПИ (парцел) VІ (шест), актуван с Акт за частна общинска собственост 

№ 905/06.08.2021г. и 

- точка 32 - НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) VІІ 

(седми), имот планоснимачен номер 38 (тридесет и осем) от квартал 17 (седемнадесети) 

по плана на село Ново Лески, община Хаджидимово, одобрен със Заповед № 346/1983 

година на Кмета на общината, с площ от 375 (триста седемдесет и пет) квадратни 

метра, при граници (съседи): от изток – улица, от юг – УПИ (парцел) ІІ (втори), имот 37 

(тридесет и седем), от запад - УПИ (парцел) ІІІ (три) и от север - УПИ (парцел) V (пет), 

актуван с Акт за частна общинска собственост № 906/06.08.2021г. 

- точка 33 - УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) ХІІІ (тринадесети), имот 

планоснимачен номер 511 (петстотин и единадесети) от квартал 46 (четиридесет и 

шести) по плана на село Копривлен, община Хаджидимово, одобрен със заповед № 20 

от 1991 год. на Кмета на общината, с площ за имота от 605 (шестстотин и пет) 

квадратни метра, актуван с Акт за частна общинска собственост № 909 от 27.09.2021г 

като в приложение  № 1, част 3 се добави 

точка 4 - УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) ІХ (девети), от квартал 18 

(осемнадесети) по сега действащия план на град Хаджидимово, община Хаджидимово, 

област Благоевград, одобрен със Заповед № 70/1991 година на Кмета на общината, с 

площ от 580 квадратни метра, актуван с Акт за общинска собстевонст № 

910/27.09.2021г. 

 

като в приложение  № 6 се добавят: 

- точка 3 - „ПАРК“ село Блатска, община Хаджидимово 

     –точка 4 - „Обслужващ път до пречиствателна станция за отпадни води“ в 

землището на град Хаджидимово, община Хаджидимово 

 

 

Людмил Терзиев – Кмет на община Хаджидимово 


