
ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

 
ОТ ЛЮДМИЛ ТЕРЗИЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

ХАДЖИДИМОВО 

 
ОТНОСНО:  АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И 

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО ЗА 

2022 ГОДИНА 
 

 

С Решение № 300 от Протокол № 26 от заседание проведено на 31.01.2022 год.  на 

Общински съвет – Хаджидимово е одобрена Годишната програма за управление и 
разпореждане с общинска собственост за 2022 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 2022 година, приета с Решение № 300 от Протокол № 26 от заседание 
проведено на 31.01.2022 год.,  

1. В приложение  № 1, част 1, се добавят: 

- точка 22: Поземлен имот с идентификатор 38532.92.221 по КККР на село Копривлен, 

община Хаджидимово, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1157/23.05.2018 г. 
на АГКК  и изменена  със Заповед № 18-491/14.01.2022г. на Началника на СГКК –Благоевград, 

с площ от 875 кв.м. с трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно 

ползване -  За складова база, категория на земята при неполивни условия – 0 (нула), предишен 
идентификатор – няма, номер по предходен план – 000221, АОС № 921 от 01.03.2022 г.  

точка 24  - МАСИВНА СГРАДА със застроена площ от 546 кв.м., заснета като имот с 

идентификатор 03975.5.44.1 по КККР на село Беслен, местност „ОГРАДАТА“, община 
Хаджидимово, област Благоевград, предназначение -– Складова база, склад, одобрени със 

Заповед РД-18-1156/23.05.2018 год. на АГКК  и изменена със Заповед № 18-4387/27.04.2022 

год. на Началника на СГКК-Благоевград, изградена в ПОЗЕМЛЕН  ИМОТ с идентификатор 

03975.5.44 по КККР на село Беслен, находящ се в местност „ЛОЗЯТА“ в землището на село 
Беслен, ЕКАТТЕ 03975, община Хаджидимово, област Благоевград, ведно със съответните 

идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, актуван с 

Акт за частна общинска собственост № 942 от 25.05.2022 год. 
2. като в  се създаде приложение  № 6 с точка 1: 

 - ЛЕСОПАРК град Хаджидимово ЛЕСОПАРК – инвестиционно намерение върху Поземлен 

имот с идентификатор 77058.15.44 (седем седем нула пет осем точка петнадесет точка 

четиридесет и четири), град Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград по 
КККР, одобрени със Заповед № РД-18-1165 от 23.05.2018г. на Изпълнителния директор на 

АГКК, с площ от 65 344 кв.м., трайно предназначение на територията – горска, начин на 

трайно ползване – иглолистна гора,  предходен идентификатор – няма, номер по предходен 
план - 015001 
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