
                              

     Проект на актуализация на „Програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022г.“  
        

     Съгласно чл.8, ал.10 от закона общинската собственост, в 
законоустановения  срок от публикуване на настоящото предложение 

на Интернет страницата Община Копривщица, е предоставена 
възможност на заинтересованите лица да направят своите 

предложения и становища по проекта на актуализация на „Програма 
за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 

2022г. на e-mail: info@ koprivshtitsa-bg.com 
      

    Мотиви за актуализиране на Програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022г. 

 

      Във връзка с изработен ПУП-ИПР, за ПИ 38558.3.492 одобрен със 
Заповед РД№237/06.07.2022г. на кмета на община Копривщица, са 

отразени имотите с проектни идентификатори в удостоверение №25-
166449/06.06.2022г., с които същите не са включен в годишната 

програма, затова е необходимо нейното актуализиране.   
    Актуализацията се извършва  на основание чл.8, ал.9 от Закона за 

общинската собственост, чл.6 от Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество в община 

Копривщица и Програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост при Община Копривщица за 2022г. приета с 

Решение№246/27.01.2022г. на Общински съвет Копривщица. 
          

     Цели, които се поставят 
  

     Програмата има отворен характер в своята реализация, 

позволяваща гъвкавост при нейното изпълнение и може да се 
актуализира през годината в зависимост от конкретни условия и 

влезли в сила промени в нормативната уредба, в това число при 
необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет. 

 
    Очаквани резултати  

 
    Със замяната на имотите ще бъдат удоволетворени исканията на 

Заявителя.   
 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз   
 

    Предлагания  проект на актуализация на “ Програма за управление 
и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022г.“ е 

разработена в съответствие с приетата от Общинския съвет Стратегия 

за управление на общинската собственост за срока на  мандата му, 



                              

Закона за общинската собственост, Закона за месното самоуправление 

и местната администрация, Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане общинско имущества в община 

Копривщица и програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост при Община Копривщица за 2022г. приета  с 

Решение№246/27.01.2022г. на Общински съвет-Копривщица. 
Предлагания проект съответства с правото на Европейския съюз и с 

директивите на Европейската общност.  
  
 

Раздел III. ПРИДОБИВАНЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ, ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ 

 

 

Т.2.2 Описание на имоти, с които община Копривщица има 
намерение да извърши замяна: 

 
2. /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ПРОЕКТЕН ИДЕНТИФИКАТОР 38558.3.354, ПРОЕКТНА ПЛОЩ 15 КВ.М. , 

ТРАЙНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  НА ТЕРИТОРИЯТА:УРБАНИЗИРАНА, НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ:ЗА 

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ, КОМПЛЕКС/ 

/ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ПРОЕКТЕН ИДЕНТИФИКАТОР 38558.3.537, ПРОЕКТНА ПЛОЩ 7 КВ.М., ТРАЙНО 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА: УРБАНИЗИРАНА, НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ:НИСКО 

ЗАСТРОЯВАНЕ ( ДО 10 М.) 

 

  

 

 

       Срокът за предложения и становища по проекта на актуализация е 14 дни от датата 

на публикуването му. 

 

 

 

 

 

 

 

БОЙКА ДЮЛГЯРОВА 

                                                КМЕТ НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦО 


