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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОПРИВЩИЦА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 № 123   
      гр. Копривщица           29.10.2020 година 

 

 
На основание чл.21 ал.1 т.8 и ал.3 от ЗМСМА, чл.6 ал.1 от ЗОС, чл.8 ал.9 от ЗОС 

и чл.15 от ЗУТ във връзка с чл.21, ал.4 от ЗОС и чл.41 ал.2 т.2 от Наредба за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

Общински съвет Копривщица РЕШИ: 
  

 

1. Изменя Решение №69/28.02.2020г., прието с Протокол 

№8/28.02.2020г. на ОбС – Копривщица, както следва: 

1. Обявява от публична общинска собственост в частна общинска 

собственост, поради отпаднало предназначение ПИ с проектен 

идентификатор 38558.7.218, проектна площ 22,00 кв.м. по Скица-проект 

№15-801638-01.09.2020г.,представляващ част от поземлен имот с 

идентификатор 38558.7.72 по КК на гр.Копривщица, целият с площ 197 

кв.м., с начин на трайно ползване: За второстепенна улица, вид 

територия: урбанизирана. 

2. Допълва годишна програма за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост за 2020г., приета с Решение 

№54/30.01.2020г. на ОбС – Копривщица в т. III.ПРИДОБИВАНЕ И 

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, с т.2.1 

Разпореждане с общински имоти – чрез замяна. 

3. Дава съгласие за замяна на ПИ с проектен идентификатор 

38558.7.218, проектна площ 22,00 кв.м. по Скица-проект №15-801638-

01.09.2020г.,представляващ част от поземлен имот с идентификатор 

38558.7.72 по КК на гр.Копривщица, целият с площ 197 кв.м., с начин на 

трайно ползване: За второстепенна улица, вид територия: урбанизирана 

с ПИ с проектен идентификатор 38558.7.220, проектна площ 22,00 кв.м. 

по Скица-проект №15-801638-01.09.2020г., представляващ част от 

поземлен имот с идентификатор ПИ 38558.7.74 по КК на гр. Копривщица 

и проектен идентификатор 38558.7.219, по Скица-проект №15-801638-

01.09.2020г., собственост на Мария Атанасова Илиева, Красимир Радев 

Димитров и Димитър Радев Димитров. 
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В замяна Община Копривщица получава 22,00 кв.м. представляващ 

част от поземлен имот с идентификатор ПИ 38558.7.74 по КК на гр. 

Копривщица и проектен идентификатор 38558.7.219, по Скица-проект 

№15-801638-01.09.2020г., присъединяващи се към ПИ 38558.7.73 целия 

с площ 91 кв.м., с начин на трайно ползване: За второстепенна улица, 

вид територия: урбанизирана, собственост на Община Копривщица. 

4. Възлага на Кмета на Община Копривщица да сключи договор за 

замяна, като разходите по извършване на замяната се поемат от Мария 

Атанасова Илиева. 

 

 
 

Настоящето решение е прието на редовно заседание на ОбС – Копривщица, 

проведено на 29.10.2020 год., Протокол №20/29.10.2020 год. по точка втора от 

дневния ред с 11 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се, след 

направените обсъждания и е подпечатено с официалният печат на Общински съвет 

– Копривщица. 

 

 

 

 

 

 

Протоколист:……………….      Председател ОбС:…………… 

        / Ц. Галинова/                     /Л.Цеков /  


