
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАДЖИДИМОВО 
гр. Хаджидимово, ул. “Димо Хаджидимов“ № 46 тел. 07528 2922, 

e-mail: obshtinskisavet_hd@abv.bg 
 

                                                                                                                  ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 
П Р О Т О К О Л №10 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 28.04.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Предоставяне на Общинска служба „Земеделие“ гр. Хаджидимово на земеделска 
земя от Общински поземлен фонд (чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ) за възстановяване 
правото на собственост в съществуващи (възстановими) стари реални граници. 
/вх. №91-00-148/13.04.2016 г./ 

17………… 

 

С поименно гласуване: 16 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 
съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №100 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА  и & 27, ал. 2, т. 1 и т. 2  (ДВ бр.62/2010) 
от ПЗ към ЗИД  на ЗСПЗЗ, Общински съвет гр. Хаджидимово 

РЕШИ: 

     1.Предоставя на ОСЗ гр. Хаджидимово поземлен имот в м. „Слатина” с площ от 
0,228 дка.(двеста двадесет и осем кв.м.) скица - проект на  имот с кад. № 093103, с 
начин на трайно ползване – нива, в землището на с. Абланица с ЕКАТТЕ 00014 за 
възстановяване правото на собственост на Зейнепа Мехмедова Молова. 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 
 
Протоколчик: Анелия Стойкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАДЖИДИМОВО 
гр. Хаджидимово, ул. “Димо Хаджидимов“ № 46 тел. 07528 2922, 

e-mail: obshtinskisavet_hd@abv.bg 
 

                                                                                                                  ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 
П Р О Т О К О Л №10 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 28.04.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

2. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Предоставяне на Общинска служба „Земеделие“ гр. Хаджидимово на земеделска 
земя от Общински поземлен фонд (чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ) за възстановяване 
правото на собственост в съществуващи (възстановими) стари реални граници. 
/вх. №91-00-149/13.04.2016 г./ 

17…………….. 

С поименно гласуване: 16 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 
съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №101 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА  и & 27, ал. 2, т. 1 и т. 2  (ДВ бр.62/2010) 
от ПЗ към ЗИД  на ЗСПЗЗ, Общински съвет гр. Хаджидимово 

РЕШИ: 

     1. Предоставя на ОСЗ гр. Хаджидимово поземлен имот в м. „Кисловка” с площ от 
0,566 дка. (петстотин шестдесет и шест кв.м.) скица - проект на  имот с кад. № 000211 с 
начин на трайно ползване – ливада, в землището на  с. Садово с ЕКАТТЕ 65108 за 
възстановяване правото на собственост на наследниците на Димитър Димитров 
Маринов. 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 
 
Протоколчик: Анелия Стойкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАДЖИДИМОВО 
гр. Хаджидимово, ул. “Димо Хаджидимов“ № 46 тел. 07528 2922, 

e-mail: obshtinskisavet_hd@abv.bg 
 

                                                                                                                  ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 
П Р О Т О К О Л №10 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 28.04.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

3. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Предоставяне на Общинска служба „Земеделие“ гр. Хаджидимово на земеделска 
земя от Общински поземлен фонд (чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ) за възстановяване 
правото на собственост в съществуващи (възстановими) стари реални граници. 
/вх. №91-00-150/13.04.2016 г./ 

17…………….. 

С поименно гласуване: 16 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 
съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №102 

     На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и & 27, ал.2, т.1 и т.2 (ДВ бр.62/2010) от ПЗ 
към ЗИД  на ЗСПЗЗ, Общински съвет гр. Хаджидимово   

РЕШИ: 

     1.Предоставя на ОСЗ гр. Хаджидимово поземлен имот в м. „Орман” с площ от 1,348 
дка.( хиляда триста четиридесет и осем кв.м.) скица - проект на имот с кад. № 043011 с 
начин на трайно ползване – нива, в землището  на с. Блатска с ЕКАТТЕ 04399 за 
възстановяване правото на собственост на наследниците на Костадин Илиев Терзиев. 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 
 
Протоколчик: Анелия Стойкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАДЖИДИМОВО 
гр. Хаджидимово, ул. “Димо Хаджидимов“ № 46 тел. 07528 2922, 

e-mail: obshtinskisavet_hd@abv.bg 
                                                                                                                  ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 
П Р О Т О К О Л №10 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 28.04.2016 г. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

4. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Одобряване на пазарна оценка за продажба на недвижим имот – частна общинска 
собственост. /вх. №91-00-154/18.04.2016 г./ 

17…………….. 

С поименно гласуване: 16 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 
съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №103 

     І. 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 

РЕШИ : 

Актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с общински 
имоти за 2016 год., като в приложение № 1, в част ІІІ – Продажба на земя- частна 
общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда се добави 
точка: 

№ 
по 
ред 

  

ИМОТ 

 3. УПИ (парцел) ІІ (втори) от квартал 20 (двадесети) по плана на град Хаджидимово, 
община съща, област Благоевград, утвърден със заповед № 70/03.06.1991 год., и 
изменен в тази част със Заповед 224/20.11.2015 год. и двете на Кмета на общината, с 
площ за урегулираният поземлен имот от 263 квадратни метра, актуван с  Акт за 
частна общинска собственост  № 628 от 04.04.2016 год. 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 
 
Протоколчик: Анелия Стойкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАДЖИДИМОВО 
гр. Хаджидимово, ул. “Димо Хаджидимов“ № 46 тел. 07528 2922, 

e-mail: obshtinskisavet_hd@abv.bg 
 

                                                                                                                  ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 
П Р О Т О К О Л №10 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 28.04.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

4. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Одобряване на пазарна оценка за продажба на недвижим имот – частна общинска 
собственост. /вх. №91-00-154/18.04.2016 г./ 

17…………….. 

С поименно гласуване: 16 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 
съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №104 

     ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35, ал. 3 от ЗОС, чл. 41, ал. 2 от 
ЗОС, и чл. 36, ал. 1 от НРПУРОИКПК, Общински съвет – Хаджидимово 

РЕШИ : 

     1. ОДОБРЯВА експертната оценка за определяне на пазарната стойност на : 
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) ІІ (втори) от квартал 20 (двадесети) по 
плана на град Хаджидимово, община съща, област Благоевград, утвърден със заповед 
№ 70/03.06.1991 год., и изменен в тази част със Заповед 224/20.11.2015 год. и двете на 
Кмета на общината, с площ за имота от 263 (двеста шестдесет и три) квадратни метра, 
при граници: от север – улица, от изток и югоизток – УПИ (парцел) І (първи), от 
югозапад и запад – улица,  актуван с  Акт за частна общинска собственост  № 628 от 
04.04.2016 год., без построената в имота сграда, в размер на 5 000 (пет хиляди) лева.  
     2. ОПРЕДЕЛЯ  продажна цена на имота в размер на 5 000 (пет хиляди) лева.  

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 
 
Протоколчик: Анелия Стойкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАДЖИДИМОВО 
гр. Хаджидимово, ул. “Димо Хаджидимов“ № 46 тел. 07528 2922, 

e-mail: obshtinskisavet_hd@abv.bg 
 

                                                                                                                  ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 
П Р О Т О К О Л №10 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 28.04.2016 г. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

5. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Прекратяване на съсобственост в УПИ (парцел) XIX (деветнадесети) от квартал 
101 по плана на град Хаджидимово. /вх. №91-00-155/18.04.2016 г./ 

17…………….. 

С поименно гласуване: 16 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 
съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №105 

І. 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 

РЕШИ : 

Актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с общински 
имоти за 2016 год., като в приложение  № 1, в част ІІ – Прекратяване на съсобственост 
– чрез изкупуване собствеността на община Хаджидимово от физически лица се 
добавят следните точки: 

№ 
по 
ред 

  

ИМОТ 

 11. 269/473 идеални части от НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 
за целия имот от 473 квадратни метра, отреден за “жилищно застрояване”, 
представляващ Урегулиран поземлен имот (парцел) ХІХ (деветнадесети), 
планоснимачен номер № 88 от кв. 101 по плана на град Хаджидимово, актуван с АОС 
№ 627/04.04.2016 год. 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 
 
Протоколчик: Анелия Стойкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАДЖИДИМОВО 
гр. Хаджидимово, ул. “Димо Хаджидимов“ № 46 тел. 07528 2922, 

e-mail: obshtinskisavet_hd@abv.bg 
 

                                                                                                                  ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 
П Р О Т О К О Л №10 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 28.04.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

5. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Прекратяване на съсобственост в УПИ (парцел) XIX (деветнадесети) от квартал 
101 по плана на град Хаджидимово. /вх. №91-00-155/18.04.2016 г./ 

17…………….. 

С поименно гласуване: 16 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 
съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №106 

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 
36, ал. 1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИКПК, Общински съвет 
– Хаджидимово  

РЕШИ : 

1. ДА СЕ ПРЕКРАТИ съсобствеността в УПИ (парцел) ХІХ (деветнадесети), 
отреден за имот планоснимачни номера 88 (осемдесет и осем) от квартал 101 (сто и 
първи) по действащият кадастрален и регулационен план на град Хаджидимово, 
одобрен със Заповед № 70/1991 година на Кмета на общината, с площ за целия 
урегулиран поземлен имот от 473 (четиристотин седемдесет и три) квадратни метра, 
при съседи за същия: от север – УПИ (парцел) ХХІ (двадесет и първи), от изток – УПИ 
(парцел) ХVІ (шестнадесети), от юг - УПИ (парцел) ХVІІІ (осемнадесети),  и от запад - 
улица, като община Хаджидимово продаде притежаваните от нея 269/473 (двеста 
шестдесет и девет върху четиристотин седемдесет и три) идеални части от правото 
на собственост в описания урегулиран поземлен имот на съсобственика Ася Георгиева 
Михайлова с ЕГН 8304290074, която е собственик на 204/473 (двеста и четири върху 
четиристотин седемдесет и три) идеални части от същия урегулиран поземлен имот. 

2. ОДОБРЯВА експертната оценка за определяне на пазарната стойност за 
269/473 (двеста шестдесет и девет върху четиристотин седемдесет и три) идеални 
части от УПИ (парцел) ХІХ (деветнадесети), отреден за имот планоснимачен номер 88 



(осемдесет и осми) от квартал 101 (сто и първи) по действащият кадастрален и 
регулационен план на град Хаджидимово, одобрен със Заповед № 70/1991 година на 
Кмета на общината, с площ за целия урегулиран поземлен имот 473 (четиристотин  
седемдесет и три) квадратни метра, при съседи за същия: от север – УПИ (парцел) ХХІ 
(двадесет и първи), от изток – УПИ (парцел) ХVІ (шестнадесети), от юг - УПИ (парцел) 
ХVІІІ (осемнадесети),  и от запад - улица, в размер на 1 800 (хиляда и осемстотин) лева. 

 
3. ОПРЕДЕЛЯ  продажна цена на имота в размер на 1 800 (хиляда и 

осемстотин) лева. 
 
 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 
 
Протоколчик: Анелия Стойкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАДЖИДИМОВО 
гр. Хаджидимово, ул. “Димо Хаджидимов“ № 46 тел. 07528 2922, 

e-mail: obshtinskisavet_hd@abv.bg 
 

                                                                                                                  ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 
П Р О Т О К О Л №10 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 28.04.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

6. Отчет за извършените разпоредителни сделки с общинско имущество за първото 
тримесечие на 2016 г. /вх. №91-00-156/18.04.2016 г./ 

17…………….. 

С поименно гласуване: 16 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 
съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №107 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 7 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с Общинската администрация, Общински съвет - Хаджидимово 
приема отчета за извършените разпоредителни сделки с общинско имущество за 
първото тримесечие на 2016 г. 
 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 
 
Протоколчик: Анелия Стойкова 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАДЖИДИМОВО 
гр. Хаджидимово, ул. “Димо Хаджидимов“ № 46 тел. 07528 2922, 

e-mail: obshtinskisavet_hd@abv.bg 
 

                                                                                                                  ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 
П Р О Т О К О Л №10 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 28.04.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

7. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост. /вх. №91-00-
157/18.04.2016 г./ 

17…………….. 

С поименно гласуване: 15 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 1 – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, Общински 
съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №108 

     І. 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 

РЕШИ: 

     Актуализира Програма за управлението на общинска собственост в община 
Хаджидимово за 2014 година, като в приложение  № 1, в част І – Продажби по реда на 
член  35 от ЗОС – чрез публичен търг или публично оповестен конкурс се добави точка 
140  - ВТОРИ ЕТАЖ със застроена площ от 108 квадратни метра от ДВУЕТАЖНА 
МАСИВНА СТОМАНОБЕТОНОВА СГРАДА със застроена площ от 108 квадратни 
метра, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от 
правото на строеж върху мястото, заснета като имот планоснимачен номер 210 
(двеста и десет) от квартал 26 (двадесет и шест) по невлезнал в сила кадастрален и 
регулационен план на село Тешово, община Хаджидимово, област Благоевград, 
съгласно скица изх. № 188/09.12.2015 година, издадена от ОбА – Хаджидимово, 
актуван с Акт за частна общинска собственост № 626 от 21.03.2016 год. 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 
 
Протоколчик: Анелия Стойкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАДЖИДИМОВО 
гр. Хаджидимово, ул. “Димо Хаджидимов“ № 46 тел. 07528 2922, 

e-mail: obshtinskisavet_hd@abv.bg 
 

                                                                                                                  ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 
П Р О Т О К О Л №10 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 28.04.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

7. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост. /вх. №91-00-
157/18.04.2016 г./ 

17…………….. 

С поименно гласуване: 15 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 1 – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, Общински 
съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №109 

     ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 32, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда 
на придобиване, управление и разпореждане с общинска имущество и конкретните 
правомощия на кметовете, Общински съвет – Хаджидимово 

РЕШИ: 

     1. Да се проведе ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване по реда на глава пета от 
НРПУРОИКПК за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 
представляващ: ВТОРИ ЕТАЖ със застроена площ от 108 (сто и осем) квадратни 
метра от ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СТОМАНОБЕТОНОВА СГРАДА със застроена 
площ от 108 (сто и осем) квадратни метра, ведно със съответните идеални части от 
общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, търпим строеж, 
съгласно Удостоверение по § 16, ал. 1 от ПР на ЗУТ с изх. № 08-15-527 от 10.12.2015 
година, издадено от Главния архитект на община Хаджидимово, заснета като имот 
планоснимачен номер 210 (двеста и десет) от квартал 26 (двадесет и шест) по невлезнал 
в сила кадастрален и регулационен план на село Тешово, община Хаджидимово, област 
Благоевград, съгласно скица изх. № 188/09.12.2015 година, издадена от ОбА – 
Хаджидимово, актуван с Акт за общинска собственост № 626 от 21.03.2016 год., вписан 
в Службата по вписвания Гоце Делчев към Агенция по вписванията София с дв.вх. рег. 
№ 1076, парт. № 43197, акт № 112, том ІV/04.04.2016 год. 



     2. Одобрява  експертната оценка за определяне на пазарната стойност за имота,  
възлизаща в  размер на 31 000 (тридесет и една хиляди) лева. 

     3. Определя първоначална тръжна цена на имота в размер на 31 000 (тридесет и 
една хиляди) лева. 

      4. Сумата от продажбата да се вложи за подобряване инфраструктурата на с. 
Тешово. 

 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 
 
Протоколчик: Анелия Стойкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАДЖИДИМОВО 
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e-mail: obshtinskisavet_hd@abv.bg 
 

                                                                                                                  ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 
П Р О Т О К О Л №10 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 28.04.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

8. Преразглеждане на докладна записка от Лазар Папазов – председател на ПК 
„Регионално развитие, инвестиции, евроинтеграция, еврофондове, бизнес среда, 
трудова заетост, нормативна дейност и обществен ред“, относно: Учредяване право на 
ползване върху част от общински имот с № 030095 (АОС № 100 от 24.02.2014 г.) в 
землището на с. Теплен с ЕКАТТЕ 72269 за устройване на постоянен пчелин. 

17…………….. 

С поименно гласуване: 16 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 
съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №110 

     На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, Общински съвет – Хаджидимово 
потвърждава Решение №79 по Протокол №8/25.03.2016 г., а именно: 

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.34, ал.6, чл.39 ,ал.3 и ал.4 от ЗОС, във 
връзка с чл.11, ал.1 и 2 от ЗПч, дава съгласие за учредяване на възмездно право на 
ползване за устройване на постоянни пчелини за срок от 6 (шест) години на следните 
лица, върху следните имоти – публична общинска собственост: 

1.1. на ЮЛИЯН СЕВЕРИНОВ ЧИНАРСКИ  с постоянен адрес: с.Теплен, 
община Хаджидимово, област с административен център град Благоевград, 
върху част от поземлен имот с идентификатор №030095 по кадастралната 
карта на с.Теплен, с площ 3000 кв.м., с начин на трайно ползване „Пасище, 
мера“, целият с площ от 67 060 кв.м. (АОС №100 от 24.02.2014 год.).; 

1.2. на ЕЛХАН ЮЛИЯНОВ ЧИНАРСКИ с постоянен адрес: с.Теплен, община 
Хаджидимово, област с административен център град Благоевград, върху 
част от поземлен имот с идентификатор №030095 по кадастралната карта на 
с.Теплен, с площ 2000 кв.м., с начин на трайно ползване „Пасище, мера“, 
целият с площ от 67 060 кв.м. (АОС №100 от 24.02.2014 год.).; 



2.Упълномощава Кмета на община Хаджидимово да сключи договор за учредяване 
на право на ползване за срок от 6 (шест) години. 

3. Определя годишна наемна цена, съгласно оценката на лицензирания оценител, в 
размер на 15 лв. на декар. 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 
 
Протоколчик: Анелия Стойкова 
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П Р О Т О К О Л №10 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 28.04.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

9. Предложение от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Кандидатстване на община Хаджидимово с проектни предложения по Програма за 
развитие на селските райони 2014-2020, Мярка 07 – „Основни услуги и обновяване 
на селата в селските райони“, Подмярка 7.2 – „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби 
инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници 
и спестяване на енергия. /вх. №91-00-147/13.04.2016 г./ 

17…………….. 

С поименно гласуване: 16 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 
съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №111 

     На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.17, ал.1, т.6 и т.8 и чл.21, ал.1, 
т.8 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Хаджидимово  

РЕШИ: 

I. ОС – Хаджидимово одобрява Община Хаджидимово да кандидатства по Програма за 
развитие на селските райони 2014 – 2020, Мярка 07 – „Основни услуги и обновяване на 
селата в селските райони“, Подмярка 7.2 – „Инвестиции в създаването, подобряването 
или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура, включително 
инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергии“ с проектни 
предложения за: 

1. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна 
инфраструктура с местно значение в селските райони. 

II. Упълномощава кмета на община Хаджидимово да бъдат изготвени проектни 
предложения до максимално допустимия финансов ресурс за един проект съгласно 
ПРСП за: 



1. „Реконструкция на общинска образователна инфраструктура на територията на 
Община Хаджидимово за следните обекти: 

 Основно училище „Гоце Делчев“, с. Беслен; 
 Средно общообразователно училище „Никола Йонков Вапцаров“, 

Хаджидимово; 
 ОДЗ „Надежда“ гр. Хаджидимово и филиали към него както следва: 

- с. Садово 
- с. Теплен 
- с. Беслен 
- с. Блатска 

 ЦДГ „Пролет“ с. Абланица; 
 ЦДГ „Незабравка“ с. Копривлен и филиал към нея: 

- с. Ново Лески 

III. Общинския съвет удостоверява, че дейностите включени в проектни предложения 
по пункт II съответстват на приоритетите на Общинския план за развитие на Община 
Хаджидимово. 

IV. Упълномощава кмета на Община Хаджидимово да предприеме необходимите 
действия по подготовката и кандидатстването с проектни предложения. 

 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 
 
Протоколчик: Анелия Стойкова 
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ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 28.04.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

10. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Приемане на Наредба за управление и стопанисване на общинските горски 
територии, собственост на община Хаджидимово. /вх. №91-00-165/21.04.2016 г./ 

17…………….. 

С поименно гласуване: 15 – „ЗА“, 1 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 
съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №112 

     На основание чл. 21, ал. 2, ЗМСМА, чл. 8  от Закона за нормативните актове, и във 
връзка с чл. 181, ал.6 от Закона за горите, Общински съвет – Хаджидимово: 

РЕШИ: 
 

Общински Съвет - Хаджидимово приема Наредба за управление и стопанисване на 
общински горски територии, собственост на Община Хаджидимово. 

 

 

 
 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 
 
Протоколчик: Анелия Стойкова 
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П Р О Т О К О Л №10 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 28.04.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

11. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община 
Хаджидимово за 2017 г. /вх. №91-00-160/20.04.2016 г./ 

17…………….. 

С явно гласуване: 16 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет 
- Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №113 

     На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА, чл.19, ал.2 и 3 от Закона за 
социалното подпомагане и във връзка с приетата Стратегия за развитие на социалните 
услуги в община Хаджидимово, Общински съвет - Хаджидимово  

 

РЕШИ: 

Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в община Хаджидимово за 
2017 г. 

 

 

 
 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 
 
Протоколчик: Анелия Стойкова 
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П Р О Т О К О Л №10 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 28.04.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

12. Докладна записка от Кармелита Палашева – председател на комисията по 
„Образование, култура, вероизповедания, здравеопазване, социални дейности, спорт, 
детски и младежки дейности“, относно: Организиране и провеждане на общинско 
състезание по БДП. /вх.№91-00-169/21.04.2016 г./ 

17…………….. 

С поименно гласуване: 16 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 
съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №114 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 5, ал. 2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с Общинската администрация, Общински съвет - Хаджидимово  
 

РЕШИ: 
  
     Одобрява средства в размер на 1000 лв. (хиляда) за организиране и провеждане на 
общинско състезание „Деца на колела“ и Първи юни – международен ден на детето. 
 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 
 
Протоколчик: Анелия Стойкова 
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ПРОВЕДЕНО НА 28.04.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

13. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Разрешение за изработване на: проект за Подробен устройствен план – План за 
застрояване (ПУП – ПЗ) на имот с номер 010029, представляващ Нива с площ 
1,510 дка, находящ се в местността „Неора дере“ в землището на село Ново Лески, 
община Хаджидимово, област Благоевград с цел промяна предназначението на 
земеделска земя и отреждане на имота за „къща за гости“; проект за Подробен 
устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на външно ВиК и ел. 
захранване до имот с номер 010029, представляващ Нива с площ от 1,510 дка, 
находящ се в местността „Неора дере“ в землището на село Ново Лески, община 
Хаджидимово, област Благоевград. /вх.№91-00-162/21.04.2016 г./ 

17…………….. 

С поименно гласуване: 16 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 
съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №115 

     На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т.11 от  ЗМСМА, във  връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл. 
124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет град Хаджидимово  
 

РЕШИ: 
 

1. Разрешава изработването на: 
1.1 . Проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП - ПЗ) 

на имот с номер 010029, представляващ Нива с площ от 1,510 дка, 
находящ се в местността „Неора дере” в землището на село Ново Лески, 
община Хаджидимово, област Благоевград с цел промяна 
предназначението за земеделска земя и отреждане на имота за „къща за 
гости”. 



1.2 . Проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП - ПП) за 
трасе на външно ВиК и ел. захранване до имот с номер 010029, 
представляващ Нива с площ от 1,510 дка, находящ се в местността 
„Неора дере” в землището на село Ново Лески, община Хаджидимово, 
област Благоевград. 

2 Одобрява задания за изработване на: проект за за Подробен устройствен план – 
План за застрояване (ПУП - ПЗ) на имот с номер 010029, представляващ Нива с 
площ от 1,510 дка, находящ се в местността „Неора дере” в землището на село 
Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград с цел промяна 
предназначението за земеделска земя и отреждане на имота за „къща за гости” и 
проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП - ПП) за трасе на 
външно ВиК и ел. захранване до имот с номер 010029, представляващ Нива с площ 
от 1,510 дка, находящ се в местността „Неора дере” в землището на село Ново 
Лески, община Хаджидимово, област Благоевград. 

3 Настоящото решение за изработване на проект за Подробен устройствен план – 
Парцеларен план (ПУП - ПП) има силата на предварително съгласие по смисъла на 
чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ със срок на валидност до влизане в сила на решението на 
Комисията за земеделските земи. 
 

 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 
 
Протоколчик: Анелия Стойкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАДЖИДИМОВО 
гр. Хаджидимово, ул. “Димо Хаджидимов“ № 46 тел. 07528 2922, 

e-mail: obshtinskisavet_hd@abv.bg 
 

                                                                                                                  ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 
П Р О Т О К О Л №10 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 28.04.2016 г. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

14. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за 
застрояване (ПУП – ПЗ) на имот с номер 012015, представляващ Нива с площ 
0,425 дка, находящ се в местността „Градините“ в землището на село Лъки, 
община Хаджидимово, област Благоевград с цел промяна предназначението на 
земеделска земя и отреждане на имота за „къща за гости със зона за отдих“. 
/вх.№91-00-163/21.04.2016 г./ 

17…………….. 

С поименно гласуване: 16 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 
съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №116 

     На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т.11 от  ЗМСМА, във  връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл. 
124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет град Хаджидимово 

 
РЕШИ: 

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план – План за 
застрояване (ПУП - ПЗ) на имот с номер 012015, представляващ Нива с площ от 
0,425 дка, находящ се в местността „Градините” в землището на село Лъки, 
община Хаджидимово, област Благоевград с цел промяна предназначението за 
земеделска земя и отреждане на имота за „къщи за гости със зона за отдих”. 

2. Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – 
План за застрояване (ПУП - ПЗ) на имот с номер 012015, представляващ Нива с 
площ от 0,425 дка, находящ се в местността „Градините” в землището на село 
Лъки, община Хаджидимово, област Благоевград с цел промяна 
предназначението за земеделска земя и отреждане на имота за „къщи за гости 
със зона за отдих”. 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 
 
Протоколчик: Анелия Стойкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАДЖИДИМОВО 
гр. Хаджидимово, ул. “Димо Хаджидимов“ № 46 тел. 07528 2922, 

e-mail: obshtinskisavet_hd@abv.bg 
 

                                                                                                                  ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 
П Р О Т О К О Л №10 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 28.04.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

15. Разрешение за изработване на: проект за Подробен устройствен план – План за 
застрояване (ПУП – ПЗ) на имот с номер 168105, представляващ Ливада с площ 
1,200 дка, находящ се в местността „Слатина“ в землището на село Абланица, 
община Хаджидимово, област Благоевград с цел промяна предназначението на 
земеделска земя и отреждане на имота за „Жилищно строителство“; проект за 
Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на външно 
ВиК и ел. захранване до имот с номер 168105, представляващ Ливада с площ от 
1,200 дка, находящ се в местността „Слатина“ в землището на село Абланица, 
община Хаджидимово, област Благоевград. /вх.№91-00-164/21.04.2016 г./ 

17…………….. 

С поименно гласуване: 16 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 
съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №117 

     На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т.11 от  ЗМСМА, във  връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл. 
124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет град Хаджидимово  

 
РЕШИ: 

 
1. Разрешава изработването на: 

1.1. Проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП - 
ПЗ) имот с номер 168105, представляващ Ливада с площ от 1,200 дка, 
находящ се в местността „Слатина” в землището на село Абланица, 
община Хаджидимово, област Благоевград с цел промяна 
предназначението за земеделска земя и отреждане на имота за 
„жилищно строителство” 

1.2. Проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП - ПП) 
за трасе на външно ВиК и ел. захранване до имот с номер 168105, 



представляващ Ливада с площ от 1,200 дка, находящ се в местността 
„Слатина” в землището на село Абланица, община Хаджидимово, 
област Благоевград 

2. Одобрява задания за изработване на: проект за Подробен устройствен план – План 
за застрояване (ПУП - ПЗ) на имот с номер 168105, представляващ Ливада с площ 
от 1,200 дка, находящ се в местността „Слатина” в землището на село Абланица, 
община Хаджидимово, област Благоевград с цел промяна предназначението за 
земеделска земя и отреждане на имота за „жилищно строителство” и проект за 
Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП - ПП) за трасе на външно 
ВиК и ел. захранване до имот с номер 168105, представляващ Ливада с площ от 
1,200 дка, находящ се в местността „Слатина” в землището на село Абланица, 
община Хаджидимово, област Благоевград.  

3. Настоящото решение за изработване на проект за Подробен устройствен план – 
Парцеларен план (ПУП - ПП) има силата на предварително съгласие по смисъла на 
чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ със срок на валидност до влизане в сила на решението на 
Комисията за земеделските земи. 

 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 
 
Протоколчик: Анелия Стойкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАДЖИДИМОВО 
гр. Хаджидимово, ул. “Димо Хаджидимов“ № 46 тел. 07528 2922, 

e-mail: obshtinskisavet_hd@abv.bg 
 

 

                                                                                                                  ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 
П Р О Т О К О Л №10 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 28.04.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

16. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Усвояване и продажба на стояща дървесина на корен от гори, собственост на 
община Хаджидимово. /вх. №91-00-171/22.04.2016 г./ 

17…………….. 

С поименно гласуване: 13 – „ЗА“, 1 – „ПРОТИВ“, 2 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 
съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №118 

     На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.51, ал.2 и чл.49, ал.1, т.1 от 
НВДГТДОС, Общински съвет – Хаджидимово 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на 
стояща дървесина на корен по обекти описани в „план извлечението“ 
съгласувано с РИОСВ и одобрено от РДГ – Благоевград. 

2. Упълномощава Кмета на общината да организира и проведе публични търгове с 
явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по обекти описани в 
„план извлечението“ съгласувано с РИОСВ и одобрено от РДГ – Благоевград. 

3. Възлага на Кмета на общината, в конкурсната документация по провеждане на 
публичния търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, да 
бъде включена клауза относно гаранция за изпълнение в договора, която да бъде 
в размер от 3 % до 5 % от стойността на договора. 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 
 
Протоколчик: Анелия Стойкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАДЖИДИМОВО 
гр. Хаджидимово, ул. “Димо Хаджидимов“ № 46 тел. 07528 2922, 

e-mail: obshtinskisavet_hd@abv.bg 
                                                                                                                  ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

П Р О Т О К О Л №10 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 28.04.2016 г. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

17. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Приемане на цени за стояща дървесина на корен за продажба на физически и 
юридически лица от гори собственост на община Хаджидимово. /вх. №91-00-
172/22.04.2016 г./ 

С поименно гласуване: 14 – „ЗА“, 1 – „ПРОТИВ“, 1 – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, Общински 
съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №119 

     На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.22, ал.3 от НУСОГТСОХ, 
Общински съвет – Хаджидимово 

РЕШИ: 

1. Одобрява размера на продажните цени по тарифа на корен за кубичен метър, 
описани съгласно таблицата: 

Категории дървесина,сортименти ПРОДАЖНА ЦЕНА ПО 
ТАРИФА НА КОРЕН 

ЛЕВА/КУБ.М. 

1.Иглолистна   
А. Едрa  
I -a клас  
В т.ч    Чб 75.00 
В т.ч. Бб 85.00  
Трупи за бичене – I - клас   
В т.ч. Бб 85.00 
, В т.ч    Чб 75.00 
Трупи за бичене – 11 клас  
В т. ч.    Бб 69.00 
В т.ч    Чб 60.00 
Б. Средна  
Трупи за бичене Ш - клас  
В т. ч.    Бб 55.00 
В т.ч    Чб 44.00 



Греди  
В т. ч.    Бб, Чб 35.00 
Технологична дървесина – всички видове 24.00 
В. Дребна   
Ритловици. бб, , ела,чб 35.00  
Саръци бб,см,ела,чб 35.00 
Технолог. дребна бб, , ела,чб 23.00 
Г. Дърва  
В т. ч. ОЗМ  бб, , ела,чб 42.00 
 В т.ч технолог.- бб, , ела,чб 23.00  
В т.ч за огрев бб, см, ела 16.00 лв./пл.куб. 
2. Шираколистна  всичко   
Едра  
  Іклас бк 65.00  
  ІІклас бк, 45.00  
Средна  
  ІІІ бк. 35.00  
Технолог. Средна - бк 45 .00 
В. Дребна - VI клас бук,дъб 25.00  
Г. Дърва  
В т.ч ОЗМ 40.00  
В т.ч зa огрев широколистни- меки 16 лв. /пл.куб.м. 
В т.ч зa огрев широколистни- твърди. 24.00 лв. /пл.куб.м. 

КОНТИНГЕНТ МЕСТНО НАСЕЛЕНИЕ /КМН/   
Иглолистни  
Іклас   
      -бб 50.00 
     --чб 45.00 
  ІІклас,  
  -бб 40.00 
  -чб 35.00 
  Трупи за бичене Ш – клас  
Бб,чб 25.00 
| Греди обли бб,чб. 17.00 
  Дребни,саръци,ритловици 15.00 
  Иглолистни дърва за огрев 9.00  лв. /пл.куб.м. 
  Широколистни дърва за огрев . 

- меки 7.00 лв. /пл.куб. лв.  
-  твърди 19.00 лв. /пл.куб. лв 

Широколистни мертеци   
ЦЕНИТЕ СА БЕЗ ДДС  

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 
Протоколчик: Анелия Стойкова 


