
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 №12 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 01.07.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Информация за дейността на полицейски участък Хаджидимово за 2015 г. /вх.№91-
00-206/16.06.2016 г./ 

12………… 

 

С явно гласуване: 15 – „ЗА“, 2 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет 
- Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №134 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и приетия План за работа, Общински 
съвет - Хаджидимово приема информацията за дейността на полицейски участък 
Хаджидимово за 2015 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 №12 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 01.07.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

2. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Предложение за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска 
собственост за нуждите на общинските ръководства на политически партии. 
/вх.№91-00-215/21.06.2016 г./ 

12…………….. 

С поименно  гласуване: 14 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 1 – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, Общински 
съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №135 

     На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 4 от ЗОС, чл. 17, ал. 1 от 
Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
и конкретните правомощия на кметовете, Общински съвет – Хаджидимово 

РЕШИ: 

     ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде отдадено под наем без търг или конкурс за нуждите на 
общинското ръководство на политическа партия ДПС – Хаджидимово, за срок от 2 
години и при наемна месечна цена в размер на 56 (петдесет и шест) лева, на следния 
недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: Два броя помещения, 
функционално свързани – ПОМЕЩЕНИЕ със застроена площ от 26 (двадесет и шест) 
квадратни метра, находящо се в североизточната част на основната част на първи етаж 
на двуетажна масивна сграда (ресторант), изградена в УПИ /парцел/ II /втори/ от 
квартал 36 (тридесет и шести) по сега действащия план на село Абланица, община 
Хаджидимово, област Благоевград, и ПОМЕЩЕНИЕ със застроена площ от 30 
(тридесет) квадратни метра, находящо се в североизточната част на първи етаж на 
двуетажна масивна сграда (ресторант), построена през 1982 г. в УПИ /парцел/ II /втори/ 
от квартал 36 (тридесет и шести) по сега действащия план на село Абланица, община 
Хаджидимово, област Благоевград, одобрен със заповед №2523/1937 год. на ОНС, при 
съседи на помещението: от изток – проход между Двуетажната масивна сграда 
/Ресторант/ и Читалище, от запад и север – магазин, собственост на Елхан Башов, от юг 



– външна стена, отгоре – ресторант, собственост на Фаик Метушев, за имота е съставен 
Акт за частна общинска собственост №114/21.12.2004 год., вписан в Службата по 
вписвания – гр. Гоце Делчев към Агенцията по вписванията – град София с вх. рег. № 
192, парт. № 2787, акт № 163, том I, дело № 171/02.02.2005 год. 

     Задължава Кмета на общината да извърши необходимите правни и фактически 
действия за сключване на договор за наем и предаване на имота. 

 

 

 

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 №12 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 01.07.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

3. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост. /вх.№91-00-
218/23.06.2016 г./ 

12…………….. 

С поименно  гласуване: 14 – „ЗА“, 1 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 
съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №136 

     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 2016 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 
144  - УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) ІV (четвърти), планоснимачен 
номер 303 (триста и три) от квартал 31 (тридесет и първи) по невлезнал в сила 
регулационен и кадастрален план и изработен за тази част ПУП – ПР, одобрен със 
Заповед № 8/25.01.2016 год. на Кмета на общината, находящ се в село Тешово, община 
Хаджидимово, област Благоевград, с площ за парцела измерена графично от 432 
(четиристотин тридесет и два) квадратни метра, ведно с построената в имота 
ДВУЕТАЖНА СГРАДА – бивша здравна служба със застроена площ от 75 (седемдесет 
и пет) квадратни метра, при граници - от север - улица, от изток - УПИ (парцел) VІІ 
(седми), планоснимачен номер 304 (триста и четири), от юг УПИ (парцел) ІІІ (трети) и 
от югозапад и запад - улица , актуван с Акт за частна общинска собственост № 693 от 
14.06.2016 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 №12 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 01.07.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

3. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост. /вх.№91-00-
218/23.06.2016 г./ 

12…………….. 

С поименно  гласуване: 14 – „ЗА“, 1 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 
съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №137 

     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: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) ІV (четвърти), 
планоснимачен номер 303 (триста и три) от квартал 31 (тридесет и първи) по 
невлезнал в сила регулационен и кадастрален план и изработен за тази част ПУП – ПР, 
одобрен със Заповед № 8/25.01.2016 год. на Кмета на общината, находящ се в село 
Тешово, община Хаджидимово, област Благоевград, с площ за парцела измерена 
графично от 432 (четиристотин тридесет и два) квадратни метра, ведно с построената 
в имота ДВУЕТАЖНА СГРАДА – бивша здравна служба със застроена площ от 75 
(седемдесет и пет) квадратни метра, при граници - от север - улица, от изток - УПИ 
(парцел) VІІ (седми), планоснимачен номер 304 (триста и четири), от юг УПИ (парцел) 
ІІІ (трети) и от югозапад и запад - улица, актуван с Акт за частна общинска собственост 
№ 693 от 14.06.2016 год. 

2.Одобрява експертната оценка за определяне на пазарната стойност за имота,  
възлизаща в  размер на 15 100 (петнадесет хиляди и сто) лева. 



3. Определя първоначална тръжна цена на имота в размер на 20 000 (двадесет 
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 №12 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 01.07.2016 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.№91-00-219/23.06.2016 г./ 

12…………….. 

С поименно  гласуване: 12 – „ЗА“, 3 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 
съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №138 

     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., приета с Решение № 57 от Протокол № 6 от заседание проведено на 
22.02.2016 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 3 - УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) VІ (шести) от квартал 60 
(шестдесети) по сега действащия план на село Абланица, община Хаджидимово, област 
Благоевград, одобрен със Заповед № 1378/1977 година на ОНС, с площ за урегулирания 
поземлен имот от 610 (шестстотин и десет) квадратни метра, при съседи за същия: от 
изток – улица, от запад – УПИ (парцел) ІV (четвърти) на Гюнер Гърбев, от север - УПИ 
(парцел) VІІ (седми) на Ариза Ханьов, и от юг – УПИ (парцел) V (пети) на Сюлейман 
Метушев, актуван с Акт за частна общинска собственост № 694 от 14.06.2016 год., без 
построената в имота сграда. 
 
 
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 №12 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 01.07.2016 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.№91-00-219/23.06.2016 г./ 

12…………….. 

С поименно  гласуване: 12 – „ЗА“, 3 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 
съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №139 

     ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35, ал. 2 от ЗОС във връзка с чл. 41, 
ал. 2 от ЗОС, Общински съвет – Хаджидимово 

 
РЕШИ: 

 
1. ОДОБРЯВА експертната оценка за определяне на пазарната стойност на: 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) VІ (шести) от квартал 60 (шестдесети) 
по сега действащия план на село Абланица, община Хаджидимово, област 
Благоевград, одобрен със Заповед № 1378/1977 година на ОНС, с площ за урегулирания 
поземлен имот от 610 (шестстотин и десет) квадратни метра, при съседи за същия: от 
изток – улица, от запад – УПИ (парцел) ІV (четвърти) на Гюнер Гърбев, от север - УПИ 
(парцел) VІІ (седми) на Ариза Ханьов, и от юг – УПИ (парцел) V (пети) на Сюлейман 
Метушев, актуван с Акт за частна общинска собственост № 694 от 14.06.2016 год., без 
построената в имота сграда.  

2. ОПРЕДЕЛЯ продажна цена на имота в размер на 4 700 лева (четири хиляди и 
седемстотин 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 №12 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 01.07.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

5. Докладна записка от Мехмед Имамов – председател на ОбС Хаджидимово, относно: 
Приемане на план за работа на Общински съвет – Хаджидимово за второто 
полугодие на 2016 г. и Календарен график за провеждане на заседанията за 
второто полугодие на 2016 г. /вх. №91-00-202/13.06.2016 г./ 

12…………….. 

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

РЕШЕНИЕ №140 

     На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 60, ал. 2 от Правилника за 
организация и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация, Общински съвет – Хаджидимово 

РЕШИ: 

1. Общински съвет – Хаджидимово приема план за работа на Общинския съвет за 
второто полугодие на 2016 г., съгласно Приложение №1, което представлява 
неразделната част от настоящето решение. 

2. Общински съвет – Хаджидимово приема Календарен график за провеждане на 
заседанията, съгласно Приложение №2. 

 
 
 
 
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 №12 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 01.07.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

6. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Определяне на представител на община Хаджидимово за извънредно заседание на 
Асоциацията по ВиК на обособена територия обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация“ ЕООД гр. Благоевград. /вх. №91-00-235/30.06.2016 г./ 

12…………….. 

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

РЕШЕНИЕ №141 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 15, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите, Общински съвет – 
Хаджидимово 

РЕШИ: 
 

     I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл. 198, б. „е“, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите, Общински 
съвет Хаджидимово дава съгласие (мандат), при участието си в извънредното заседание 
на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 
“ВиК” ЕООД, гр. Благоевград, което ще се проведе на 15.07.2016 г. от 1100 часа, Кметът 
на Община Хаджидимово – Людмил Аспарухов Терзиев да гласува позицията на 
общината по точки от определения дневен ред, както следва: 

1. По точка 1 (първа) от приложения дневен ред, да съгласува Бизнес плана за 
развитието на оператора „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, за 
регулаторния период - 01.01.2017 г. – 31.12.2021 г., на основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от 
Закона за водите и чл. 6.4.(д) от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация 
на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги, сключен между 
Асоциацията и ВиК оператора.  
  2. По точка 2 (втора) от приложения дневен ред, приема решение на основание 
чл. 20 ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 



водоснабдяване и канализация, за препоръчителния размер на вноската на държавата в 
бюджета на Асоциация по ВиК – Благоевград за 2017 г. в размер на 15 000 (петнадесет 
хиляди лева). 

Размерът на общинските вноски в проектобюджета на Асоциацията за 2017год., 
определени въз основа на препоръчителния размер на вноската на държавата и 
процентното съотношение на общините в общото събрание е както следва: 
Член на Асоциацията % съотношение на гласовете в 

Асоциацията по ВиК-Благоевград 
Размер на 
вноската,лв. 

Община Банско 3,81% 1632,85 
Община Белица 2,89% 1238,57 
Община Благоевград 22,51% 9647,11 
Община Гоце Делчев 9,08% 3891,42 
Община Гърмен 4,35% 1864,27 
Община Разлог 5,99% 2567,12 
Община Сатовча 4,49% 1924,27 
Община Симитли 4,15% 1778,56 
Община Струмяни 1,68% 720,00 
Община Хаджидимово 2,93% 1255,7 
Община Якоруда 3,12% 1337,13 
Общо 65.00% 27857 
  

3. По точка 3 (трета) от приложения дневен ред, изразява съгласие за 
изпълнение на проект „Втора фаза на проект „Рехабилитация на водоснабдителната и 
канализационната мрежа на гр.Банско с изграждане на ПСОВ“ с бенефициент община 
Банско, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ по 
процедура „Втора фаза на проекти за изграждане на ВиК инфраструктура, чието 
изпълнение е стартирало по ОПОС 2007 – 2013 г.“, при спазване на приложимото 
европейско и национално законодателство. 

4. По точка 4 (четвърта) от приложения дневен ред, изразява съгласие за 
промяна на границите на обособената територия на действие на „Водоснабдяване и 
канализация” ЕООД, гр.Благоевград, съгласно чл. 198а, ал. 2 и ал. 3 от Закона за 
водите, чрез присъединяване на Община Петрич. 

5. По точка 5 (пета) от приложения дневен ред, изразява съгласие за 
предоставяне на съгласие за промяна на границите на обособената територия на 
действие на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр.Благоевград, съгласно чл. 198а, 
ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите, чрез присъединяване на Община Сандански. 

6. По точка 6 (шеста) от приложения дневен ред, изразява съгласие за 
предоставяне на съгласие за промяна на границите на обособената територия на 
действие на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград, съгласно чл. 
198а, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите, чрез присъединяване на Община Кресна. 

7. По точка 7 (седма) от приложения дневен ред, приема решение за 
Преразпределение на гласовете в общото събрание на Асоциацията на основание чл. 
198в, ал.8 от Закона за водите и чл. 8, ал.1 и2 от Правилника за организацията и 
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, съобразно променения 
обхват на границите на обособената територия. 

8. По точка 8 (осма) от приложения дневен ред, да гласува в интерес на 
общината. 



 
     II. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл. 198, б. „е“, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите, в случай на 
невъзможност, Кметът на Община Хаджидимово да участва лично в извънредното 
заседание на Общото събрание на асоциацията, Общински съвет Благоевград възлага 
правомощията по т. I от решението на Румен Георгиев Боянин – Заместник-кмет по 
образованието на Община Хаджидимово. 

 
 
 
 
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 №12 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 01.07.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

7. Докладна записка от Кръстю Веселинков – член на ПК по „Регионално развитие, 
инвестиции, евроинтеграция, еврофондове, бизнес среда, трудова заетост, нормативна 
дейност и обществен ред“, относно: Кандидатстване на читалищно настоятелство 
/ЧН/ при читалище „Прогрес-1928“, с. Ново Лески по подмярка 7.2 на ПРСР на 
МЗХ. /вх. №91-00-225/23.06.2016 г./ 

12…………….. 

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

РЕШЕНИЕ №142 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 14 от  Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с Общинската администрация, Общински съвет - Хаджидимово  
 

РЕШИ: 
 

     Общинския съвет разрешава на читалищно настоятелство /ЧН/ при читалище 
„Прогрес-1928“, с. Ново Лески като юридическо лице с нестопанска цел да разработи 
проектно предложение /ПП/ за основен ремонт и реновиране на читалището. 
Дейностите, включени в проектното предложение /ПП/, съответстват на приоритетите 
на Общинския план за развитие на община Хаджидимово. 

 
 
 
 
 
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 №12 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 01.07.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

8. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Одобрение на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – 
ПП) за трасе на външно ел. захранване с подземен кабел до поземлен имот с номер 
089015 с площ от 2000 кв.м., находящ се местността „Еловицата“ в землището на 
село Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград. /вх. №91-00-
204/14.06.2016 г./ 

12…………….. 

С явно гласуване: 15 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет 
- Хаджидимово взе следното 

РЕШЕНИЕ №143 
     На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет - 
Хаджидимово 

РЕШИ: 
 

ОДОБРЯВА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН (ПУП 
– ПП) ЗА ТРАСЕ НА ВЪНШНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ С ПОДЗЕМЕН КАБЕЛ ДО 
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С НОМЕР 089015 С ПЛОЩ ОТ 2000 КВ.М, НАХОДЯЩ СЕ В 
МЕСТНОСТТА „ЕЛОВИЦАТА” В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО КОПРИВЛЕН, 
ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД. 

 
 
 
 
 
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 №12 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 01.07.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

9. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен 
план (ПУП – ПП) за трасе на външен водопровод от съществуваща водопроводна 
мрежа на село Абланица до УПИ I – 072015, находящ се в местността „Илезица“ в 
землището на село Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград. /вх. №91-
00-209/17.06.2016 г./ 

12…………….. 

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

РЕШЕНИЕ №144 

     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 - Хаджидимово  

 
РЕШИ: 

 
1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен 
план (ПУП – ПП) за трасе на външен водопровод от съществуваща водопроводна 
мрежа на село Абланица до УПИ I - 072015, находящ се в местността „Илезица” в 
землището на село Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград. 
2. Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – 
Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на външен водопровод от съществуваща 
водопроводна мрежа на село Абланица до УПИ I - 072015, находящ се в местността 
„Илезица” в землището на село Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград. 

 
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 №12 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 01.07.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

10. Информация за състоянието на училищната мрежа на територията на община 
Хаджидимово за учебната 2016/2017 година. /вх.№91-00-207/16.06.2016 г./ 

12…………….. 

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

РЕШЕНИЕ №145 

 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с приетия Годишен план за 
работа, Общински съвет - Хаджидимово приема информацията за състоянието на 
училищната мрежа на територията на община Хаджидимово за учебната 2016/2017 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 №12 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 01.07.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

11. Докладна записка от Кармелита Палашева – председател на ПК по 
„ОКВЗСДСДМД“ относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на 
нуждаещите се лица и семейства на територията на община Хаджидимово. /вх. № 
91-00-224/23.06.2016 г./ 
 
12…………….. 

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

РЕШЕНИЕ №146 

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

РЕШИ: 
  
І. ОТПУСКА еднократна финансова помощ на следните лица:  
 
1. Невсе === Чапкънова, с. Беслен                                                         лв. 
2. Илия === Маринов, с. Садово                                                            лв. 
3. Георги === Картулев, с. Копривлен                                                   лв. 
4. Денис === Зотов, с. Блатска                                                                лв. 
5. Ангел === Белчев, с. Копривлен                                                         лв. 
6. Илия === Караиванов, с. Копривлен                                                  лв. 
7. Милен === Синанов, с. Теплен                                                          лв. 
8. Хриса === Бойкова, с. Садово                                                           лв. 
9. Музафер === Онбашиев, с. Блатска                                                 лв. 
10. Костадин === Жингов, с. Копривлен                                             лв. 



11. Атем === Шерифов, с. Абланица                                                    лв. 
12. Никола === Ушев, с. Копривлен                                                     лв. 
13. Георги === Купенов, гр. Хаджидимово                                          лв. 
14. Катерина === Янева, гр. Хаджидимово                                          лв.    
15. Магдалена === Таранинова, гр. Хаджидимово                               лв.   
16. Салдатка === Метушева, с. Абланица                                             лв. 
 

ІІ. Средствата да се осигурят от бюджета на община Хаджидимово за 2016 г. по 
параграф „Обезщетения и помощи по решения на общински съвет”.  
 
 
 
 
 
Председател на ОбС: Мехмед Имамов 
 
Протоколчик: Анелия Стойкова 

 


