
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 №13 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 29.07.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

2. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост. /вх.№91-00-
258/27.07.2016 г./ 

9…………….. 

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

РЕШЕНИЕ №147 

     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 
145 - УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) VІІ (седми) от квартал 9 (девети) по 
сега действащият план на село Нова Ловча, община Хаджидимово, одобрен със Заповед 
№ 43 от 20.04.1992 год. на Кмета на общината, с площ за парцела от 2 250 (две хиляди 
двеста и петдесет) квадратни метра,  ведно с изградените в имота Двуетажна масивна 
сграда – бивше училище, със застроена площ от 300 (триста) квадратни метра, 
Двуетажна масивна сграда – бивш пансион със застроена площ от 80 (осемдесет) 
квадратни метра, второстепенна постройка – барака със застроена площ от 65 
(шестдесет и пет) квадратни метра и масивна сграда – тоалетна със застроена площ от 
10 (десет) квадратни метра, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
48/19.12.2002 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 №13 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 29.07.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

2. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост. /вх.№91-00-
258/27.07.2016 г./ 

9…………….. 

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

РЕШЕНИЕ №148 

     ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и 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) VІІ (седми) от квартал 9 
(девети) по сега действащият план на село Нова Ловча, община Хаджидимово, област 
Благоевград, одобрен със Заповед № 43 от 20.04.1992 год. на Кмета на общината, с площ 
за парцела от 2 250 (две хиляди двеста и петдесет) квадратни метра,  ведно с 
изградените в имота Двуетажна масивна сграда – бивше училище, със застроена площ 
от 300 (триста) квадратни метра, Двуетажна масивна сграда – бивш пансион със 
застроена площ от 80 (осемдесет) квадратни метра, второстепенна постройка – барака 
със застроена площ от 65 (шестдесет и пет) квадратни метра и масивна сграда – 
тоалетна със застроена площ от 10 (десет) квадратни метра, при съседи:  от север 
УПИ (парцел) VІІІ (осми) и УПИ (парцел) VІ (шести), от изток, юг и запад – улици, за 
имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 48/19.12.2002 год., вписан в 
Служба по вписванията Гоце Делчев към Агенция по вписванията София с вх.рег. № 92, 
парт.№ 2787, акт № 71, т. І, дело № 81 от 24.01.2003 год.  



     2. Одобрява  експертната оценка за определяне на пазарната стойност за имота,  
възлизаща в  размер на 91 300 (деветдесет и една хиляди и триста) лева. 
     3. Определя първоначална тръжна цена на имота в размер на 91 300 (деветдесет и 
една хиляди и триста) 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 №13 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 29.07.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

3. Отчет за извършените разпоредителни сделки с общинско имущество за второто 
тримесечие на 2016 г. /вх.№91-00-239/12.07.2016 г./ 

9…………….. 

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

РЕШЕНИЕ №149 

     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 №13 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 29.07.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

4. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Намаляне на начална тръжна цена за продажба на недвижим имот – частна 
общинска собственост. /вх.№91-00-240/13.07.2016 г./ 

9…………….. 

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

РЕШЕНИЕ №150 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 57, ал. 4 от Наредбата за 
реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и 
конкретните правомощия на кметовете, Общински съвет – Хаджидимово 
 

РЕШИ: 
 

     1. Изменя Решение № 89 от протокол № 7 от заседание на Общински съвет - 
гр.Хаджидимово, проведено на 22.04.2008 год., като НАМАЛЯ определената 
първоначална тръжна цена за продажбата на  недвижим имот - частна общинска 
собственост, представляващ: ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА - СТАН със 
застроена площ от 288 (двеста осемдесет и осем) квадратни метра, находяща се в 
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ( парцел) ІІ (втори), имот планоснимаче нномер 4 
(четири) от квартал 8 (осми) по сега действащия план на село Петрелик,  община 
Хаджидимово,  Област Благоевградска,  с площ  за парцела от 2 650 (две хиляди 
шетстотин и петдесет) квадратни метра, актуван с акт за частна общинска собственост 
№ 130/06.03.2008 год., вписан в Службата по вписвания – Гоце Делчев към Агенция по 
вписванията София с вх. рег. № 684, парт. № 2787, акт № 145, том ІІІ, дело № 
608/17.03.2008 год. при първоначална тръжна цена в размер на  15 000 (петнадесет 
хиляди) лева от 15 000 (петнадесет хиляди) лева. на 7 500 (седем хиляди и петстотин)  
лева. 
 



     2. Да се проведе  публичен търг по реда на глава пета от НРПУРОИКПК, при 
същите условия, като се коригира първоначалната тръжна цена. 
 
 
 
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 №13 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 29.07.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

5. Отчет за дейността на Общински съвет – Хаджидимово и неговите комисии за 
периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г. /вх.№91-00-245/15.07.2016 г./ 

9…………….. 

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

РЕШЕНИЕ №151 

     На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 16, ал. 4 от Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с Общинската администрация, Общински съвет - Хаджидимово приема Отчета за 
дейността на Общински съвет – Хаджидимово и неговите комисии за периода от 
01.01.2016 до 30.06.2016 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 №13 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 29.07.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

6. Докладна записка от Кармелита Палашева – председател на ПК по „Образование, 
култура, вероизповедания, здравеопазване,социални дейности, спорт, детски и 
младежки дейности“, относно: Приемане на Правилник за реда и начина на 
отпускане на еднократна финансова помощ. /вх. №244/15.07.2016 г./ 

9…………….. 

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

РЕШЕНИЕ №152 

     На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 5, ал. 5 от Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с Общинската администрация, Общински съвет - Хаджидимово приема 
ПРАВИЛНИКА  ЗА РЕДА И НАЧИНА НА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА 
ФИНАНСОВА ПОМОЩ, който влиза в сила от деня на приемането му. 

 
 
 
 
 
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 №13 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 29.07.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

7. 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 072014, представляващ Нива с площ от 
0,532 дка, находящ се местността „Илезица“ 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 072014, представляващ Нива с площ от 0,532 
дка, находящ се в местността „Илезица“ в землището на село Абланица, община 
Хаджидимово, област Благоевград. /вх. №91-00-242/14.07.2016 г./ 

9…………….. 

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

РЕШЕНИЕ №153 

     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: 

1. Разрешава изработването на: 
1.1. Проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП - ПЗ) 
на имот с номер 072014, представляващ Нива с площ от 0,532 дка, находящ се в 
местността „Илезица” в землището на село Абланица, община Хаджидимово, 
област Благоевград с цел промяна предназначението за земеделска земя и 
отреждане на имота за 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 072014, представляващ 
Нива с площ от 0,532 дка, находящ се в местността „Илезица” 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 072014, представляващ Нива с площ от 
0,532 дка, находящ се в местността „Илезица” в землището на село Абланица, 
община Хаджидимово, област Благоевград с цел промяна предназначението на 
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 072014, представляващ Нива с площ от 0,532 
дка, находящ се в местността „Илезица” 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 №13 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 29.07.2016 г. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

8. 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 015035, представляващ Посевна площ с 
площ от 0,453 дка, находящ се местността „Под манастира“ в землището на град 
Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград с цел промяна 
предназначението на земеделска земя и отреждане на имота за „жилищно 
строителство“. /вх. №91-00-243/14.07.2016 г./ 

9…………….. 

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

РЕШЕНИЕ №154 

     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: 

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план – План за 
застрояване (ПУП - ПЗ) на имот с номер 015035, представляващ Посевна площ с 
площ от 0,453 дка, находящ се в местността „Под манастира” в землището на град 
Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград с цел промяна 
предназначението за земеделска земя и отреждане на имота за „жилищно 
строителство” 

2. Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – План 
за застрояване (ПУП - ПЗ) на имот с номер 015035, представляващ Посевна площ с 
площ от 0,453 дка, находящ се в местността „Под манастира” в землището на град 
Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград с цел промяна 
предназначението за земеделска земя и отреждане на имота за „жилищно 
строителство”. 

 
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 №13 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 29.07.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

9. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за 
регулация и план за застрояване (ПУП – ПР,ПЗ) на 3,5 дка от имот с номер 021058, 
представляващ Лозе с целия с площ от 10,767 дка, находящ се местността 
„Жингов бряст“ в землището на село Гайтаниново, община Хаджидимово, област 
Благоевград с цел промяна предназначението на част от имота, а именно на 3,5 
дка с отреждане за „център за обучение“. /вх. №91-00-246/15.07.2016 г./ 

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

РЕШЕНИЕ №155 

     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: 

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план – План за 
регулация и план за застрояване (ПУП – ПР, ПЗ) на 3,5 дка от имот с номер 021058, 
представляващ Лозе целият с площ от 10,767 дка, находящ се в местността „Жингов 
бряст” в землището на село Гайтаниново, община Хаджидимово, област 
Благоевград с цел промяна предназначението на част от имота а именно на 3,5 дка  с 
отреждане за „център за обучение”. 
 

2. Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – План 
за регулация и план за застрояване (ПУП – ПР, ПЗ) на 3,5 дка от имот с номер 
021058, представляващ Лозе с площ от 10,767 дка, находящ се в местността 
„Жингов бряст” в землището на село Гайтаниново, община Хаджидимово, област 
Благоевград с цел промяна предназначението на част от имота, а именно на 3,5 дка 
с отреждане за „център за обучение”. 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 
 
Протоколчик: Анелия Стойкова 


