
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 №16 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 28.10.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Отчет за дейността на спортните клубове на територията на община Хаджидимово. 

19…………….. 

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

РЕШЕНИЕ №176 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 5 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 спортните клубове на територията 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 №16 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 28.10.2016 г. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

2. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост за 
устройване на постоянен пчелин. /вх. №91-00-300/28.09.2016 г./ 

19…………….. 

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

РЕШЕНИЕ №177 

     На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.11, ал.1 и 2 и чл. 12 от ЗП, във връзка с 
чл. 7, ал.2, изр. 2, чл. 14, ал. 7 и чл. 39, ал.3 от ЗОС и чл. 48, ал. 2 и 3 от Наредба за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните 
правомощия на кметовете, Общински съвет Хаджидимово  

РЕШИ: 

1. Учредява възмездно право на ползване на АСЯ КАМЕНОВА БЕКЯРОВА от село 
Теплен, за устройване на постоянен пчелин върху - Част с площ от 1(един) дка от 
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване – ПАСИЩЕ, МЕРА целият с площ от 
152.032 дка (сто петдесет и два декара и тридесет и два квадратни метра), находящ се в 
местността „ ШАБАНИЦА” в землището на село Теплен, ЕКАТТЕ 72268, община 
Хаджидимово, област Благоевград, съставляващ имот с номер 032031 (тридесет и две 
хиляди и тридесет и първи) по картата на възстановената собственост на землището, 
актуван с Акт за публична общинска собственост № 237/07.09.2016 год., за срок от 10 
(десет) години. Цената на правото на ползване се заплаща ежегодно и в размер на 15 
(петнадесет) лева. 

2. Упълномощава Кмета на Общината да издаде заповед и сключи договор за 
учредяване на възмездно право на ползване.   

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 №16 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 28.10.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

3. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Намаляне на начална тръжна цена за продажба на недвижим имот – частна 
общинска собственост. /вх. №91-00-303/04.10.2016 г./ 

19…………….. 

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

РЕШЕНИЕ №178 

     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 № 148 от протокол № 13 от заседание на Общински съвет - 
гр.Хаджидимово, проведено на 29.07.2016 год., като НАМАЛЯ определената 
първоначална тръжна цена за продажбата 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., от  91 300 (деветдесет и една хиляди и триста) лева на 50 000 
(петдесет хиляди) 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 №16 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 28.10.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

4. 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. №91-00-305/07.10.2016 г./ 

19…………….. 

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

РЕШЕНИЕ №179 

     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 - нива в местността „Старите 
лозя” с площ от 1,644 дка.(един декар шестотин четиридесет и четири квадратни метра) 
скица - проект на  имот с кад.  № 018042, образуван от имот №018022 по КВС в 
землището на с. Тешово с ЕКАТТЕ72374, за възстановяване правото на собственост на  
наследниците на Димитър Петров Попов.  

 
 
 
 
 
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 №16 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 28.10.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

5. Отчет за извършените разпоредителни сделки с общинско имущество за третото 
тримесечие на 2016 г. /вх. №91-00-311/11.10.2016 г./ 

19…………….. 

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

РЕШЕНИЕ №180 

     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 
третото 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 №16 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 28.10.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

6. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост. /вх. №91-00-
318/17.10.2016 г./ 

19…………….. 

С поименно гласуване: 13 – „ЗА“, 2 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 
съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №181 

     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 І – Продажби по реда на член  35 от ЗОС – 
чрез публичен търг или публично оповестен конкурс се добави: точка 146 -  Посевна 
площ с площ от 375.393 дка, находяща се в местността „ЕНИЛЪКА” в землището на 
град Хаджидимово, ЕКАТТЕ 77058, община Хаджидимово, област Благоевград, 
съставляващ имот № 002017 по КВС на землището, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 700/11.10.2016 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 №16 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 28.10.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

6. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост. /вх. №91-00-
318/17.10.2016 г./ 

19…………….. 

С поименно гласуване: 13 – „ЗА“, 2 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 
съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №182 

     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 общинско имущество и конкретните 
правомощия на кметовете на Община Хаджидимово, 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, а 
именно: ПОСЕВНА ПЛОЩ с площ от 375.393 дка (триста седемдесет и пет декара 
триста деветдесет и три квадратни метра), от които 337.854 дка (триста тридесет и 
седем декара осемстотин петдесет и четири квадратни метра е шеста категория, 18.769 
дка (осемнадесет декара седемстотин шестдесет и девет квадратни метра е пета 
категория и 18.771 дка (осемнадесет декара седемстотин седемдесет и един квадратни 
метра е четвърта категория на земята при неполивни условия, находяща се в местността 
„ЕНИЛЪКА” в землището на град Хаджидимово, ЕКАТТЕ 77058, община 
Хаджидимово, област Благоевград, съставляващ имот № 002017 (две хиляди и 
седемнадесети) по КВС на землището, при граници (съседи): Имот № 000013 
Отводнителен канал на община Хаджидимово, имот № 002037 Посевна площ на 
наследниците на Ангел Тодоров Шинлаков, имот № 002036 Посевна площ на 
наследниците на Георги Костадинов Даскалов, имот № 000101 Полски път на община 
Хаджидимово, имот № 002035 Посевна площ на Борис Атанасов Кафалиев, имот № 
002034 Посевна площ на наследниците на Матей Димитров Мандажиев, имот № 002027 



посевна площ на наследниците на Гавраил Костадинов Каймаканов, имот № 002026 
Посевна площ на наследниците на Стоян Андонов Дюлгеров, имот № 002025 Посевна 
площ на наследниците на Велика Маркова Дюлгерова, имот № 000322 Полски път на 
община Хаджидимово, имот № 002024 Посевна площ на Стефан Спасов Милушев, 
имот № 002023 посевна площ на наследниците на Борис Спасов Милушев, имот № 
002022 Посевна площ на Димитър Спасов Милушев, имот № 002021 Посевна площ на 
„АГРОЛАНД” ООД, имот № 002018 Посевна площ на наследниците на наследниците 
на Иван Тодоров Буков, имот № 002016 Посевна площ на „АГРОЛАНД” ООД, имот № 
002013 Посевна площ на наследниците на Никола Георгиев Бациев, имот № 002012 
Посевна площ на Георги Николов Бациев, имот № 002011 Посевна площ на 
наследниците на Димитър Атанасов Попадинов, имот № 002010 Посевна площ на 
наследниците на Ангел Иванов Близнаков, имот № 002009 Посевна площ на 
наследниците на Никола Иванов Козмушев, имот № 002008 Посевна площ на 
наследниците на Недялка Георгиева Балджиева, имот № 000093 Полски път на община 
Хаджидимово, имот № 000006 Вътрешна река на държавата – МОСВ, имот 0 002038 
Нива на Държавен поземлен фонд и   имот № 000106 Полски път на община 
Хаджидимово. Имота е актуван с Акт за частна общинска собственост № 
700/11.10.2016 год.,  вписан в Службата по вписванията Гоце Делчев към Агенция по 
вписванията София с дв.вх. рег. № 3879, парт. № 46462, акт № 113, том XIV/14.10.2016 
год.              

     2. Одобрява експертната оценка за определяне на пазарната стойност за имота  в  
размер на 375 393 (триста седемдесет и пет хиляди триста деветдесет и три лева).  

     3. Определя първоначална тръжна цена на имота в размер на 375 393 (триста 
седемдесет и пет хиляди триста деветдесет и три) 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 №16 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 28.10.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

7. Информация за стопанисване на общинските горски територии, собственост на 
община Хаджидимово. /вх. №91-00-319/17.10.2016 г./ 

19…………….. 

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

РЕШЕНИЕ №183 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 5, ал. 2  от Правилника 
за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с Общинската администрация, Общински съвет – Хаджидимово 
приема Информацията за стопанисване на общинските горски територии, собственост 
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 №16 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 28.10.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

8. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Прекратяване на съсобственост в УПИ (парцел) IV (четвърти) от квартал 50 по 
плана на град Хаджидимово. /вх. №91-00-320/18.10.2016 г./ 

19…………….. 

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

РЕШЕНИЕ №184 

     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) ІV (четвърти), отреден за 
имот планоснимачни номера 719 (седемстотин и деветнадесети) от квартал 50 
(петдесети) 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 820 (осемстотин и двадесет) квадратни метра, при 
съседи за същия: от север – УПИ (парцел) ІІІ (трети) на  Мария Кирова, от изток – 
улица, от юг - УПИ (парцел) V (пети) на Георги Лазаров, и от запад -  УПИ (парцел) 
ХІV (четиринадесети) на „Топливо” АД, като община Хаджидимово продаде 
притежаваните от нея 325/820 (триста двадесет и пет върху осемстотин и двадесет) 
идеални части от правото на собственост в описания урегулиран поземлен имот на 
съсобствениците, както следва: 

     - на Костадин Тодоров Симеонов с ЕГН 5003800020, а именно: 203,12/820 (двеста 
и три цяло и дванадесет върху осемстотин и двадесет) идеални части, който е 
собственик на 309,37/820 (триста и девет цяло и тридесет и седем върху осемстотин и 
двадесет) идеални части от същия урегулиран поземлен имот 



     - на Атанас Костадинов Симеонов с ЕГН 7604230048, а именно: 40,63/820 
(четиридесет цяло шестдесет и три върху 820 осемстотин и двадесет) идеални части, 
който е собственик на 61,88/820 (шестдесет и едно цяло и осемдесет и осем върху 
осемстотин и двадесет) идеални части от същия урегулиран поземлен имот 

     - на Андон Костадинов Симеонов с ЕГН 8004020144, а именно: 40,63/820 
(четиридесет цяло шестдесет и три върху 820 осемстотин и двадесет) идеални части, 
който е собственик на 61,88/820 (шестдесет и едно цяло и осемдесет и осем върху 
осемстотин и двадесет) идеални части от същия урегулиран поземлен имот и  

     - на Тодор Костадинов Симеонов с ЕГН 7411230168, а именно: 40,63/820 
(четиридесет цяло шестдесет и три върху 820 осемстотин и двадесет) идеални части 
който е собственик на 61,88/820 (шестдесет и едно цяло и осемдесет и осем върху 
осемстотин и двадесет) идеални части от същия урегулиран поземлен имот.  

     2. ОДОБРЯВА експертната оценка за определяне на пазарната стойност за 325/820 
(триста двадесет и пет върху осемстотин и двадесет) идеални части от УПИ 
(парцел) ІV (четвърти), отреден за имот планоснимачен номер 719 (седемстотин и 
деветнадесети) от квартал 50 (петдесети) 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 820 (осемстотин и двадесет) 
квадратни метра, при съседи за същия: от север – УПИ (парцел) ІІІ (трети) на  Мария 
Кирова, от изток – улица, от юг - УПИ (парцел) V (пети) на Георги Лазаров, и от запад -  
УПИ (парцел) ХІV (четиринадесети) на „Топливо” АД , в размер на 2 100 (две хиляди и 
сто) лева. 
     3. ОПРЕДЕЛЯ  продажна цена на имота в размер на 2 100 (две хиляди и сто) 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 №16 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 28.10.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

9. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Прекратяване на съсобственост в УПИ (парцел) VI (шести) от квартал 73 по плана 
на град Хаджидимово. /вх. №91-00-321/18.10.2016 г./ 

19…………….. 

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

РЕШЕНИЕ №185 

     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 

 12. 202/1575 идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ за целия имот от 1 
575 квадратни метра, представляващ Урегулиран поземлен имот (парцел) VІ (шести), 
планоснимачен номер № 76 от кв. 73 по плана на град Хаджидимово, актуван с АОС 
№ 701/11.10.2016 год. 

 
Председател на ОбС: Мехмед Имамов 
 
Протоколчик: Анелия Стойкова 
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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 №16 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 28.10.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

9. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Прекратяване на съсобственост в УПИ (парцел) VI (шести) от квартал 73 по плана 
на град Хаджидимово. /вх. №91-00-321/18.10.2016 г./ 

19…………….. 

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

РЕШЕНИЕ №186 

     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) VІ (шести), планоснимачни 
номера 76 (седемдесет и шест) от квартал 73 (седемдесет и трети) по действащият 
кадастрален и регулационен план на град Хаджидимово, одобрен със Заповед № 
70/1991 година, допълнен със Заповед № 94/1994 година и двете на Кмета на общината, 
с площ за целия урегулиран поземлен имот от 1575 (хиляда петстотин седемдесет и 
пет) квадратни метра, при съседи за същия: От север – УПИ (парцел) ХХІ (двадесет и 
първи), от изток – УПИ (парцел) V (пети), от юг - УПИ (парцел) ХІ (единадесети)  и от 
запад – край на регулацията, като община Хаджидимово продаде притежаваните от нея 
202/1575 (двеста и две върху хиляда петстотин седемдесет и пет) идеални части от 
правото на собственост в описания урегулиран поземлен имот на съсобственика ИВАН 
ДИМИТРОВ ПИРИНЛИЕВ с ЕГН 6112071005, който е собственик на 1373/1575 
(хиляда триста седемдесет и три върху хиляда петстотин седемдесет и пет) 
идеални части от същия урегулиран поземлен имот. 

     2. ОДОБРЯВА експертната оценка за определяне на пазарната стойност за 202/1575 
(двеста и две върху хиляда петстотин седемдесет и пет) идеални части от УПИ (парцел) 



VІ (шести), отреден за имот планоснимачен номер 76 (седемдесет и шести) от квартал 
73 (седемдесет и трети) по действащият кадастрален и регулационен план на град 
Хаджидимово, одобрен със Заповед № 70/1991 година допълнен със Заповед № 94/1994 
година и двете на Кмета на общината, с площ за целия урегулиран поземлен имот от 
1575 (хиляда петстотин седемдесет и пет) квадратни метра, при съседи за същия: От 
север – УПИ (парцел) ХХІ (двадесет и първи), от изток – УПИ (парцел) V (пети), от юг 
- УПИ (парцел) ХІ (единадесети)  и от запад – край на регулацията, в размер на 1 200 
(хиляда и двеста) лева. 

 
     3. ОПРЕДЕЛЯ продажна цена на имота в размер на 1 200 (хиляда и двеста) 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 №16 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 28.10.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

10. Докладна записка от Рамиз Метушев – зам. кмет на община Хаджидимово, относно: 
Информация за изготвени и приети проекти и усвоени средства от програмите на 
Европейските фондове. /вх. №91-00-328/21.10.2016 г./ 

19…………….. 

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

РЕШЕНИЕ №187 

     На основание чл. 21, ал. 1,т. 23 от ЗМСМА, във връзка с приетия Годишен план за 
работа на Общинския съвет, Общински съвет – Хаджидимово приема Информацията 
за изготвени и приети проекти и усвоени средства от програмите на Европейските 
фондове. 

 

 

 

 

 
Председател на ОбС: Мехмед Имамов 
 
Протоколчик: Анелия Стойкова 
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П Р О Т О К О Л №16 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 28.10.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

11. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Приемане на Наредба за условията и редът за записване, отписване и преместване 
на деца в общинските детски градини на територията на община Хаджидимово. 
/вх. №91-00-301/28.09.2016 г./ 

19…………….. 

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

РЕШЕНИЕ №188 

     На основание чл. 17, ал.1, т.3 и чл, 21, ал.1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с 
чл.59, ал.1 от ЗПУО и чл.7, ал. 1 от Наредба №5 на МОН  за предучилищното 
образование, Общински съвет – гр.Хаджидимово 

РЕШИ: 

     1. Приема Наредба за условията и редът за записване, отписване и преместване на 
деца в общинските детски градини на територията 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 №16 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 28.10.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

12. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Промени в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги. /вх. №91-00-309/11.10.2016 г./ 

19…………….. 

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

РЕШЕНИЕ №189 

     При спазване на принципите заложени в чл. 8 във вр. с чл. 6 ал. 2 от и чл. 9 от ЗМДТ 
и на основание чл. 21 ал.1 т. 7 и чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от АПК във вр. с чл. 11 
ал.3 от Общински съвет - Хаджидимово 

РЕШИ: 

     Приема изменение в Наредба за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги, както следва: 

Раздел VI от Наредбата – Такси за технически услуги 
1. Чл. 36, т. 3 придобива следната редакция - презаверяването на скици, от 

издаването на които са изтекли 6 месеца – 5.00 лева; 
2. Чл. 36, т. 6 придобива следната редакция -  Одобряване на  инвестиционни 

проекти – 0,5 % от СМР на обекта, а за реконструкция на строеж – 100 лв.; 
3. Добавя се нова т. 8 на чл. 36  - За издаване на разрешение за строеж и 

одобряване на проект на приемо-предавателна станция на GSM оператори   -  
750,00 лв.; 

4. Добавя се нова т. 9 на чл. 36 -  за издаване на разрешение за строеж на 
трафопост – 250.00лв.; 

5.  т.11 на чл. 36 се отменя; 
6. т. 34 на чл. 36 се отменя; 
7. т. 35 на чл. 36 се отменя.        



 
II. Раздел VII – Такси за административни услуги 
1. Чл. 38, ал. 2 придобива следната редакция - за издаване на удостоверение за 
идентичност на имена- 2 лв.; 
2. Досегашната т. 8 на чл. 38 се отменя и придобива следната редакция -  
пресъставяне на  актове по ГС на български граждани съставяни в чужбина – 
Акт за раждане и акт за брак – 30 лв.; 
3. Досегашната т. 9 на чл. 38се отменя и придобива следната редакция - 
пресъставяне на акт за смърт от чужбина – безплатно; 
4. т. 15 на чл. 38 придобива следната редакция - удостоверение за данъчна 
оценка – 6,00лв.; 

 

III. ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

1. Досегашната разпоредба на чл.53 от НОАМТЦУ се отменя изцяло; 
2. Разпоредбата на чл.54 от НОАМТЦУ, придобива следната редакция - 
Актовете за установяване на нарушенията по тази Наредба, извън случаите на 
чл.128 ал.(1) от ЗМДТ, се съставят от определени от кмета длъжностни лица от 
общинската администрация, а наказателните постановления се издават от кмета 
на общината; 
3. Добавя се ал. 2 на чл. 54, която гласи - Не се смята за административно 
нарушение неплащането в срок на данъците и таксите по този закон. 

 

 

 

 

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 №16 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 28.10.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

13. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Наредба за търговската дейност на територията на община Хаджидимово. /вх. 
№91-00-315/13.10.2016 г./ 

19…………….. 

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

РЕШЕНИЕ №190 

     На основание чл. 79 и чл.76, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, във 
връзка с чл. 11 ал.3 и чл.8 от ЗНА и чл.21, ал.2, от ЗМСА, предлагам на Общински 
съвет - Хаджидимово  

РЕШИ: 

1. Общински съвет – Хаджидимово - Отменя разпоредбата на чл. 9, ал.2, т.3 от 
Наредбата за търговската дейност на територията на Община Хаджидимово приета с 
Решение № 148 от Протокол № 12/17.11.2008 г. с което е приета Наредбата за 
търговската дейност на територията на община Хаджидимово. 

2. Общински съвет – Хаджидимово - Приема изменение в Наредба за 
търговската дейност на територията на Община Хаджидимово с направените в същата 
промени.  

 

 

 

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 №16 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 28.10.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

14. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Подаване на проектно предложение по процедура за безвъзмездно финансиране 
BG05M9OP001-2.005 “Активно включване“ по оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси 2014-2020“. /вх.№91-00-304/07.10.2016 г./ 

19…………….. 

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

РЕШЕНИЕ №191 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Хаджидимово  
 

РЕШИ: 
 
1. Общинският съвет дава съгласиe община Хаджидимово да подготви и подаде 
проектно предложение по процедура за безвъзмездна финансова помощ 
BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“  - оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси 2014-2020“ с работно заглавие „Трудова реализация за по-добър 
живот“; 
 
2. Общинският съвет дава съгласиe за създаване на интегрирана услуга за подпомагане 
на важни аспекти от реализацията на целевите групи по горепосочения проект на 
пазара на труда; 
 
3. Дава съгласие за предоставяне на помещение, находящо се на първи етаж от 
двуетажна масивна сграда – ЧИТАЛИЩЕ, със застроена площ от 495 
/четиристотин деветдесет и пет/ кв.м., находящо се в урегулиран поземлен имот – 
парцел II/втори/, имот пл.№ 526/петстотин двадесет и шест/ от кв. 20 /двадесети/ 
по действащия план на гр. Хаджидимово, утвърден със заповед № 70/03.06.1991г. 
на кмета на Община Хаджидимово, с площ за парцела от 11 500 /единадесет 



хиляди и петстотин/ кв.м., при съседи за парцела: изток – улица; запад УПИ – 
парцел I от кв. 20; север – улица и юг – улица и площад, за времето на изпълнение 
на проекта и със срок до одобряване на окончателния доклад, което ще бъде 
реновирано и оборудвано със средства от проекта, и което ще е необходимо за 
осъществяване на част от интеграционните и социални мерки, които проектното 
предложение ще включи. 
 

4. Общинският съвет упълномощава кмета на община Хаджидимово да предприеме 
всички необходими действия, във връзка с кандидатстването на община Хаджидимово 
по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005 „Активно 
включване“  - оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ с 
работно заглавие „Трудова реализация за по-добър живот“, да подготви всички 
изискуеми за целта документи, да подаде заявления за кандидатстване по процедура за 
безвъзмездно финансиране BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“ по 
оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, както и да 
подпише споразумение с управляващия орган по програмата.  
 
 

На основание чл. 60, ал.1 от АПК Общински Съвет – Хаджидимово допуска 
предварително изпълнение на настоящото решение. 
 
 
 
 
 
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 №16 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 28.10.2016 г. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

15. 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. 
№91-00-323/18.10.2016 г./ 

19…………….. 

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

РЕШЕНИЕ №192 

     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 – Хаджидимово 

РЕШИ: 
І. ОТПУСКА еднократна финансова помощ на следните лица:  
 
1. Ангел Димитров Шопов, гр. Хаджидимово                                        ====== лв. 
2. Димитър Георгиев Куртов, с. Копривлен                                            ====== лв. 
3. Фейка Илиева Илиева, гр. Хаджидимово                                            ====== лв. 
4. Кръстю Симеонов Стойков, с. Ново Лески                                         ====== лв. 
5. Зикрем Юсеинов Зейнев, с. Абланица                                                 ====== лв. 
6. Стоянка Спасова Узунова, с. Садово                                                    ====== лв. 
7. Джемал Юсеин Демир, с. Блатска                                                         ====== лв. 
8. Димитринка Стоянова Синадинова, с. Копривлен                              ====== лв. 
9. Славка Стоянова Попова, с. Тешово                                                     ====== лв. 
10. Иван Георгиев Самаров, с. Копривлен                                               ====== 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 



   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 №16 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 28.10.2016 г. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

16. 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 012019, представляващ Посевна площ с 
площ от 1,880 дка, находящ се в местността „Ефендица“ в землището на село Ново 
Лески, община Хаджидимово, област Благоевград с цел промяна 
предназначението на земеделска земя и отреждане на имота за „ферма за 
отглеждане на животни, изграждане на оранжерии, помещения за съхранение и 
преработка на продукция и дърводелска работилница за дребни детайли“. /вх. 
№91-00-296/19.09.2016 г./ 

19…………….. 

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

РЕШЕНИЕ №193 

     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 – План за 
застрояване (ПУП - ПЗ) на имот с номер 012019, представляващ Посевна площ с площ 
от 1,880 дка, находящ се в местността „Ефендица” в землището на село Ново Лески, 
община Хаджидимово, област Благоевград с цел промяна предназначението за 
земеделска земя и отреждане на имота за „ферма за отглеждане на животни, 
изграждане на оранжерии, помещения за съхранение и преработка на продукция и 
дърводелска работилница за дребни детайли”. 

     2. Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – План 
за застрояване (ПУП - ПЗ) на имот с номер 012019, представляващ Посевна площ с 
площ от 1,880 дка, находящ се в местността „Ефендица” в землището на село Ново 
Лески, община Хаджидимово, област Благоевград с цел промяна предназначението за 
земеделска земя и отреждане на имота за „ферма за отглеждане на животни, 



изграждане на оранжерии, помещения за съхранение и преработка на продукция и 
дърводелска работилница за дребни детайли”. 
 
 
 
 
 
 
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 №16 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 28.10.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

17. 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 135060, представляващ Нива с площ от 
2,019 дка, находящ се в местността „Чешмите“ в землището на село Абланица, 
община Хаджидимово, област Благоевград с цел промяна предназначението на 
земеделска земя и отреждане на имота за „кравеферма“; проект за Подробен 
устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на външно ВиК и ел. 
захранване до имот с номер 135060, представляващ Нива с площ от 2,019 дка, 
находящ се в местността „Чешмите“ в землището на село Абланица, община 
Хаджидимово, област Благоевград. /вх. №91-00-316/13.10.2016 г./ 

19…………….. 

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

РЕШЕНИЕ №194 

     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 135060, представляващ Нива с площ от 2,019 дка, находящ се в 
местността „Чешмите” в землището на село Абланица, община Хаджидимово, 
област Благоевград с цел промяна предназначението за земеделска земя и 
отреждане на имота за за „кравеферма”. 

1.2. Проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП - ПП) за 
трасе на външно ВиК и ел. захранване до имот с номер 135060, представляващ 



Нива с площ от 2,019 дка, находящ се в местността „Чешмите” 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 135060, представляващ Нива с площ от 
2,019 дка, находящ се в местността „Чешмите” в землището на село Абланица, 
община Хаджидимово, област Благоевград с цел промяна предназначението на 
земеделска земя и отреждане на имота за „кравеферма” и проект за Подробен 
устройствен план – Парцеларен план (ПУП - ПП) за трасе на външно ВиК и ел. 
захранване до имот с номер 135060, представляващ Нива с площ от 2,019 дка, 
находящ се в местността „Чешмите” 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 №16 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 28.10.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

18. Докладна записка от Мехмед Имамов – председател на ОбС - Хаджидимово, 
относно:  Изменение в състава на постоянните комисии към Общински съвет. /вх. 
№91-00-327/21.10.2016 г./ 

19…………….. 

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

РЕШЕНИЕ №195 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 5, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска 
администрация, Общински съвет – Хаджидимово 

РЕШИ: 

I. Утвърждава следният състав на ПК по „Устройство на територията, 
инфраструктура, транспорт, безопасност на движението и гражданска защита“: 

           1. Ангел Атанасов Стефанов – „РБ“ – председател; 
           2. Николай  Искренов  Бекяров - „БОХ“; 
           3. Кръстьо  Иванов  Типов - „БОХ“; 
           4. Варадин  Варадинов  Дерменджиев - „ГЕРБ“; 
           5. Андон  Стефанов  Попов - „БОХ“. 
 
II. Утвърждава следният състав на ПК по „Регионално развитие, инвестиции, 
евроинтеграция, еврофондове, бизнес среда, трудова заетост, нормативна дейност 
и обществен ред“: 

          1. Лазар  Тодоров  Папазов - „ГЕРБ“ – председател; 
          2. Фаик  Фаиков  Метушев – „БОХ“; 
          3. Кръстю  Мирославов  Веселинков – „БОХ“; 



          4. Андон  Стефанов  Попов - „БОХ“; 
          5. Ангел Атанасов Стефанов – „РБ“. 
 
 
 
 
 
 
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 №16 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 28.10.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

19. 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. №91-00-331/25.10.2016 г./ 

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

РЕШЕНИЕ №195 

     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 - нива в местността „Лозята” 
с площ от 0,155  дка.(сто петдесет и пет квадратни метра)  скица - проект на  имот с кад.  
№ 105069  по КВС в землището на  с.Абланица с ЕКАТТЕ00014, за възстановяване 
правото на собственост на  наследниците на Димитър Иванов Тахиров.  

     2.Предоставя на ОСЗ гр. Хаджидимово поземлен имот – изоставени трайни 
насаждения в местността „Висока могила” с площ от 7,000  дка.(седем декщара) скица - 
проект на имот с кад.  № 085019, образуван от имот с кад.№085013 по КВС в 
землището на с.Абланица с ЕКАТТЕ00014, за възстановяване правото на собственост 
на наследниците на Димитър Иванов Тахиров.  

 
Председател на ОбС: Мехмед Имамов 
 
Протоколчик: Анелия Стойкова 


