
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 №17 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 30.12.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете в община 
Хаджидимово. /вх. № 91-00-360/30.11.2016 г./ 

21…………….. 

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

РЕШЕНИЕ №197 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, Общински съвет град Хаджидимово 
 

РЕШИ: 
 
     Приема размера на трудовите възнаграждения на кметовете както следва:  
 
1. Людмил Терзиев                                                       - ===== лв.  
2. Адем Арнаудов           - ===== лв. 
3. Лъчезар Банев           -   ===== лв. 
4. Иляз Ибиш            -   ===== лв. 
5. Пирин Бочуков           -   ===== лв. 
6. Живко Петелов           -   ===== лв. 
7. Георги Ванкалов           -   ===== лв. 
8. Георги Парасков           -   ===== лв. 
9. Иван Крушовски           -   ===== лв. 
10. Тодор Прокопов                                                      -   ===== лв. 
 
 
 
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 №17 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 30.12.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

2. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Приемане на План-сметка за определяне размера на разходите по събиране на 
битови отпадъци за 2017 година в община Хаджидимово. /вх. № 91-00-
379/12.12.2016 г./ 

21…………….. 

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

РЕШЕНИЕ №198 

     На  основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, във връзка с чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ, 
Общински съвет - Хаджидимово одобрява план-сметката за разходите за такса битови 
отпадъци от Община Хаджидимово, съгласно приложението. 
 
 
 
 
 
 
 
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 №17 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 30.12.2016 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. № 91-00-336/31.10.2016 г./ 

21…………….. 

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

РЕШЕНИЕ №199 

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 -  пасище в местността 
„Селище” с площ от 1,500 дка.(един декар и петстотин квадратни метра)  скица - проект 
на  имот с кад.  № 129113, образуван от имот с кад. № 129043 по КВС в землището  на  
с. Абланица с ЕКАТТЕ 00014,  за  възстановяване правото на собственост на  
наследниците на Ибраим Рушанов Газиев.  

 
 
 
 
 
 
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 №17 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 30.12.2016 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. № 91-00-363/05.12.2016 г./ 

21…………….. 

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

РЕШЕНИЕ №200 

     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 
„КАРШИЛАР” с площ от 3,225 дка.(три декара двеста двадесет и пет квадратни метра) 
скица - проект на  имот с кад.  № 041006 по КВС в землището  на  с. Копривлен с 
ЕКАТТЕ 38532,  за  възстановяване правото на собственост на наследниците на 
Костадин Георгиев Илчев.  

 
 
 
 
 
 
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 №17 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 30.12.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

5. 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. № 91-00-380/13.12.2016 г./ 

21…………….. 

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

РЕШЕНИЕ №201 

     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 
„ЕФЕНДИЦА” с площ от 1,105 дка.(един декар сто и пет квадратни метра) скица - 
проект на имот с кад. № 012021 по КВС в землището на с. Ново Лески с ЕКАТТЕ 
52101, за възстановяване правото на собственост на наследниците на Илия Борисов 
Чолаков.  
     2. Предоставя на ОСЗ гр. Хаджидимово поземлен имот - нива в местността 
„ЛИЧОВО ДЕРЕ” с площ от 0,901 дка.(деветстотин и един квадратни метра) скица - 
проект на имот с кад. № 010041, образуван от имот с кад. № 010022 по КВС в 
землището на с. Ново Лески с ЕКАТТЕ 52101, за възстановяване правото на 
собственост на наследниците на Илия Борисов Чолаков.  
 
 
 
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 №17 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 30.12.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

6. 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. № 91-00-383/14.12.2016 г./ 

21…………….. 

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

РЕШЕНИЕ №202 

     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 - друга селскост. тер. в 
местността „КАЧО ГРАМАДЕ” с площ от 0,799 дка.(седемстотин деветдесет и девет 
квадратни метра) скица - проект на имот с кад. № 114093, образуван от имот с кад. № 
114020 по КВС в землището на с. Абланица с ЕКАТТЕ 00014, за възстановяване 
правото на собственост на наследниците на Ибреим Абазов Стамболиев.  
     2. Предоставя на ОСЗ гр. Хаджидимово поземлен имот - нива в местността „ЯНИ 
БЪРДО” с площ от 1,000 дка.(един декар) скица - проект на имот с кад. № 128105 
образуван от имот с кад. № 128052 по КВС в землището на с. Абланица с ЕКАТТЕ 
00014, за възстановяване правото на собственост на наследниците на Ибреим Абазов 
Стамболиев.  
 
 
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 №17 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 30.12.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

7. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Определяне на земеделските земи, постановени с решение на Общинска служба 
„Земеделие“ и земеделските земи по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ частна общинска 
собственост, които да се отдават под наем на малоимотни и безимотни и тези за 
отдаване чрез търг. /вх. № 91-00-361/01.12.2016 г./ 

21…………….. 

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

РЕШЕНИЕ №203 

     I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 73, ал. 1 от  НРПУРОИКПК, 
Общински съвет гр. Хаджидимово 

РЕШИ: 
     1. Приема: Земеделски земи (маломерни имоти) по чл. 19 от ЗСПЗЗ постановени с 
Протоколно решение № 13/25.07.2008 год. да се отдават под наем на малоимотни и 
безимотни без търг или конкурс. Срокът за отдаване под наем не може да бъде по дълъг 
от една стопанска година. 
     2. Приема: Земеделски земи, постановени с решение на ОС „Земеделие“ и тези по 
чл. 19 от ЗСПЗЗ постановени с Протоколно решение № 13/25.07.2008 год., когато са 
заети с трайни насаждения и които не са били използвани две или повече стопански 
години (чл. 24а, ал. 6, т. 1,т. 2 ЗСПЗЗ) да се отдават без търг или конкурс. 
     3. Приема: Земеделски земи определени с Протоколно решение № 337/18.06.2003 
год. на Общински съвет гр. Хаджидимово за обезщетение на граждани по реда на чл.10 
б от ЗСПЗЗ, да се отдават под наем. Срокът за отдаване под наем не може да бъде по 
дълъг от една стопанска година. 
     4. Земеделски земи, с изключение на пасищата, мерите и ливадите постановени с 
решение на ОС „Земеделие“ и тези по чл.19 от ЗСПЗЗ, постановени с  Протоколно 
решение № 13/25.07.2008 год. да се отдават чрез търг или конкурс (чл.24а, ал.5 от 



ЗСПЗЗ). Срокът за отдаване под наем не може да бъде по дълъг от десет стопански 
години. 
 
 
С поименно гласуване: 15 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 
съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №204 

     II. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 73, ал. 1 от  НРПУРОИКПК, 
Общински съвет гр. Хаджидимово 

РЕШИ: 
 

     1. Определя – Наемна цена от 15,00 (петнадесет) лева за 1 декар за земеделски земи, 
които се отдават на малоимотни и безимотни и тези земеделски земи, които се отдават 
без търг или конкурс. 
     2. Определя – Наемна цена на земеделски земи отдавани чрез търг или конкурс: 
15,00 (петнадесет) лева първоначална тръжна цена за 1 декар. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 №17 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 30.12.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

8. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Определяне членове на комисии за управление и разпореждане с общинско 
имущество. /вх. № 91-00-364/05.12.2016 г./ 

21…………….. 

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

РЕШЕНИЕ №205 

      На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 55, ал. 5 от Наредбата за 
реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община 
Хаджидимово, Общински съвет – Хаджидимово 

РЕШИ: 
 
     Oпределя следните съветници за членове  на комисиите за провеждане на публичeн 
търг или публично оповестен конкурс за предоставянето под наем и разпореждане с 
имоти и вещи - общинска собственост, както следва:  
 
за месец януари 2017 г.                                        за месец февруари  2017 г. 
1. Кармелита Палашева                                    1. Варадин Дерменджиев 
2. Лазар Папазов                                               2. Андон Попов 
3. Фаик Метушев                                               3. Атанас Воденичаров 
 
за месец март 2017 г.                                            за месец април  2017 г. 
1. Мюхтерем Имам                                            1. Кръстю Веселинков 
2. Тугай Неби                                                     2. Ангел Безев 
3. Ангел Стефанов                                             3. Димитър Парасков 
 



за месец май 2017 г.                                              за месец юни  2017 г. 
1. Николай Бекяров                                            1. Лазар Папазов 
2. Кръстьо Типов                                                2. Фаик Метушев 
3. Кармелита Палашева                                     3. Илвие Кокударева 
 
за месец юли  2017 г.                                            за месец август  2017 г. 
1. Варадин Дерменджиев                                  1. Мюхтерем Имам 
2. Тугай Неби                                                     2. Димитър Парасков 
3. Кръстю Веселинков                                        3. Андон Попов 
 
за месец септември 2017 г.                                  за месец октомври  2017 г. 
1. Кръстьо Типов                                               1. Ангел Безев 
2. Николай Бекяров                                            2. Ангел Стефанов 
3. Атанас Воденичаров                                      3. Кармелита Палашева 
 
за месец ноември 2017 г.                                      за месец декември  2017 г. 
1. Лазар Папазов                                                1. Варадин Дерменджиев 
2. Фаик Метушев                                                2. Илвие Кокударева 
3. Атанас Воденичаров                                      3. Димитър Парасков 
 

 
 
 
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 №17 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 30.12.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

9. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост. /вх. № 91-00-
373/08.12.2016 г./ 

21……………..  

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

РЕШЕНИЕ №206 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, Общински съвет – 
Хаджидимово 

РЕШИ: 
 
     1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде отдаден под наем чрез публичен търг с явно 
наддаване, за срок от 5 години следният недвижим имот, собственост на община 
Хаджидимово и представляващ: ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА със застроена 
площ от 220 (двеста и двадесет) квадратни метра, построена в Урегулиран поземлен 
имот (парцел) І (първи), планоснимачен № 98 (деветдесет и осем) от квартал 44 
(четиридесет и четвърти) по плана на село Абланица, община Хаджидимово, одобрен 
със заповед № 38 от 1977 год. на ОНС и изменен за този квартал със Заповед № 303 от 
2009 год. на Кмета на община Хаджидимово, с площ за урегулирания поземлен имот от 
1 900 (хиляда и деветстотин) квадратни метра, отреден за „детска ясла” и актуван с Акт 
за публична общинска собственост № 242/01.12.2016 год., при първоначална месечна 
наемна цена в размер на 500 (петстотин) лева. 

2. Упълномощава Кмета на община Хаджидимово да извърши всички правни и 
фактически  действия за 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 №17 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 30.12.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

10. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Прекратяване на съсобственост в УПИ (парцел) X (десети) и УПИ (парцел) XII 
(дванадесети) от квартал 11 по плана на село Гайтаниново, община Хаджидимово. 
/вх. № 91-00-374/08.12.2016 г./ 

21……………..  

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

РЕШЕНИЕ №207 

І. 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) Х (десети), 
планоснимачни номера 293 (двеста деветдесет и три) от квартал 11 (единадесети) по 
действащият кадастрален и регулационен план на село Гайтаниново, одобрен със 
Заповеди с №№ 2630 и 2631 от 1951 година на ОНС, с площ за целия урегулиран 
поземлен имот от 269 (двеста шестдесет и девет) квадратни метра, при съседи за 
същия: от север – УПИ (парцел) VІІІ (осми), от изток – УПИ (парцел) ІХ  (девет) и УПИ 
(парцел) ХІ (единадесет), от юг - УПИ (парцел) ХІІ (дванадесети)  и от запад – улица, 
като община Хаджидимово продаде притежаваните от нея 72/269 (седемдесет и две 
върху двеста шестдесет и девет) идеални части от правото на собственост в описания 
урегулиран поземлен имот на съсобственика ЕТ”ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВА –ВМ” с 
ЕИК 201199977, която е собственик на 197/269 (сто деветдесет и седем върху двеста 
шестдесет и девет) идеални части от същия урегулиран поземлен имот. 

2. ОДОБРЯВА експертната оценка за определяне на пазарната стойност за 
72/269 (седемдесет и две върху двеста шестдесет и девет) идеални части от УПИ 
(парцел) Х (десети), отреден за имот планоснимачен номер 293 (двеста деветдесет и 
три) от квартал 11 (единадесети) по действащият кадастрален и регулационен план на 



на село Гайтаниново, одобрен със Заповеди с №№ 2630 и 2631 от 1951 година на ОНС, 
с площ за целия урегулиран поземлен имот от 269 (двеста шестдесет и девет) квадратни 
метра, при съседи за същия: от север – УПИ (парцел) VІІІ (осми), от изток – УПИ 
(парцел) ІХ  (девет) и УПИ (парцел) ХІ (единадесет), от юг - УПИ (парцел) ХІІ 
(дванадесети)  и от запад – улица, в размер на 480 (четиристотин и осемдесет) лева. 
          3. ОПРЕДЕЛЯ продажна цена на имота в размер на 600 (шестстотин) лева. 
 
С поименно  гласуване: 15 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 
съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №208 

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) ХІІ (дванадесети), 
планоснимачни номера 292 (двеста деветдесет и две) от квартал 11 (единадесети) по 
действащият кадастрален и регулационен план на село Гайтаниново, одобрен със 
Заповеди с №№ 2630 и 2631 от 1951 година на ОНС, с площ за целия урегулиран 
поземлен имот от 273 (двеста седемдесет и три) квадратни метра, при съседи за 
същия: от север – УПИ (парцел) Х (десети), от изток – УПИ (парцел) ХІ (единадесети), 
от юг - УПИ (парцел) ХІІІ (тринадесети)  и от запад – улица., като община 
Хаджидимово продаде притежаваните от нея 119/273 (сто и деветнадесет върху двеста 
седемдесет и три) идеални части от правото на собственост в описания урегулиран 
поземлен имот на съсобственика ЕТ”ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВА –ВМ” с ЕИК 
201199977, която е собственик на 154/273 (сто петдесет и четири върху двеста 
седемдесет и три) идеални части от същия урегулиран поземлен имот. 

 
2. ОДОБРЯВА експертната оценка за определяне на пазарната стойност за 

119/273 (сто и деветнадесет върху двеста седемдесет и три) идеални части от УПИ 
(парцел) ХІІ (дванадесети), отреден за имот планоснимачен номер 292 (двеста 
деветдесет и две) от квартал 11 (единадесети) по действащият кадастрален и 
регулационен план на на село Гайтаниново, одобрен със Заповеди с №№ 2630 и 2631 от 
1951 година на ОНС, с площ за целия урегулиран поземлен имот от 273 (двеста 
седемдесет и три) квадратни метра, при съседи за същия: от север – УПИ (парцел) Х 
(десети), от изток – УПИ (парцел) ХІ (единадесети), от юг - УПИ (парцел) ХІІІ 
(тринадесети)  и от запад – улица, в размер на 780 (седемстотин и осемдесет) лева. 

 
           3. ОПРЕДЕЛЯ  продажна цена на имота в размер на 900 (деветстотин) 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 №17 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 30.12.2016 г. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

11. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Промяна на предназначение на имот – публична общинска собственост. /вх. № 91-
00-375/08.12.2016 г./ 

21……………..  

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

РЕШЕНИЕ №209 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ, Общински съвет – 
Хаджидимово 

РЕШИ: 
 

1. Дава предварително съгласие да бъде променено предназначението на 
недвижим имот, представляващ: ПАСИЩЕ, МЕРА с площ от 6.004 дка (шест декара и 
четири квадратни метра), категория на земята при неполивни условия - четвърта, начин 
на възстановяване на собствеността върху имота - възстановими стари реални граници, 
находяща се в местността „КРАИЩЕ” в землището на село Гайтаниново, ЕКАТТЕ 
14341, община Хаджидимово, област Благоевград, съставляващ имот с № 021032 
(двадесет и една хиляди триста и втори) по КВС на землището, при граници (съседи):  
имот № 021052 Пасище, мера на община Хаджидимово, имот № 021031 Пасище, мера 
на наследниците на Мирчо П Стоянов, имот № 021021 Изоставена нива на община 
Хаджидимово, имот № 000097 Път ІV клас на община Хаджидимово и имот № 021033 
Пасище, мера на наследниците на Петър Кузманов Мурджев, който имот е актуван с 
Акт за публична общинска собственост № 238/27.10.2016 год. 

2. Определя срок на валидност на съгласието 5 години. 
3. Възлага на кмета на общината осъществяването на всички дейности, 

необходими за  правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата. 
 

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 №17 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 30.12.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

12. Докладна записка от Мехмед Имамов – председател на ОбС Хаджидимово, относно: 
Приемане на план за работа на Общински съвет – Хаджидимово за първото 
полугодие на 2017 г. и Календарен график за провеждане на заседанията за 
първото полугодие на 2017 г. /вх. № 91-00-372/07.12.2016 г./ 

21……………..  

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

РЕШЕНИЕ №210 

     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 
първото полугодие на 2017 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 №17 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 30.12.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

14. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Изработване на проект за общ устройствен план на община Хаджидимово и 
одобряване на заданието за Общ устройствен план на община Хаджидимово. /вх. 
№ 91-00-346/14.11.2016 г./ 

21……………..  

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

РЕШЕНИЕ №212 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и във връзка с чл. 124, ал. 1 и чл. 124 б, ал. 1 от Закона за устройство на 
територията и § 123, ал.3 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, Общинският съвет – Хаджидимово: 

1. ОДОБРЯВА Задание за изработването на общ устройствен план на община 
Хаджидимово, включващ всички населени места и всички землища на територията на 
общината. РАЗРЕШАВА изработването на общ устройствен план на Община 
Хаджидимово, включващ всички населени места и всички землища на територията на 
общината, съобразно одобреното Задание. 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ кметът на Община Хаджидимово да предприеме 
предвидените в закона действия по възлагане изработването на проект за общ 
устройствен план на Община Хаджидимово, включващ всички населени места и всички 
землища на територията на общината, съобразно одобреното Задание. 

 
 

 

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 №17 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 30.12.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

16. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Изготвяне на Подробен устройствен план – план за регулация за улица. /вх. № 91-
00-376/08.12.2016 г./ 

21……………..  

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

РЕШЕНИЕ №214 

     На основание чл. 21, ал. 1,  т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 110, 
ал.1, т. 2 от ЗУТ, Общински съвет – гр.Хаджидимово 

 
РЕШИ: 

 
     ДАВА СЪГЛАСИЕ да се проектира ПУП – ПУР, съгласно, който да се измени 
Плана за уличната регулация на с. Ново Лески, община Хаджидимово, област 
Благоевград, като се промени уличната регулация от О.Т. 19 и О.Т. 21 като се обособи 
нова улица, съгласно проектното предложение, представляващо неразделна част от 
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 №17 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 30.12.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

17. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен – План за 
застрояване (ПУП – ПЗ) на имот с номер 001002, представляващ Нива с площ от 
9,969 дка, находящ се в местността „Белтата“ в землището на село Садово, община 
Хаджидимово, област Благоевград с цел изграждане на оранжерии тип „тунел“. 
/вх. № 91-00-377/08.12.2016 г./ 

21……………..  

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

РЕШЕНИЕ №215 

     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 001002, представляващ Нива с площ от 
9,969 дка, находящ се в местността „Белтата” в землището на село Садово, община 
Хаджидимово, област Благоевград с цел изграждане на „оранжерии тип „Тунел””. 

2. Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – План 
за застрояване (ПУП - ПЗ) на ) на имот с номер 001002, представляващ Нива с 
площ от 9,969 дка, находящ се в местността „Белтата” в землището на село Садово, 
община Хаджидимово, област Благоевград с цел изграждане на „оранжерии тип 
„Тунел”. 
 
 

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 №17 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 30.12.2016 г. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

19. 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. 
№91-00-385/14.12.2016 г./ 

21……………..  

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

РЕШЕНИЕ №217 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет гр.Хаджидимово  
 

РЕШИ: 
І. ОТПУСКА еднократна финансова помощ на следните лица:  
 
1. Катерина Костадинова Витанова, с. Нова Ловча                                ….. лв. 
2. Фикрет Мехмедов Узунов, с. Абланица                                               ….. лв. 
3. Сали Алиев Гущераклиев, с. Блатска                                                    ….. лв. 
4. Айше Асан Барут, с. Абланица                                                              ….. лв. 
5. Ахмед Юсеинов Мацев, с. Абланица                                                    ….. лв. 
6. Рамиз Мехмедов Бялев, с. Абланица                                                       ….. лв. 
7. Найле Асим Камул, с. Блатска                                                                  ….. лв. 
8. Сълзица Събинова Келешева, с. Теплен                                                  ….. лв. 
9. Фатме Ахмедова Петелова, с. Теплен                                                      ….. лв. 
10. Ахмед Исмаил Имам, с. Абланица                                                         ….. лв. 
11. Салдат Ибраимова Метушева, с. Абланица                                           ….. лв. 
12. Атидже Амидова Бюлюкбаши, с. Беслен                                               ….. лв. 
13. Даетка Юсеинова Гърбева, 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”.  
 



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

РЕШЕНИЕ №218 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет гр.Хаджидимово  
 

РЕШИ: 
I. Отпуска финансова помощ за покриване на разходи за ремонт на покривни 
конструкции на следните лица: 
 
     1. Петър Атанасов Ижбехов от с. Копривлен – ………. лева; 
     2. Байрам Хасанов Ходжов от с. Блатска – ……….. лева. 
  
II. 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 №17 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 30.12.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

21. Докладна записка от Мехмед Имамов – председател на ОбС Хаджидимово, относно: 
Определяне на представител от Общински съвет – Хаджидимово в Областния 
съвет за намаляване на риска от бедствия.  

  

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

РЕШЕНИЕ №220 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл. 64а, ал. 2 от Закона за защита при бедствия, Общински 
съвет град Хаджидимово:  
 
     1. Определя за представител в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия 
общинския съветник: Ангел Атанасов Стефанов. 

     2. При невъзможност за участие на определения по т.1 представител в Областния 
съвет за намаляване на риска от бедствия, той ще бъде заместван от: Николай 
Искренов Бекяров. 

 
 
 
 
 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 
 
Протоколчик: Анелия Стойкова 

 


