
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 №21 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 31.03.2017 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 

Предоставяне на Общинска служба „Земеделие“ гр. Хаджидимово на земеделска 

земя от Общински поземлен фонд (чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ) за възстановяване 

правото на собственост в съществуващи (възстановими) стари реални граници. 

(гр. Хаджидимово) /вх. №91-00-85/21.02.2017 г./ 

16…………….. 

С поименно гласуване: 14 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №259 

     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 – посевна площ в 

местността „Зад баира” с площ от 1,114 дка (един декар сто и четиринадесет квадратни 

метра) скица - проект на имот с кад. № 013092   по КВС в землището на гр. 

Хаджидимово с ЕКАТТЕ 77058 за  възстановяване правото на собственост на 

наследниците на Стефан Йоакимов Георгиев.  

 

 

 

 

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 №21 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 31.03.2017 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

2. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 

Предоставяне на Общинска служба „Земеделие“ гр. Хаджидимово на земеделска 

земя от Общински поземлен фонд (чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ) за възстановяване 

правото на собственост в съществуващи (възстановими) стари реални граници. 

(гр. Хаджидимово) /вх. №91-00-86/21.02.2017 г./ 

16…………….. 

С поименно гласуване: 14 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №260 

     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 – посевна площ в 

местността „Зад баира” с площ от 1,249 дка (един декар двеста четиридесет и девет 

квадратни метра) скица - проект на имот с кад. № 013093, образуван от имот с кад. 

№013075 по КВС в землището на  гр. Хаджидимово с ЕКАТТЕ 77058, за 

възстановяване правото на собственост на наследниците на Илия Йоакимов Георгиев.  

 

 

 

 

 

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 №21 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 31.03.2017 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. 

(гр. Хаджидимово) /вх. №91-00-91/23.02.2017 г./ 

16…………….. 

С поименно гласуване: 14 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №261 

     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 0,916 дка (деветстотин и шестнадесет квадратни метра) скица 

- проект на имот с кад. № 018043, образуван от имот с кад. №018037 по КВС в 

землището на с. Тешово с ЕКАТТЕ  72374,  за възстановяване правото на собственост 

на наследниците на Димитър Стоянов Шушутев.  

 

 

 

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 №21 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 31.03.2017 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. 

(гр. Хаджидимово) /вх. №91-00-92/23.02.2017 г./ 

16…………….. 

С поименно гласуване: 14 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №262 

     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 

„Каяда” с площ от 1,137 дка (един декар сто тридесет и седем квадратни метра) скица - 

проект на имот с кад.  № 028031, образуван от имоти с кад. №028024 и №028025 по 

КВС в землището на с. Блатска с ЕКАТТЕ 04399, за възстановяване правото на 

собственост на  наследниците на Саид Хамидов Ибраимов.  

 

 

 

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 №21 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 31.03.2017 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. 

(гр. Хаджидимово) /вх. №91-00-121/22.03.2017 г./ 

16…………….. 

С поименно гласуване: 14 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №263 

     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 

„ДОЛНО ЧАВДАР ДЕРЕ” с площ от 2,821 дка (два декара осемстотин двадесет и един 

квадратни метра) скица - проект на имот с кад.  № 023001 по КВС в землището на с. 

Абланица с ЕКАТТЕ 00014, за  възстановяване правото на собственост на 

наследниците на Илия Костадинов Сораджиев.  

 

 

 

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 №21 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 31.03.2017 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

6. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 

Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост. (с. Теплен) /вх. 

№91-00-107/15.03.2017 г./ 

16…………….. 

С поименно гласуване: 14 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №264 

     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 2017 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 

25  - САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕН ОБЕКТ със застроена площ от 153 (сто петдесет 

и три) квадратни метра, находящ се на първи- приземен етаж от ДВУЕТАЖНА 

МАСИВНА СГРАДА, състоящ се от стая и складови помещения със самостоятелно 

обособен вход от югоизток от към съседа имот с планоснимачен номер 138,  ведно със 

съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж 

върху мястото, заснета като имот планоснимачен номер 137 (сто тридесет и седми) по 

невлезнал в сила кадастрален план на село Теплен, община Хаджидимово, област 

Благоевград, съгласно скица изх. № 14/09.02.2017 година, издадена от ОбА – 

Хаджидимово, актуван с Акт за частна общинска собственост № 727 от 13.03.2017 год. 

 

С поименно гласуване: 14 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 



РЕШЕНИЕ №265 

     ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 32, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда 

на придобиване, управление и разпореждане с общинска имущество и конкретните 

правомощия на кметовете, Общински съвет – Хаджидимово 

РЕШИ: 

 

     Да се проведе ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване по реда на глава пета от 

НРПУРОИКПК за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 

представляващ: САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕН ОБЕКТ със застроена площ от 

153 (сто петдесет и три) квадратни метра, находящ се на първи- приземен етаж от 

ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА, заснета като имот планоснимачен номер 137 (сто 

тридесет и седми) по невлезнал в сила кадастрален план на село Теплен, община 

Хаджидимово, област Благоевград, състоящ се от стая и складови помещения със 

самостоятелно обособен вход от югоизток от към съседа имот с планоснимачен номер 

138,  ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от 

правото на строеж върху мястото, съгласно скица изх. № 14/09.02.2017 година, 

издадена от ОбА – Хаджидимово, актуван с Акт за частна общинска собственост № 727 

от 13.03.2017 год., вписан в Службата по вписвания Гоце Делчев към Агенция по 

вписванията София с дв.вх. рег. № 1055, парт. № 49203, акт № 43, том V/17.03.2017 год. 

 

     2. Одобрява  експертната оценка за определяне на пазарната стойност за имота,  

възлизаща в  размер на 10 200 (десет хиляди и двеста) лева. 

 

     3. Определя първоначална тръжна цена на имота в размер на 12 200 (дванадесет 

хиляди 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 №21 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 31.03.2017 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

7. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 

Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост. (с. Гайтаниново) 

/вх. №91-00-112/16.03.2017 г./ 

16…………….. 

С поименно гласуване: 11 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 3 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №266 

     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 2017 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 

26 - ИЗОСТАВЕНА НИВА с площ  30.490 дка, находяща се в землището на село 

Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград,  ЕКАТТЕ 14341  в местността 

“КРАИЩЕ”, съставляваща имот № 021021 по КВС на землището, върху имота има 

следните ограничения: 66 Защитена зона за опазване на дивите птици, съгласно чл.6, 

ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното разнообразие. Забраняват се дейностите, 

определени със заповедта за обявяване на защитената зона и с плана за управление., 

актуван с Акт за частна общинска собственост № 108/31.07.2007 год. 

 

С поименно гласуване: 11 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 3 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №267 



     ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закон за общинската 

собственост, 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, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 27, ал. 4 

и 5 от ЗМСМА, 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: ИЗОСТАВЕНА НИВА с площ  30.490 дка (тридесет декара и четиристотин и 

деветдесет  квадратни метра), категория на земята при неполивни условия - четвърта, 

находяща се в землището на село Гайтаниново, община Хаджидимово, област 

Благоевград,  ЕКАТТЕ 14341  в местността “КРАИЩЕ”, съставляваща имот № 

021021 (двадесет и една хиляди и двадесет и първи) по картата на възстановената 

собственост на  землището, при граници (съседи): Имот № 021014 Пасище, мера на 

община Хаджидимово; Имот № 021020 Пасище, мера на наследниците на Димитър 

Георгиев Гиндров;  Имот № 021019 Храсти на община Хаджидимово; Имот № 021023 

Пасище, мера на наследниците на Ангел Спасов Ботилов; Имот № 021052  Пасище, 

мера на община Хаджидимово; Имот № 021022 Пасище, мера на наследниците на 

Никола Илиев Каракашев;  Имот № 021031 Пасище, мера на наследниците на Мирчо П 

Стоянов; Имот № 021032 Пасище, мера на община Хаджидимово и Имот № 000097 Път 

ІV клас на община Хаджидимово, върху имота има следните ограничения: 66 Защитена 

зона за опазване на дивите птици, съгласно чл.6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за 

биологичното разнообразие. Забраняват се дейностите, определени със заповедта за 

обявяване на защитената зона и с плана за управление., актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 108/31.07.2007 год., вписан в Службата по вписвания Гоце 

Делчев към Агенция по вписванията с вх. рег. № 2580, парт. № 2787, акт № 197, том Х, 

дело № 2278/20.08.2007 год.  

 

     2. Одобрява изготвената експертна оценка за определяне на пазарната стойност за 

имота,  възлизаща в  размер на 18 614 лева. 

 

     3. Определя първоначална тръжна цена на имота в размер на 20 000 (двадесет 

хиляди) лева. 

 

 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

 

Протоколчик: Анелия Стойкова 

 



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

e-mail: obshtinskisavet_hd@abv.bg 

 

                                                                                                                  ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

П Р О Т О К О Л №21 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 31.03.2017 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

8. Информация, относно отдадено под наем имущество към 01.03.2017 г. /вх. №91-00-

108/15.03.2017 г./ 

16…………….. 

С явно гласуване: 14 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет 

- Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №268 

     На основание чл. 21, ал. 1,т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 5, ал. 2 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с Общинската администрация, Общински съвет – Хаджидимово приема 

Информация относно отдадено под наем общинско имущество към 01.03.2017 година.  

 

 

 

 

 

 

 

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 №21 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 31.03.2017 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

9. Информация, относно отдадено под наем имущество, частна общинска собственост 

(земеделска земя) към 15.03.2017 г. /вх. №91-00-118/21.03.2017 г./ 

16…………….. 

С явно гласуване: 12 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 2 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет 

- Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №269 

     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 Информация 

относно отдадено под наем имущество, частна общинска собственост (земеделска земя) 

към дата 15.03.2017 година.  

 

 

 

 

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 №21 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 31.03.2017 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

10. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 

Настъпили промени и актуализация на част от текстовете в Наредбата за 

осигуряване на противопожарния ред на територията на община Хаджидимово. 

/вх. №91-00-81/16.02.2017 г./ 

16…………….. 

С явно гласуване: 12 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 2 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет 

- Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №270 

     На основание, чл. 8 от Закона за нормативните актове, във връзка чл. 21, ал. 2, от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет - 

Хаджидимово 

РЕШИ: 

 

1. Общински съвет – Хаджидимово Приема измененията за актуализация на  

Наредбата за осигуряване на противопожарния ред на територията на 

община Хаджидимово, приета с Решение № 378 от Протокол № 20 

/07.06.2013 г. на Общински съвет – 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 №21 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 31.03.2017 г. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

11. Докладна записка от Мехмед Имамов – председател на Общински съвет - 

Хаджидимово, относно: Промяна в Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация. /вх. №91-00-115/17.03.2017 г./ 

16…………….. 

С явно гласуване: 12 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 2 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет 

- Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №271 

     На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 4 от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, Общински съвет – Хаджидимово 

РЕШИ: 

     1. Изменя и допълва чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, както следва: (2) Председателят на комисията е длъжен да уведоми 

членовете и за насроченото заседание не по-късно от 3 дни преди деня на провеждане 

на заседанието чрез звеното по чл. 29, а (2) от ЗМСМА. В изключителни случаи 

уведомяването може да стане и по телефон, факс или електронна поща. Членовете на 

комисията са длъжни да получат материалите за заседанието по електронен път от 

звеното по чл. 29а (2) от ЗМСМА.  

      2. Изменя и допълва чл. 65, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, както следва: (3) Изпращането на поканите до общинските съветници 

за провеждане на заседанието на общинския съвет и материалите за него се извършвa 

по електронен път от звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА, в  7 дневен срок преди 

неговото провеждане.  

 

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 №21 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 31.03.2017 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

12. Докладна записка от Димитър Баханов – зам. кмет на община Хаджидимово, 

относно: Приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община 

Хаджидимово. /вх. №91-00-105/14.03.2017 г./ 

16…………….. 

С явно гласуване: 12 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 2 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет 

- Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №272 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 2 от ЗБППМН, Общински 

съвет – Хаджидимово приема Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Хаджидимово за 

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 №21 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 31.03.2017 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

13. Докладна записка от Кармелита Палашева – председател на ПК по „Образование, 

култура, вероизповедания, здравеопазване, социални дейности, спорт, детски и 

младежки дейности“, относно: Промяна в Правилника за реда и начина на 

отпускане на еднократна финансова помощ. /вх. №91-00-116/17.03.2017 г./ 

16…………….. 

С явно гласуване: 14 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет 

- Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №273 

     На основание чл. 21, ал. 2, т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 5 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинска администрация, Общински съвет – Хаджидимово 

РЕШИ: 

     Общински съвет – Хаджидимово приема промяната в чл. 4 от Правилника за реда и 

начина на отпускане на еднократна финансова помощ, както следва: 

- Чл. 4. Еднократната финансова помощ не може да бъде в размер по – 

голям от 500 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 №21 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 31.03.2017 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

14. Докладна записка от Кармелита Палашева – председател на ПК по „Образование, 

култура, вероизповедания, здравеопазване, социални дейности, спорт, детски и 

младежки дейности“, относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на 

нуждаещите се лица и семейства на територията на община Хаджидимово. /вх. 

№91-00-123/22.03.2017 г./ 

16…………….. 

С поименно гласуване: 13 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 1 – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, Общински 

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №274 

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

РЕШИ: 

  

І. ОТПУСКА еднократна финансова помощ на следните лица:  
 

1. Р …Чавдарова, с. Беслен                                               200 лв. 

2. Н Ушев, с. Копривлен                                                    200 лв. 

3. Н …Пентов, с. Абланица                                               200 лв. 

4. А …..Манов, с. Беслен                                                   200 лв. 

5. Д… Куртов, с. Копривлен                                             200 лв. 

6. Г …Дерменджиева, с. Теплен                                       200 лв. 

7. Д …Кокударев, с. Абланица                                         200 лв. 

8. С ..Канатова, гр. Хаджидимово                                    200 лв. 

9. Г….. Имам, с. Абланица                                                150 лв. 

10. К …Моллова, с. Абланица                                           150 лв. 

11. Е …Кърджалиев, с. Блатска                                         100 лв. 

12. С …Рахмова, гр. Хаджидимово                                   100 лв. 

 



ІІ. Средствата да се осигурят от бюджета на община Хаджидимово за 2017 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 №21 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 31.03.2017 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

15. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и 

застрояване (ПУП – ПРЗ) на част от имот с номер 015027, представляващ Посевна 

площ с площ от 5,213 дка, находящ се в местността „Зад баира“ в землището на 

град Хаджидимово, област Благоевград с цел промяна предназначението на част 

от имота с отреждане за „изграждане на обект за дестилиране, помощни сгради и 

сграда за временно обитаване“. /вх. №91-00-113/16.03.2017 г./ 

16…………….. 

С поименно гласуване: 14 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №275 

     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 

регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) на част от имот с номер 015027, 

представляващ Посевна площ с площ от 5,213 дка, находящ се в местността „Зад 

баира” в землището на град Хаджидимово, община Хаджидимово, област 

Благоевград с цел промяна предназначението на част от имота с отреждане за 

„изграждане на обект за дестилиране, помощни сгради и сграда за временно 

обитаване”. 

 

2. Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – План 

за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) на част от имот с номер 015027, 



представляващ Посевна площ с площ от 5,213 дка, находящ се в местността „Зад 

баира” в землището на град Хаджидимово, община Хаджидимово, област 

Благоевград с цел промяна предназначението на част от имота с отреждане за 

„изграждане на обект за дестилиране, помощни сгради и сграда за временно 

обитаване”. 

 

 

 

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 №21 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 31.03.2017 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

16. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване 

(ПУП – ПЗ) на имот с номер 042016, представляващ Нива с площ от 3,181 дка, 

находящ се в местността „Вършилата“ в землището на село Садово, община 

Хаджидимово, област Благоевград с цел промяна предназначението на земеделска 

земя и отреждане на имота за „търговски обект и жилищна част“. /вх. №91-00-

124/23.03.2017 г./ 

С поименно гласуване: 14 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №276 

     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 042016, представляващ Нива с площ от 

3,181 дка, находящ се в местността „Вършилата” в землището на село Садово, 

община Хаджидимово, област Благоевград с цел промяна предназначението на 

земеделска земя и отреждане на имота за „търговски обект и жилищна част”. 

 

2. Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – План 

за застрояване (ПУП - ПЗ) на имот с номер 042016, представляващ Нива с площ от 

3,181 дка, находящ се в местността „Вършилата” в землището на село Садово, 

община Хаджидимово, област Благоевград с цел промяна предназначението на 

земеделска земя и отреждане на имота за „търговски обект и жилищна част”. 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

 

Протоколчик: Анелия Стойкова 


