
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 №23 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 03.05.2017 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. (с. 

Блатска) /вх. №91-00-135/10.04.2017 г./ 

6…………….. 

С поименно гласуване: 12 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №281 

     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 

„КАШИРКА” с площ от 0,638 дка.(шестстотин тридесет и осем квадратни метра) скица 

- проект на имот с кад. № 021029 образуван от имот с кад. №021024 по КВС в 

землището на с. Блатска с ЕКАТТЕ 04399,  за възстановяване правото на собственост 

на наследниците на Джемал Мехмедов Абдишев.  

 

 

 

 

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 №23 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 03.05.2017 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. (с. 

Абланица) /вх. №91-00-142/18.04.2017 г./ 

6…………….. 

С поименно гласуване: 12 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №282 

     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 с площ от 2,101 дка.(два 

декара сто и един квадратни метра), от които 0,054 дка.(петдесет и четири квадратни 

метра) са с НТП – нива и 2,047 дка.(два декара и четиридесет  и седем квадратни метра) 

са храсти, скица - проект на имот с кад.  № 000829 образуван от имот с кад. №000374 

по КВС в землището на  с. Абланица с ЕКАТТЕ 00014, за възстановяване правото на 

собственост на  наследниците на Джамал Мустафов Шишкарев.  

 

 

 

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 №23 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 03.05.2017 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

3. Информация, относно състоянието на общинската инфраструктура – улици, пътища, 

комуникации, ВиК и в тази връзка – планиране на участие в проекти към Европейски 

фондове. 

6…………….. 

С явно гласуване: 8 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 4 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет - 

Хаджидимово взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ №283 

 

     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 състоянието на общинската инфраструктура – улици, пътища, комуникации, 

ВиК и планиране на участие в проекти към Европейски фондове. 

 

 

 

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 №23 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 03.05.2017 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

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

Приемане на изменения на Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на кметовете 

(НРПУРОИКПК) /вх. №91-00-128/31.03.2017 г./ 

6…………….. 

С явно гласуване: 9 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 3 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет - 

Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №284 

     На основание, чл. 8 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 21, ал. 1 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 76 ал. 3 

от АПК, Общински съвет - Хаджидимово 

 

РЕШИ: 

 

1. Общински съвет – Хаджидимово – изменя изцяло разпоредбата на чл.2, 

ал.1.от НРПУОИКПК и приема нова редакция на разпоредбата, а именно: 

За изпълнение на целите, принципите и приоритетите на мандатната Стратегия, 

общински съвет ежегодно, преди приемането на годишния бюджет на общината, по 

предложение на кмета на общината приема Програма, която съдържа:  

1. прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, 

управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост; 

2. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне 

под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски 

дружества, за учредяване на ограничени вещни права, за публично-частно 

партньорство или за предоставяне на концесия; 

3. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу 

имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на 

имотите, които общината желае да получи в замяна; 



4. описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост, и 

способите за тяхното придобиване; 

5. обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти; 

6. обектите по т. 5 от първостепенно значение; 

7. други данни, определени от общинския съвет. 

 

2. Общински Съвет – Хаджидимово изменя разпоредбата на чл.13, ал.1 от 

НРПУРОИКПК, и същата придобива следната редакция: 

По изключение и с Решение на ОбС имоти публична общинска собственост или части 

от тях , могат да се отдават под наем , при условие, че се използват съобразно 

предназначението им и не се препятства осъществяването на дейностите, за които са 

предоставени. 

 

3. Общински Съвет – Хаджидимово отменя изцяло разпоредбата на чл.22 от 

НРПУРОИКПК. 

 

4. Общински Съвет – Хаджидимово изменя разпоредбата на чл.36, ал.1 от 

НРПУРОИКПК, и същата придобива следната редакция: 

Продажбата на недвижими имоти – частна общинска собственост, се извършва от кмета 

на общината, без търг или конкурс на физически или юридически лица, собственици на 

законно построена сграда върху общинска земя – урегулиран поземлен имот или 

поземлен имот. 

 

5. Приема нова  Наредба, въз основа на старата,  с направените изменения  и 

корекции вътре в нея, съобразно изискванията на чл.172, ал.2, във вр. с 

чл.193, ал1 и вр. с чл.186, ал.2 АПК и чл.16 от АПК. 

 

 

 

 

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 №23 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 03.05.2017 г. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

5. 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. №91-00-155/20.04.2017 г./ 

6…………….. 

С поименно гласуване: 12 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №285 

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

Хаджидимово 

РЕШИ: 

  

І. ОТПУСКА еднократна финансова помощ на следните лица:  

 

1. А ……Чавдаров, с. Беслен                                                        500 лв.  

2. Д ………..Димов, с. Блатска                                                     400 лв. 

3. М …….Костова, гр. Хаджидимово                                          400 лв. 

4. В ……..Кутова, с. Ново Лески                                                  200 лв. 

5. М ………Боянина, гр. Хаджидимово                                       200 лв. 

6. Ф ……..Амзова, с. Абланица                                                    200 лв. 

7. Г ………….Шерифова, с. Абланица                                        150 лв. 

8. В ……...Тунчева, с. Копривлен                                                100 лв. 

9. Ф …...Петелова, с. Теплен                                                        100 лв. 

10. А ……..Шамов, с. Абланица                                                  100 лв. 

11. Р …….Къдрев, с. Абланица                                                    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 №23 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 03.05.2017 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

6. Докладна записка от Кармелита Палашева – председател на ПК по „ОКВЗСДСДМД“, 

относно: Организиране и провеждане на общински състезания по различни видове 

спорт и Безопасност на движението по пътищата. /вх. №91-00-158/02.05.2017 г./ 

С поименно гласуване: 10 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 2 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №286 

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

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с Общинската администрация, във връзка с приетия Общински годишен план за 

младежта за 2017 г., предлагам Общински съвет - Хаджидимово  

РЕШИ: 

  

     Отпуска средства в размер на 1000 (хиляда) лева за организиране и провеждане на 

общински състезания. 

 

 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

 

Протоколчик: Анелия Стойкова 

 


