
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 №29 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.09.2017 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. ……………. 

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

Поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на проект „Благоустрояване, 

рехабилитация и реконструкция на улици или части от тях, тротоари и съоръжения към 

тях и изграждане на подпорни стени в следните населени места на територията на 

община Хаджидимово: град Хаджидимово, село Абланица, село Беслен, село Блатска, 

село Копривлен, село Ново Лески, село Садово, село Теплен, село Тешово“   /вх. № 91-00-

299/19.09.2017 г./ 
15……………… 

 

С поименно гласуване: 14 – „ЗА“, 2 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

 

 РЕШЕНИЕ № 338 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 4, т. 1 и чл. 17 от Закона за 

общинския дълг, Общински съвет – Хаджидимово  

 

РЕШИ: 

 

І. Приема предложения Проект „Благоустрояване, рехабилитация и реконструкция на 

улици или части от тях, тротоари и съоръжения към тях и изграждане на подпорни стени в 

следните населени места на територията на община Хаджидимово: град Хаджидимово, село 

Абланица, село Беслен, село Блатска, село Копривлен, село Ново Лески, село Садово, село 

Теплен, село Тешово” на стойност от 1 000 000 лв., съгласно Приложение № 1. 

ІІ. Дава съгласие да се поеме дълг за финансиране на инвестиционен проект , тротоари 

и съоръжения към тях и изграждане на подпорни стени в следните населени места на 

територията на община Хаджидимово: град Хаджидимово, село Абланица, село Беслен, село 

Блатска, село Копривлен, село Ново Лески, село Садово, село Теплен, село Тешово” , при 

следните параметри: 

1. Максимален размер: 1 000 000; 

2. Валута на дълга: български лева; 

3. Вид на дълга: дълг поет с договор за общински заем – дългосрочен инвестиционен 

банков кредит; 

4. Начин за обезпечаване: Особен залог по реда на Закона за особените залози върху 

настоящи и бъдещи вземания по бюджетната сметка на община Хаджидимово, по която 

постъпват настоящи и бъдещи приходи на община Хаджидимово, съгласно чл. 45, ал. 1, т. 1, 

букви от „а” до „ж” от Закона за публичните финанси и общата изравнителна субсидия на 

община Хаджидимово, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за публичните финанси. 

5. Срок и начин на усвояване: до 6 (шест) месеца след подписване на договор за банков 

кредит след представяне на разходо-оправдателни документи.  



6. Срок на погасяване: 84 месеца (до 7г.). 

7. Начин на погасяване: месечни вноски по главницата плюс дължимите лихви за 

периода. 

8. Лихвени условия:  

8.1. Лихвен процент по редовна главница: Sofibor плюс предложена от участниците 

надбавка.  

8.2 Лихвен процент по просрочена главница: не повече от договорения лихвен процент 

плюс 10 пункта. 

9. Такси и комисионни: 

9.1. Такса за проучване – не повече от 0,1% от стойността на кредита. 

9.2. Такса за управление и обработка на предоставения кредит, дължима ежегодно 

върху размера на усвоената и непогасена част от главницата – не по-висока от 0.75 % 

годишно. 

9.3. Такси за предсрочно погасяване - без такса за предсрочно погасяване със собствени 

средства, при рефинансиране от друга банката - съгласно действащата тарифа на банката към 

датата на погасяването.  

ІІІ. Възлага на кмета на Община Хаджидимово да проведе процедура за избор на 

финансова или кредитна институция, съгласно чл. 17, ал.3 от Закона за общинския дълг, която 

да осигури необходимото финансиране на проекта. 

 

 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 №29 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.09.2017 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. /вх. № 91-00-

291/18.09.2017 г./ 
15……………… 

 

С поименно гласуване: 15 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

 

 РЕШЕНИЕ № 339 

 

 
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: 

 

Р  Е  Ш  И: 

 

 

Предоставя на ОСЗ гр. Хаджидимово  поземлен имот  с площ от  1,360 дка. (един декар 

триста и шестдесет квадратни метра),  скица - проект на  имот с кад.  № 130033, образуван от 

имот № 130015  в местността „Горния път”  по КВС    в землището  на  с.Абланица  с ЕКАТТЕ 

00014,  за  възстановяване правото на собственост на  наследниците на Ибрахим Камберов 

Топов. 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 №29 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.09.2017 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. /вх. № 91-00-

292/18.09.2017 г./ 

15……………… 

 

С поименно гласуване: 16 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

 

 РЕШЕНИЕ № 340 
 

 

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: 

            

Р  Е  Ш  И: 

 

Предоставя на ОСЗ гр. Хаджидимово  поземлен имот  с площ от  0,485 

дка.(четиристотин осемдесет и пет  квадратни метра) ,  скица - проект на  имот с кад.  № 

097115, образуван от имот №097089  в местността „Темирек”  по КВС    в землището  на  

с.Абланица  с ЕКАТТЕ 00014,  за  възстановяване правото на собственост на  наследниците на 

Адем Ибраимов Арнаудов.  

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 №29 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.09.2017 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. /вх. № 91-00-

293/18.09.2017 г./. 
15……………… 

 

С поименно гласуване: 15 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

  

РЕШЕНИЕ № 341 

 
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: 

 

 

Р  Е  Ш  И: 

 

Предоставя на ОСЗ гр. Хаджидимово  поземлен имот  с площ от  6,000 дка.(шест 

декара) ,  скица - проект на  имот с кад.  № 005025, образуван от имот №005021  в местността 

„Чавдар дере”  по КВС    в землището  на  с.Абланица  с ЕКАТТЕ 00014,  за  възстановяване 

правото на собственост на  наследниците на Хамид Мурадов Метушев.  

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 №29 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.09.2017 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. ……………. 

6. 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. № 91-00-294/18.09.2017 г./. 

15……………… 

 

С 15 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет  -Хаджидимово 

взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 342 

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 15 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет  -Хаджидимово 

взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 343 

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: Величка Гелемерова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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 №29 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.09.2017 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. ……………. 

7. Докладна записка от Мехмед Имамов – председател на Общинския съвет, относно: 

Избор на временна комисия по символиката. /вх. № 91-00-287/13.09.2017 г./. 

15……………… 

 

С явно гласуване: 15 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 

съвет  -Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 344 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7 от Наредба за 

символиката и отличията на община Хаджидимово, Общински съвет – Хаджидимово 

РЕШИ: 

Утвърждава временна комисия по символиката за мандат 2015-2019 г. в следния състав: 

1. Костадин Караянев – председател; 

2. Илвие Кокударева; 

3. Атанас Воденичаров; 

4. Лазар Папазов; 

5. Кармелита Палашева. 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 №29 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.09.2017 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. ……………. 

8. Докладна записка от Мехмед Имамов – председател на Общинския съвет, относно: 

Отмяна на Решение № 337, взето по Протокол № 28 от заседание на Общински съвет – 

Хаджидимово, проведено на 25.08.2017 година. /вх. № 91-00-290/15.09.2017 г./. 

15……………… 

 

 

С явно гласуване: 15 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 

съвет  -Хаджидимово взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 345 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 3 от Правилника за 

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

Общинската администрация, Общински съвет – Хаджидимово 

РЕШИ: 

Отменя Решение № 337, взето по Протокол № 28 от заседание на Общински съвет – 

Хаджидимово, проведено на 25.08.2017 година . 

 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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 №29 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.09.2017 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. ……………. 

9. Информация от Димитър Баханов, зам. кмет на община Хаджидимово, относно: 

Дейността на социалните домове на територията на община Хаджидимово и решаване на 

техните проблеми. 

15……………… 

 

 

С явно гласуване: 16 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 

съвет  -Хаджидимово взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 346 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА, във връзка с приетия Годишен план за работа, 

Общински съвет – Хаджидимово 

 

РЕШИ: 

 

Приема информация за дейността на социалните домове на територията на община 

Хаджидимово и решаване на техните проблеми. 

 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 №29 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.09.2017 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. ……………. 

10. 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.№ 91-00-300/20.09.2017г./ 
15……………… 

 

С поименно гласуване: 16 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

  

РЕШЕНИЕ № 347 

 

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

 

РЕШИ: 

  

І. ОТПУСКА еднократна финансова помощ на следните лица:  

 

 1. М ========= Чонгова,  с. Ново Лески  400 лв. …………… 

 2. К========= Мунев, гр. Хаджидимово             400 лв. …………… 

 3. К============Цаков, с. Беслен           400 лв. …………… 

 4. Л========== Манов, с. Беслен   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: Величка Гелемерова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 №29 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.09.2017 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. ……………. 

11. 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 028008, представляващ Ливада с площ от 2,908 

дка, находящ се в местността „Карамитьов баир“ в землището на село Теплен, община 

Хаджидимово, област Благоевград с цел промяна на предназначението на земеделска 

земя и отреждане на имота за „цех за преработка на камък“. /вх. № 91-00-284/07.09.2017 

г./. 
15……………… 

 

С поименно гласуване: 16 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

  

РЕШЕНИЕ № 348 

 

 
Общински  съвет град  Хаджидимово 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 

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване 

(ПУП - ПЗ) на имот с номер 028008, представляващ Ливада с площ от 2,908 дка, находящ 

се в местността „Карамитьов баир” в землището на село Теплен, община Хаджидимово, 

област Благоевград с цел промяна предназначението на земеделска земя и отреждане на 

имота за „цех за преработка на камък“. 

 

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

застрояване (ПУП - ПЗ) на имот с номер 028008, представляващ Ливада с площ от 2,908 

дка, находящ се в местността „Карамитьов баир” в землището на село Теплен, община 

Хаджидимово, област Благоевград с цел промяна предназначението на земеделска земя и 

отреждане на имота за „цех за преработка на камък“ съгласно приложеното 

предложение за ПУП – План за застрояване и обяснителна записка. 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



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 №29 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.09.2017 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. ……………. 

12. 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 013070, представляващ Изоставена нива с площ 

от 3,004 дка, находящ се в местността „Ушаковец“ в землището на село Гайтаниново, 

община Хаджидимово, област Благоевград с цел промяна на предназначението на 

земеделска земя и отреждане на имота за „жилищно строителство“. /вх. № 91-00-

295/07.09.2017 г./ 

15……………… 

 

С поименно гласуване: 16 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

 

 РЕШЕНИЕ № 349 

 

 
Общински  съвет град  Хаджидимово 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 

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване 

(ПУП - ПЗ) на имот с номер 013070, представляващ Изоставена нива с площ от 3,004 дка, 

находящ се в местността „Ушаковец” в землището на село Гайтаниново, община 

Хаджидимово, област Благоевград с цел промяна предназначението на земеделска земя и 

отреждане на имота за „жилищно строителство“. 

 

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

застрояване (ПУП - ПЗ) на имот с номер 013070, представляващ Изоставена нива с площ 

от 3,004 дка, находящ се в местността „Ушаковец” в землището на село Гайтаниново, 

община Хаджидимово, област Благоевград с цел промяна предназначението на земеделска 

земя и отреждане на имота за „жилищно строителство“. 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



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 №29 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.09.2017 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. ……………. 

13. Преразглеждане на решение № 320, взето по Протокол № 28, от заседание на 

Общинския съвет, проведено на 25.08.2017 г. 

 

С поименно гласуване: 16 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 350 

На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, Общински съвет – Хаджидимово изменя Решение 

№ 320 от Протокол № 28 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.08.2017 г., като 

същото придобива следния вид: 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35, ал. 3 от ЗОС във връзка с чл. 41, ал. 2 

от ЗОС, Общински съвет – Хаджидимово 

Р Е Ш И : 

1. ОДОБРЯВА експертната оценка за определяне на пазарната стойност на: 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) VІІ (седми), планоснимачен номер 304 (триста и 

четири) от квартал 31 (тридесет и първи) по ПУП –ПР, одобрен със Заповед № 8/25.01.2016 

год. на Кмета на Общината, находящ се в строителните граници на село Тешово, община 

Хаджидимово, област Благоевград, с площ за урегулирания поземлен имот от  568 (петстотин 

шестдесет и осем) квадратни метра, при съседи за същия: От север - улица, от изток - УПИ 

(парцел) V (пети) и УПИ (парцел) VІ (шести), от юг УПИ (парцел) ІІІ (трети) и от югозапад и 

запад – УПИ (парцел) ІV (четвърти), актуван с Акт за частна общинска собственост № 753 от 

04.07.2017 год., без построената в имота сграда.  

2. ОПРЕДЕЛЯ  продажна цена на имота в размер на 5 500 лева (пет хиляди и 

петстотин лева). 

3. Упълномощава Кмета на община Хаджидимово да извърши всички правни и 

фактически действия за изпълнение на настоящото решение. 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
 

 

 



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 №29 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.09.2017 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. ……………. 

14. Докладна записка от Мехмед Имамов – председател на Общинския съвет, относно: 

Изменение в състава на постоянните комисии към Общинския съвет. 

 

С явно гласуване: 16 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 

съвет  -Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 351 

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 следния състав на ПК по „Устройство на територията, 

инфраструктура, транспорт, безопасност на движението и гражданска защита“: 

           1. Иван Василев Куртов – „РБ“ – председател; 

           2. Николай  Искренов  Бекяров - член; 

           3. Кръстьо  Иванов  Типов - член; 

           4. Варадин  Варадинов  Дерменджиев – член; 

           5. Андон  Стефанов  Попов - член. 

 

II. Утвърждава следния състав на ПК по „Регионално развитие, инвестиции, 

евроинтеграция, еврофондове, бизнес среда, трудова заетост, нормативна дейност и 

обществен ред“: 

          1. Лазар  Тодоров  Папазов - председател; 

          2. Фаик  Фаиков  Метушев – член; 

          3. Кръстю  Мирославов  Веселинков – член; 

          4. Андон  Стефанов  Попов -  член; 

          5. Иван Василев Куртов – член. 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
 

 

 



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 №29 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.09.2017 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. ……………. 

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

Кандидатстване на община Хаджидимово с проектно предложение за Безвъзмездна финансова 

помощ по мярка 8.1 на Програма за развитие на селските райони на Министерство на 

земеделието и храните. 

 

С поименно гласуване: 13 – „ЗА“, 3 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

 

 

 РЕШЕНИЕ № 352 

 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хаджидимово 

реши: 

1. Дава съгласие община Хаджидимово да кандидатства и участва като бенефициент 

по проектно предложение за Безвъзмездна финансова помощ по мярка 8.1. по Програма за 

развитие на селските райони. 

2. Възлага на Кмета на община Хаджидимово – Людмил Терзиев да предприеме 

всички необходими правни и фактически действия във връзка с подготовката, 

кандидатстването и изпълнението на проектното предложение, включително за изпълнение и 

отчитане на проект, ако такъв бъде одобрен. 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


