
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 №33 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 28.12.2017 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. /вх. № 91-00-393/07.12.2017 г./ 

14. …………… 

 

 

С поименно гласуване: 17 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет 

- Хаджидимово взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 382 

 
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: 

 

1. Предоставя на ОСЗ гр. Хаджидимово  поземлен имот  с площ от  0,867 дка.(осемстотин 

шестдесет и седем квадратни метра) ,  скица - проект на  имот с кад.   № 000460 в местността 

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

правото на собственост на  наследниците на Тахир Тахиров Тахиров.  

2. Предоставя на ОСЗ гр. Хаджидимово  поземлен имот  с площ от  1,807 дка.(един декар 

осемстотин и седем  квадратни метра) ,  скица - проект на  имот с кад.   № 000830 в местността 

„Средно бърдо”, образуван от имот с кад.№000803   по КВС    в землището  на  с.Абланица  с 

ЕКАТТЕ 00014 ,  за  възстановяване правото на собственост на  наследниците на Тахир Тахиров 

Тахиров.  

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
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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 №33 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 28.12.2017 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. /вх. № 91-00-394/07.12.2017 г./ 

14. …………… 

 

С поименно гласуване: 17 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет 

- Хаджидимово взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 383 
 

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: 

 

1.Предоставя на ОСЗ гр. Хаджидимово  поземлен имот  с площ от  1,500 дка.(един декар и 

петстотин квадратни метра) ,  скица - проект на  имот с кад.   № 196017, образуван от имот с 

кад.№196008 в местността „Голямата страна”  по КВС    в землището  на  с.Абланица  с ЕКАТТЕ 

00014 ,  за  възстановяване правото на собственост на Асан Халилов Гегов.  

2.Предоставя на ОСЗ гр. Хаджидимово  поземлен имот  с площ от  0,353 дка.(триста петдесет 

и три квадратни метра) ,  скица - проект на  имот с кад.   № 166012, образуван от имот с 

кад.№166003 в местността „Сухата чешма”  по КВС    в землището  на  с.Абланица  с ЕКАТТЕ 

00014 ,  за  възстановяване правото на собственост на Асан Халилов Гегов.  

3.Предоставя на ОСЗ гр. Хаджидимово  поземлен имот  с площ от  1,797 дка.(един декар 

седемстотин деветдесет и седем  квадратни метра) ,  скица - проект на  имот с кад.   № 196019, 

образуван от имот с кад.№196015  в местността „Голямата страна”  по КВС    в землището  на  

с.Абланица  с ЕКАТТЕ 00014 ,  за  възстановяване правото на собственост на Асан Халилов Гегов.  

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 

 

 

 

 

 
 

mailto:obshtinskisavet_hd@abv.bg


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 №33 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 28.12.2017 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. № 91-00-395/07.12.2017 г./ 

14. …………… 

 

С поименно гласуване: 17 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет 

- Хаджидимово взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 384 
 

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  1,885 дка.(един декар 

осемстотин осемдесет и пет квадратни метра) ,  скица - проект на  имот с кад.   № 028145 в 

местността „Сарафето/Ташлъка”  по КВС    в землището  на  с.Садово  с ЕКАТТЕ 65108 ,  за  

възстановяване правото на собственост на наследниците на Лаза Николова Ирмиева.  

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
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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 №33 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 28.12.2017 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. № 91-00-404/15.12.2017 г./ 

14. …………… 

 

С поименно гласуване: 17 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет 

- Хаджидимово взе следнoтo 

 

 

РЕШЕНИЕ № 385 

 
 

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  3,002 дка.(три декара и два 

квадратни метра) ,  скица - проект на  имот с кад.   № 000076  в местността „Ракишкото”  по КВС    в 

землището  на  с.Беслен  с ЕКАТТЕ 03976 ,  за  възстановяване правото на собственост на  

наследниците на Мехмед Сюлейманов Джинджиев.  

 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
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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 №33 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 28.12.2017 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 
1. …………….. 

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

Предоставяне на пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване на собственици 

или ползватели на пасищни животни, регистрирани в интегрираната информационна 

система на Българска агенция по безопасност на храните за стопанска 2018/2019 година. /вх. 

№ 91-00-398/11.12.2017 г./ 

14. …………… 

 

 

С поименно гласуване: 14 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 3 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет 

- Хаджидимово взе следнoтo 

 

 

РЕШЕНИЕ № 386 

 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и във връзка с чл. 37 и ал. 3 и чл. 37о, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването 

на земеделските земи, Общински съвет гр. Хаджидимово, реши: 

 

 

1. На основание чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ  и чл.37о, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ одобрява и  приема 

местоположението,  размера  и категориите на свободните земеделски  имоти ( пасища, мери и 

ливади)  за индивидуално ползване, съгласно Приложение №1. 

2.На основание чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ  и чл.37о, ал.1, т.1от ЗСПЗЗ одобрява и приема  

местоположението,  размера  и категориите на  земеделските  имоти ( пасища, мери и ливади)  за 

общо пашуване, съгласно Приложение №2. 

3.На основание чл.37о, ал.1, т.2 от ЗСПЗЗ,  приема правила за ползване на пасищата, мерите 

и ливадите, съгласно Приложение №3. 

4.На основание чл.37и , ал.12  от ЗСПЗЗ, упълномощава Кмета на община Хаджидимово да 

сключва договори за ползване  за 5 (пет) стопански години,  при  наемна цена от 7,00 лв.(седем 

лева) за 1 дка.(един декар) пасищна площ, определена  с оценителски доклад. 

5. На основание чл.37и , ал.13  от ЗСПЗЗ, упълномощава Кмета на община Хаджидимово,  за  

останалите свободни  пасища, мери и ливади  да се отдават под наем, чрез търг, в който се допускат 
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само собственици на пасищни животни регистрирани в БАБХ при  начална  тръжна цена от 7,00 

лв.(седем лева) за 1 дка.(един декар) пасищна площ. Договорите се сключват за една стопанска 

година. 

6.На основание чл.37о, ал.4, т.1 от ЗСПЗЗ приема годишен план за паша, съгласно 

Приложение № 4. 

7.На основание чл.37о, ал.4, т.3 приема задълженията на община Хаджидимово и на 

ползвателите за поддържането на пасищата, мерите и ливадите, съгласно Приложение№ 5. 

 
 

 

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 №33 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 28.12.2017 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 
1. …………….. 

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

Определяне членове на комисии за управление и разпореждане с общинско имущество. /вх. № 

91-00-405/15.12.2017 г./ 

14. …………… 

 

 

С поименно гласуване: 17 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет 

- Хаджидимово взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 387 

 
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 2018 г.                                        за месец февруари  2018 г. 

1. Кармелита Палашева                                         1. Варадин Дерменджиев 

2. Лазар Папазов                                                     2. Андон Попов 

3. Фаик Метушев                                                    3. Атанас Воденичаров 

 

за месец март 2018 г.                                            за месец април  2018 г. 

1. Мюхтерем Имам                                                1. Кръстю Веселинков 

2. Тугай Неби                                                          2. Ангел Безев 

3. Иван Куртов                                     3. Димитър Парасков 

 

за месец май 2018 г.                                              за месец юни  2018 г. 
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1. Николай Бекяров                                               1. Лазар Папазов 

2. Кръстьо Типов                                                    2. Фаик Метушев 

3. Кармелита Палашева                                        3. Илвие Кокударева 

 

за месец юли  2018 г.                                            за месец август  2018 г. 

1. Варадин Дерменджиев                                     1. Мюхтерем Имам 

2. Тугай Неби                                                         2. Димитър Парасков 

3. Кръстю Веселинков                                          3. Андон Попов 

 

за месец септември 2018 г.                                  за месец октомври  2018 г. 

1. Кръстьо Типов                                                   1. Ангел Безев 

2. Николай Бекяров                                               2. Иван Куртов 

3. Атанас Воденичаров                                         3. Кармелита Палашева 

 

за месец ноември 2018 г.                                      за месец декември  2018 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: 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 №33 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 28.12.2017 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. …………….. 

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

Допълване на решение № 337 по протокол № 33 от заседание на Общински съвет 

Хаджидимово проведено на 18.06.2003 г.  

14. …………… 

 

С поименно гласуване: 13 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 4 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет 

- Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 388 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 10Б от ЗСПЗЗ, Общински съвет –

Хаджидимово 

Р Е Ш И : 

Допълва Решение № 337 по протокол № 33 от заседание на Общинска съвет Хаджидимово 

проведено на 18.06.2003 год., като в приложеният списък се добавят следните недвижими имоти, а 

именно: 

-  НИВА с площ от 7.406 дка (седем декара четиристотин и шест квадратни метра), от които 

1.278 дка е осма категория на земята при неполивни условия  и 6.128 дка четвърта, находящ се в 

землището  на село Петрелик,  община Хаджидимово, област Благоевград, ЕКАТТЕ 56109, в 

местността „М.ГОВЕДАРОВО”, съставляващ имот с № 049014 (четиридесет и девет хиляди и 

четиринадесети) по картата на землището, при  граници (съседи): имот № 049013 Нива на 

наследниците на Джемал Мустафов Чинарски, имот № 000054 Пасище с храсти на община 

Хаджидимово и имот № 100019 Дере, овраг, яма на община Хаджидимово; 

- НИВА с площ от 4.490 дка (четири декара четиристотин и деветдесет квадратни метра), 

категория на земята при неполивни условия  -  четвърта, находящ се в землището  на село Петрелик,  

община Хаджидимово, област Благоевград, ЕКАТТЕ 56109, в местността „М.ГОВЕДАРОВО”, 

съставляващ имот с № 047001 (четиридесет и седем хиляди и първи) по картата на землището, при  

граници (съседи): имот № 000027 Дървопроизводствена площ на община Хаджидимово, имот № 

047002 Нива на община Хаджидимово, имот № 047003 Нива на наследниците на Акиф Егой 

Мехмедов и и имот № 000134 Гора в земеделски земи на община Хаджидимово. Върху имот има 

следните ограничения: 11 Електропровод 20kv. На 10 м. от двете страни до крайните проводници, 

или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда 

високостеблена растителност; 

- НИВА с площ от 4.034 дка (четири декара тридесет и четири квадратни метра), от които 

2.420 дка е осма категория на земята при неполивни условия  и 1.614 дка четвърта, находящ се в 

землището  на село Петрелик,  община Хаджидимово, област Благоевград, ЕКАТТЕ 56109, в 
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местността „М.ГОВЕДАРОВО”, съставляващ имот с № 048006 (четиридесет и осем хиляди и 

шести) по картата на землището, при  граници (съседи): имот № 000166 Стопански двор на „МАКС 

– СТРОЙ 91” ЕООД, имот № 048006 Нива на община Хаджидимово, имот № 000242 Полски път на 

община Хаджидимово и имот № 048005  Нива на наследниците на Ангел Иванов Циров; 

- НИВА с площ от 19.823 дка (деветнадесет декара осемстотин двадесет и три квадратни 

метра), категория на земята при неполивни условия  - четвърта, находящ се в землището  на село 

Илинден,  община Хаджидимово, област Благоевград, ЕКАТТЕ 32648, в местността „Лялевско”, 

съставляващ имот с № 005022 (пет хиляди двадесет и втори) по картата на землището, при  граници 

(съседи): имот № 005037 Нива на наследниците на Георги Илиев Орманов, имот № 005023 Пасище, 

мера на община Хаджидимово, имот № 005042 Производство на ел.енергия на «ВАТКОМ» ЕООД, 

имот № 005043 Производство на ел.енергия на «ВАТКОМ» ЕООД, имот № 005044 Полски път на 

община Хаджидимово, имот № 005036 Пасище, мера на наследниците на Тодор Велинов Юруков и 

имот № 005035 Нива на Иван Великов Мангушев; 

- НИВА с площ от 12.715 дка (дванадесет декара седемстотин и петдесет квадратни метра), 

категория на земята при неполивни условия - седма, находящ се в землището  на село Блатска,  

община Хаджидимово, област Благоевград, ЕКАТТЕ 04399, в местността „ДЕРЕДЖИК”, 

съставляващ имот с № 024001 (двадесет и четири хиляди и първи) по картата на землището, при  

граници (съседи): имот № 000105 Дере, овраг, яма на община Хаджидимово, имот № 000001 

Населено място на село Блатска, имот № 000092 Полски път на община Хаджидимово, имот № 

024008 Пустееща необработваема земя на община Хаджидимово, имот № 024003 Нива на 

наследниците на Мехмед Мурадов Дееликов и имот № 024002 Нива на наследниците на Костадин 

Андонов Кауков; 

- НИВА с площ от 6.212 дка (шест декара двеста и дванадесет квадратни метра), категория на 

земята при неполивни условия – шеста, находяща се в землището на село Садово, община 

Хаджидимово, област Благоевград, ЕКАТТЕ 65108, в местността „Св. Дух”, съставляващ имот с № 

008032 (осем хиляди тридесет и втори) по картата на възстановената собственост на землището, при 

граници (съседи): имот № 000049 Полски път на община Хаджидимово, имот № 00023 Канал на 

община Хаджидимово, имот № 008040 Нива на Ангел Петков Ирмиев, имот № 008039 Нива на 

община Хаджидимово, имот № 008035 Лозе на община Хаджидимово, имот № 008034 Лозе на 

наследниците на Вангел Атанасов Теменов, имот № 008033 Лозе на наследниците на Кръстьо 

Атанасов Туманов и имот № 008069 Пасище, мера на община Хаджидимово; 

- НИВА с площ от 8.222 дка (осем декара двеста двадесет и два квадратни метра), категория 

на земята при неполивни условия - осма, находящ се в землището  на село Абланица,  община 

Хаджидимово, област Благоевград, ЕКАТТЕ 00014, в местността „ЧАВДАР ДЕРЕ”, съставляващ 

имот с № 005012 (пет хиляди и дванадесети) по картата на землището, при  граници (съседи): имот 

№ 005017 Храсти на община Хаджидимово, имот № 005014 Нива на наследниците на Юсеин Алиев 

Куртев, имот № 005013 Нива на община Хаджидимово, имот № 005011 Пасище, мера на община 

Хаджидимово и имот № 005022 Нива на община Хаджидимово и  

-  НИВА с площ от 4.360 дка (четири декара триста и шестдесет квадратни метра), категория 

на земята при неполивни условия - осма, находящ се в землището  на село Абланица,  община 

Хаджидимово, област Благоевград, ЕКАТТЕ 00014, в местността „ЧАВДАР ДЕРЕ”, съставляващ 

имот с № 006006 (шест хиляди и шести) по картата на землището, при  граници (съседи): имот № 

000009 Дървопроизводствена площ на ИАГ –ТП ДГС Гоце Делчев, имот № 000646 Дере, овраг, яма 

на община Хаджидимово и имот № 006005 Нива на наследниците на Никола Георгиев Ялиев. 

 

 

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 №33 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 28.12.2017 г. 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 
1…………….. 

9. Докладна записка от Мехмед Имамов – председател на Общински съвет - Хаджидимово, 

относно: Прекратяване дейността на временна комисия за изготвяне на предложения за 

съдебни заседатели за Окръжен съд – Благоевград. /вх. № 91-00-399/11.12.2017 г./ 

14. …………… 

 

 

С явно гласуване: 17– ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет  -

Хаджидимово взе следнoтo 

 

 

РЕШЕНИЕ № 389 
 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 58, ал. 4 от Правилника за 

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

Общинска администрация Общински съвет град Хаджидимово прекратява дейността на временна 

комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд – Благоевград.  

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 

 
 

 

 

 

mailto:obshtinskisavet_hd@abv.bg


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 №33 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 28.12.2017 г. 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 
1…………….. 

10. Докладна записка от Мехмед Имамов – председател на Общински съвет - Хаджидимово, 

относно: Приемане на план за работа на Общински съвет – Хаджидимово за първото 

полугодие на 2018 г. и Календарен график за провеждане на заседанията за първото полугодие 

на 2018 г. /вх. № 91-00-401/12.12.2017 г./ 

14. …………… 

 

 

С явно гласуване: 17– ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет  -

Хаджидимово взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 390 

 

 

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 2018 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: Величка Гелемерова 
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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 №33 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 28.12.2017 г. 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 
1…………….. 

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

относно: Изменение на Решение № 220, взето по Протокол № 17 от заседание на Общинския 

съвет, проведено на 30.12.2016 година. /вх. № 91-00-407/18.12.2017 г./ 

14. …………… 

 

 

С явно гласуване: 17– ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет  -

Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 391 

 

Общински съвет – Хаджидимово изменя Решение № 220, взето по Протокол № 17 от 

заседание проведено на 30.12.2016 година, като същото придобива следния вид: 

 

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 Иван Василев Куртов. 

 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: Величка Гелемерова 
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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 №33 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 28.12.2017 г. 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 
1…………….. 

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

Определяне на представител на община Хаджидимово в комисията за изработване на 

Областна здравна карта. /вх. № 91-00-410/19.12.2017 г./ 

14. …………… 

 

 

С явно гласуване: 17 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет - 

Хаджидимово взе следнoтo 

 

 

РЕШЕНИЕ № 392 

 
 

Общински съвет град Хаджидимово, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 

29, ал. 3 и 4 от Закона за лечебните заведения и във връзка с писмо изх. № 08-00-271 от 

28.11.2017год. на министъра на здравеопазването на Република България определя за представител 

на Община град Хаджидимово в комисията за изработване на Областна здравна карта ДИМИТЪР 

ВЕЛИКОВ БАХАНОВ – заместник-кмет. 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 

 
 

 

 

 

mailto:obshtinskisavet_hd@abv.bg


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 №33 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 28.12.2017 г. 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 
1. …………….. 

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

Работата по програмите за временна заетост през 2017 г. и предвиждания за 2018 г. 

14. ……………… 

 

С явно гласуване: 17– ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет  -

Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 393 

 

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

Общински съвет – Хаджидимово приема  информация за работата по програмите за временна 

заетост през 2017 г. и предвиждания за 2018 г. 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
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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 №33 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 28.12.2017 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-

411/19.12.2017г./. 
 

С поименно гласуване: 17 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет 

- Хаджидимово взе следнoтo 

 

 

РЕШЕНИЕ № 394 
 

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. З……………Младенова,  с. Беслен   200 лв. …………… 

 2. И………….. Гемов, с. Копривлен          100 лв. …………… 

 3. Ж………… Методиева, гр. Хаджидимово  100 лв. …………… 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
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