
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 №36 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.03.2018 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
 

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

относно: Утвърждаване на разходи. /вх. № 91-00-138/20.03.2018 г./ 

14. …………… 

 

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

Общински съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 435 

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 17, ал.1 т.6 от ЗМСМА и чл. 124 от 

Закона за публичните финанси, Общински съвет – гр.Хаджидимово 

 

РЕШИ: 

               

1. Дава съгласие Кмета на община Хаджидимово да отпусне 7 500 лева за 

честване 90 годишнината на читалище „Яне Сандански – 1928 г.“ гр. Хаджидимово, 

съгласно приложената план сметка на дейностите. 

2. Средствата необходими за честване на празника да се отпуснат от функция 

„Почивно дело, култура и религиозни дейности“. 

3. Упълномощава кмета на община Хаджидимово да отпуска средства при 

необходимост на всички второстепенни разпоредители  с бюджетни кредити, за 

покриване на разходи свързани с културни мероприятия провеждани от тях.  

 

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 №36 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.03.2018 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. …………….. 

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

Годишен план за ползването на дървесина в горските територии – собственост на община 

Хаджидимово. /вх. № 91-00-137/20.03.2018 г./ 

18. …………… 

 

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

- Хаджидимово взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 436 

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

администрация и чл. 7, ал. 1, 3 и 4, чл. 5, ал.1 и 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за 

ползването на дървесина и недървесни горски продукти, чл. 112 от ЗГ във връзка с чл. 22 и 25 от 

Наредбата за управление и стопанисване на общински горски територии собственост на община 

Хаджидимово: 

1. Приема представения Годишен план за ползване на дървесина от горски територии 

собственост на Община Хаджидимово за 2018 г. изготвен от инж. Димитър Русков.  

2. Ползването на дървесина от годишния план за 2018 г. да се извърши чрез продажба на 

стояща дървесина на корен след провеждане на търг или конкурс, по цени одобрени с Решение 

№119 от Протокол №10 от проведено на 28.04.2016год. заседание на общински съвет - 

Хаджидимово. 

3. Възлага на кмета на община Хаджидимово да извърши всички действия за правилното и 

законосъобразно изпълнение на настоящото решение. 

4. Добиване на дърва за огрев от местното население. 

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 №36 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.03.2018 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
 

1. …………….. 

3. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, 

относно: Отмяна на решение № 556 от Протокол № 31 от заседание на Общински 

съвет – Хаджидимово, проведено на 04.02.2014 г. /вх. № 91-00-126/15.03.2018 г./ 

14. …………… 

 

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

Общински съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 437 

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

отменя Решение № 556 от Протокол № 31 от заседание на Общински съвет – 

Хаджидимово, проведено на 04.02.2014 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 №36 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.03.2018 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1…………….. 

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

относно: Промяна на предназначението на недвижим имот – публична общинска 

собственост в частна. /вх. № 91-00-130/19.03.2018 г./ 

14. …………… 

 

С поименно гласуване: 15 – „ЗА“, 1 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, 

Общински съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 438 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС, чл. 4, ал. 1 от 

Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

и конкретните правомощия на кметовете на Община Хаджидимово, Общински съвет – 

Хаджидимово 

Р Е Ш И : 

 1. ОБЯВЯВА ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ следният недвижим 

имот, представляващ: ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА със застроена площ от 220 

(двеста и двадесет) квадратни метра, построена в Урегулиран поземлен имот (парцел) І 

(първи), планоснимачен № 98 (деветдесет и осем) от квартал 44 (четиридесет и 

четвърти) по плана на село Абланица, община Хаджидимово, одобрен със заповед № 38 

от 1977 год. на ОНС и изменен за този квартал със Заповед № 303 от 2009 год. на Кмета 

на община Хаджидимово, с площ за урегулирания поземлен имот от 1 900 (хиляда и 

деветстотин) квадратни метра, отреден за „детска ясла” и актуван с  Акт за публична 

общинска собственост № 242/01.12.2016 год. 

2. Упълномощава Кмета на Община Хаджидимово да извърши всички 

необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото 

решение. 

 

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 №36 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.03.2018 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. …………….. 

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

относно: Отдаване под наем на недвижими имоти – публична общинска 

собственост. /вх. № 91-00-131/19.03.2018 г./ 

14. …………… 

 

С поименно гласуване: 15 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“,1– „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, 

Общински съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 439 

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

– гр.Хаджидимово 

Р Е Ш И : 

 

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде отдаден под наем чрез публично оповестен търг с 

явно наддаване за отдаване под наем, за срок до 10 години на следния недвижим имот – 

публична общинска собственост, а именно: 

ВОДНОСТОПАНСКО СЪОРЪЖЕНИЕ, представляващо ВОДОЕМ с площ от 

109,142 дка, който имот е образуван от два имота – имот № 000017 с площ от 51.074 

дка, находящ се в местността „ДЪБЕТО” в землището на  село Нова Ловча, и имот № 

027003 с площ от 58.068 дка, находящ се в местността „ЦИКАНДИЛКА” в землището 

на село Гайтаниново,  актуван с  АОС № 5/25.01.2007 год., при първоначална наемна 

месечна цена в размер на 150 лева. 

2. Упълномощава Кмета на Община Хаджидимово да извърши всички 

необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото 

решение. 

 

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 №36 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.03.2018 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. …………….. 

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

относно: Разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост. /вх. № 

91-00-132/19.03.2018 г./ 

18. …………… 

 

С поименно гласуване: 15 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 1 – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, 

Общински съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 440 

 

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 общинско имущество и конкретните 

правомощия на кметовете на Община Хаджидимово, Общински съвет – Хаджидимово 

 

Р Е Ш И : 

 

1. Да се проведе ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ по реда на глава 

пета от НРПУРОИКПК за комплексна продажба на недвижими имоти – частна 

общинска собственост, а именно:  

- Част от бивш път ІV клас с площ от 1.242 дка (един декар и двеста и 

четиридесет и два квадратни метра), съставляващ имот № 000083 по картата на 

възстановената собственост на землище село Блатска, ЕКАТТЕ 04399, община 

Хаджидимово, област Благоевград, при граници(съседи): имот № 018020 Пасище, мера 

на община Хаджидимово – земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 000079 Път ІV клас на 

община Хаджидимово и имот № 000113 Пътно кръстовище на община Хаджидимово, 

актуван с Акт за частна общинска собственост № 12/13.04.2010 год., вписан в Службата 

по вписванията - Гоце Делчев  към Агенция по вписванията София с дв. вх. рег. № 742, 

парт. № 9812, акт №  173,  том ІІІ от 27.04.2010 год., и  

- Пътно кръстовище с площ от 0.532 дка (нула декари и петстотин тридесет и 

два квадратни метра), съставляващ имот № 000113 по картата на възстановената 

собственост на землище село Блатска, ЕКАТТТЕ 04399, община Хаджидимово, област 

Благоевград, , при граници (съседи): имот № 000083 Път ІV клас на община 

Хаджидимово и имот № 000079 Път ІV клас на община Хаджидимово, за който имот е 

съставен Акт за частна общинска собственост № 13/13.04.2010 год., вписан в Службата 

mailto:obshtinskisavet_hd@abv.bg


по вписванията- Гоце Делчев  към Агенция по вписванията София с дв. вх. рег. № 743, 

парт. № 9814, акт №  174,  том ІІІ от 27.04.2010 год. 

2. Одобрява изготвената експертната оценка за определяне на пазарната 

стойност за имотите,  възлизаща общо в  размер на 887 (осемстотин осемдесет и седем) 

лева. 

3. Определя първоначална тръжна цена на имота в размер на 887 (осемстотин 

осемдесет и седем) лева.  

4. Упълномощава Кмета на Община Хаджидимово да извърши всички 

необходими 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 №36 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.03.2018 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. …………….. 

7. Информация от Рамиз Метушев – зам. кмет на община Хаджидимово, относно: 

Отдадено под наем общинско имущество към 01.03.2018 г. /вх. № 91-00-128/19.03.2018 г./ 

14. …………… 

 

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

Хаджидимово взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 441 

 

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

информацията за отдадено под наем общинско имущество към 01.03.2018 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 №36 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.03.2018 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1…………….. 

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

Кандидатстване на община Хаджидимово с проект „Рехабилитация и реконструкция на 

улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Хаджидимово“ по 

Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Процедура, чрез подбор 

на проекти по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони. /вх. № 91-00-124/15.03.2018 г./ 

14. …………… 

 

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

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 442 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23  от ЗМСМА, във вр. с чл. 8, ал. 1 от ЗОС Общински 

съвет - Хаджидимово  

РЕШИ: 

1.Общинският съвет дава съгласие община Хаджидимово да кандидатства  за финансиране 

по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001  - Улици „Строителство, реконструкция 

и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и 

принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, с проект „Рехабилитация и 

реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях в гр. 

Хаджидимово и с. Абланица,  община Хаджидимово”, в обхвата на който влизат следните  

обекти: 

1. Рехабилитация и реконструкция на улица „Александър Стамболийски”, тротоари и 

съоръжения и принадлежностите към тях в с. Абланица, община Хаджидимово – от  О.Т. 69 през 

о.т. 70, през о.т. 58, през о.т. 57, през о.т. 55 през о.т. 56 до О.Т. 49 

2. Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите 

към тях в гр. Хаджидимово, община Хаджидимово: 
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- Подобект: Улица "Димо Хаджидимов" – от О.Т. 156 до О.Т.268 

- Подобект: Улица "Димо Хаджидимов" – от О.Т.23 до О.Т.28 

- Подобект: Улица "Места" – от О.Т. 259 до О.Т.262 

2. Общинският съвет упълномощава кмета на Община Хаджидимово да предприеме 

всички необходими действия, във връзка с кандидатстването на община Хаджидимово по  горе 

посочените проекти по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., по 

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони“,да подготви всички изискуеми за целта документи, както и да 

подаде заявления за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.“ 

На основание чл. 60, ал.1 от АПК Общински Съвет – Хаджидимово допуска 

предварително 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 №36 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.03.2018 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. …………….. 

9. Докладна записка от Мехмед Имамов – Председател на Общински съвет - 

Хаджидимово, относно: Приемане на изменения на Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

Общинската администрация на община Хаджидимово. /вх. № 91-00-97/21.02.2018 

г./ 

14. …………… 

 

С явно гласуване: 15 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 1 – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, Общински 

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

 

 

РЕШЕНИЕ № 443 

 

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

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

АПК, Общински съвет - Хаджидимово  

РЕШИ: 

Общински съвет – Хаджидимово изменя конкретни разпоредби от Правилника 

за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с Общинската администрация, като същите придобиват следният 

вид: 

1. чл.5, ал. 1, т. 13. Приема решения за създаване и за прекратяване на общински 

фондации и за управлението на дарено имущество с мнозинство повече от половината 

от присъстващите общински съветници – обикновено мнозинство.  
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2. чл.5, ал. 1, т. 14. Приема решения за участие на общината в сдружения на 

местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска 

цел и определя представителите на общината в тях, това решение се взема с мнозинство 

повече от половината от присъстващите общински съветници – обикновено 

мнозинство.  

3. чл.5, ал. 1, т. 17. Приема решения за именуване и преименуване на улици, 

площади,     паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни 

местности и други обекти с общинско значение, това решение се взема  с мнозинство 

повече от половината от присъстващите общински съветници – обикновено 

мнозинство. 

4. чл.5, ал. 1, т. 21. Удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни 

граждани, това решение се взема  с мнозинство повече от половината от присъстващите 

общински съветници – обикновено мнозинство. 

5. чл.5, ал. 1, т. 22. Може да избира и освобождава обществен посредник с 

мнозинство 2/3 от общия брой на общинските съветници. 

6. чл.5, ал. 1, т. 23. В случаите по т. 22 Общинския съвет приема правилник за 

дейността на обществения посредник, с мнозинство повече от половината от общия 

брой на съветниците. 

7.  Отменя чл. 16, ал. 1, т. 11. 

8. Отменя чл. 16, ал. 1, т. 19. 

 

 

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 №36 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.03.2018 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. …………….. 

10. Докладна записка от Мехмед Имамов – Председател на Общински съвет - 

Хаджидимово, относно: Внасяне на предложение в Министерския съвет за отпускане на 

персонална пенсия по реда на чл. 92 от КСО. /вх. № 91-00-133/19.03.2018 г./ 

14. …………… 

 

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

Хаджидимово взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 444 

 

На основание Чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите за осигурителен стаж, чл. 21, ал. 1, 

т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет град Хаджидимово дава съгласие за внасяне на предложение в 

Министерски Съвет за отпускане на персонална пенсия по смисъла на чл. 92 от КСО на Давид 

Росенов Кирчев, ЕГН 0548030101, наследник на починалия Росен Стойчев Кирчев. 

 

 

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 №36 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.03.2018 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
 

1. …………….. 

11. 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 за 2017 г. /вх. № 91-00-121/13.03.2018 г./ 

14. …………… 

 

С явно гласуване: 14 – „ЗА“, 1 – „ПРОТИВ“, 1 – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, Общински 

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

 

 

РЕШЕНИЕ № 445 

 

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 

2017 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 №36 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.03.2018 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
 

1…………….. 

12. 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.№ 91-00-149/22.03.2018 г./ 

18. …………… 

 

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

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 446 

 

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

Хаджидимово  

 

РЕШИ: 

  

І. ОТПУСКА еднократна финансова помощ на следните лица:     Подпис: 

 

1. Е……………Боина, гр. Хаджидимово   300 лева  ………… 

2. К ………………….Хаджева, с. Тешово   300 лева  ………… 

3. В…………….. Мишкарова, гр. Хаджидимово  300 лева  ………… 

4. Л……………. Терзиев, с Садово    300 лева  ………… 

5. А…………….. Чинарски , с. Теплен    200 лева  ………… 

6. Н…………… Попов, с. Петрелик    200 лева  ………… 

7. А………. Гърбева, с. Абланица    200 лева  ………… 

8. М……………….. Терзиева, гр. Хаджидимово  200 лева  ………… 

9. А……………… Самаров, с. Копривлен   200 лева  ………… 

10. А…………………. Буглова, гр. Хаджидимово  200 лева  ………… 
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11. Ф…………….. Келешев, с. Теплен    100 лева  ………… 

12. С………Иамова, с. Абланица     100 лева  ………… 

13. А………….. Петелов, с. Теплен    100 лева  ………… 

14. З………… Сейрекова, с. Садово    100 лева  ………… 

15. М……………. Гущераклиев, с. Блатска   100 лева  ………… 

                                                                                          

 ІІ. Средствата да се осигурят от бюджета на община Хаджидимово за 2018 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 №35 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 28.02.2018 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
 

1…………….. 

13. 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 080011, представляващ Нива с площ от 3,045 

дка, находящ се в местността „Кена могила“ в землището на село Илинден, община 

Хаджидимово, област Благоевград; проект за  Подробен устройствен план – парцеларен 

план (ПУП-ПП) за трасе на външно ел. захранване до имот с номер 080011, находящ се 

в местността „Кена могила“ в землището на село Илинден, община Хаджидимово, 

област Благоевград и предварително съгласие за осигуряване на транспортен достъп до 

имот с номер 080011, находящ се в местността „Кена могила“ в землището на село 

Илинден, община Хаджидимово, област Благоевград. /вх. № 91-00-125/15.03.2018 г./ 

14. …………… 

 

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

Общински съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 447 

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: 

1.1. Проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП - ПЗ) на 

имот с номер 080011, представляващ Нива с площ от 3,045 дка, находящ се в 

местността „Кена могила” в землището на село Илинден, община Хаджидимово, 

област Благоевград за промяна предназначението на земеделска земя с цел отреждане 

на имота за изграждане на „съоръжение на техническата инфраструктура – базова 

станция от тип ЖР кула”. 
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1.2. Проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП - ПП) за трасе 

на външно ел. захранване до имот с номер 080011, представляващ Нива с площ от 

3,045 дка, находящ се в местността „Кена могила” в землището на село Илинден, 

община Хаджидимово, област Благоевград. 

 

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

застрояване (ПУП - ПЗ) на имот с номер 080011, представляващ Нива с площ от 3,045 

дка, находящ се в местността „Кена могила” в землището на село Илинден, община 

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

отреждане на имота за изграждане на „съоръжение на техническата инфраструктура – 

базова станция от тип ЖР кула” и проект за Подробен устройствен план – Парцеларен 

план (ПУП - ПП) за трасе на външно ел. захранване до имот с номер 080011, 

представляващ Нива с площ от 3,045 дка, находящ се в местността „Кена могила” в 

землището на село Илинден, община Хаджидимово, област Благоевград. 

 

3. На основание чл. 25, ал. 3, 4 и 5 от ЗСПЗЗ и чл. 29, ал. 1 и ал. 3 от ЗОЗЗ дава 

предварително съгласие за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен 

план и учредяване на сервитут за осигуряване на транспортен достъп с площ 32 кв.м до 

имот с номер 080011, през имот с номер 080032, представляващ публична общинска 

собственост с начин на трайно ползване Пасище, мера, в землището на село Илинден. 

Срока на валидност на предварителното съгласие е до влизане в сила на решението на 

Комисията за земеделските земи. 

 

 

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 №36 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.03.2018 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. …………….. 

14. Информация от Рамиз Метушев – зам. кмет на община Хаджидимово, относно: 

Състоянието на общинската инфраструктура – улици, пътища, комуникации, ВиК и в 

тази връзка – планиране на участие в проекти към Европейски фондове. /вх. № 91-00-

127/19.03.2018 г./ 

 

 

С явно гласуване:15 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 1– „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, Общински съвет  

-Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 448 

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

информация за състоянието на общинската инфраструктура – улици, пътища, комуникации, 

ВиК и в тази връзка – планиране на участие в проекти към Европейски фондове. 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
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