
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 №37 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.05.2018 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
 

1. Преразглеждане на решение № 439, взето по протокол № 36 от заседание на Общински 

съвет – Хаджидимово, проведено на 30.03.2018 година. 

13. …………… 

 

С явно гласуване: 14 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 1 – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, Общински съвет  -

Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 449 

На основание чл. 21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 45, ал.9 от ЗМСМА  Общински 

съвет – Хаджидимово отменя свое Решение № 439, взето по протокол № 36 от заседание на 

Общински съвет – Хаджидимово, проведено на 30.03.2018 година. 

 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
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ПРОВЕДЕНО НА 02.05.2018 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
 

1. ………….. 

2. Преразглеждане на решение № 440, взето по протокол № 36 от заседание на Общински 

съвет – Хаджидимово, проведено на 30.03.2018 година. 

13. …………… 

 

С явно гласуване: 14 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 1 – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, Общински съвет  -

Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 450 

На основание чл. 21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 45, ал.9 от ЗМСМА  Общински 

съвет – Хаджидимово отменя свое Решение № 440, взето по протокол № 36 от заседание на 

Общински съвет – Хаджидимово, проведено на 30.03.2018 година. 

 

 

 

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 №37 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.05.2018 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
 

1. ………….. 

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

Земеделска земя от Общински поземлен фонд, определена за обезщетяване на граждани по 

реда на чл. 10б от ЗСПЗЗ.  

13. …………… 

С явно гласуване: 13 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 2 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет  -

Хаджидимово взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 451 
 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 10б, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Общински съвет – 

Хаджидимово 

Р Е Ш И: 

 

 1.ИЗКЛЮЧВА от списъка на земеделските земи от ОПФ, определени за обезщетение 

на граждани по реда на чл. 10б от ЗСПЗЗ, приет с решение № 337 от протокол № 33 от заседание на 

Общински съвет – Хаджидимово, проведено на 18.06.2003 год., допълнен с Решение № 388 от 

протокол № 33 от заседание на Общински съвет Хаджидимово, проведено на 28.12.2017 год., 

следния недвижим имот, а именно:  НИВА с площ от 12.715 дка (дванадесет декара седемстатин и 

петнадесет квадратни метра), находяща се в местност “ДЕРЕДЖИК” в землището на село Блатска, 

ЕКАТТЕ 04399, община Хаджидимово, област Благоевград,  съставляващ имот № 024001 (двадесет 

и четири) по картата на възстановената собственост на землището. 

 2. ВКЛЮЧВА в списъка на земеделските земи от ОПФ, определени за обезщетение на 

граждани по реда на чл. 10б от ЗСПЗЗ, приет с решение № 337 от протокол № 33 от заседание на 

Общински съвет – Хаджидимово, проведено на 18.06.2003 год., допълнен с Решение № 388 от 

протокол № 33 от заседание на Общински съвет Хаджидимово, проведено на 28.12.2017 год., 

следните недвижими имоти, а именно:  

землище Блатска: 

№

 по 

ред 

Номе

р по КВС 

Начин на трайно 

ползване 

Категория 

на земята при 

неполивни условия 

Площ 

(дка) 

1 0100 Ливада VІІ 3.018 
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. 11 

2

. 

0220

27 

Нива VІІ 9.773 

 

3. 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 №37 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.05.2018 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. ………….. 

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

Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост. /вх. № 91-00-179/19.04.2018 г./ 

13. …………… 

 

С 12 – „ЗА“, 1 – „ПРОТИВ“, 2 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет  -Хаджидимово взе 

следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 452 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински 

съвет – Хаджидимово 

Р Е Ш И : 

Актуализира Програма за управлението на общинска собственост в община Хаджидимово за 

2018 година, като в приложение  № 1, в част І – Продажби по реда на член  35 от ЗОС – чрез 

публичен търг или публично оповестен конкурс се добави точка 32 - ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА 

СГРАДА със застроена площ от 312 (триста и дванадесет) квадратни метра, търпим строеж, 

съгласно Удостоверение по § 16, ал. 1 от ПР на ЗУТ с изх. № 08-15-753 от 28.05.2012 година, 

издадено от Главния архитект на община Хаджидимово, ведно с правото на строеж върху мястото 

върху което е построена сградата, построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) ІІ 

(втори), планоснимачен  № 528 (петстотин двадесет и осми) от квартал 20 (двадесети) по сега 

действащият регулационен план на  град Хаджидимово, община съща, област Благоевград, одобрен 

със Заповед № 70/03.06.1991 год. на Кмета на община Хаджидимово, с площ  за урегулирания 

поземлен имот от 11 500 (единадесет хиляди и петстотин) квадратни метра, Акт за частна общинска 

собственост № 638/08.04.2016 год. 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
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ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. ………….. 

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

Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост. /вх. № 91-00-179/19.04.2018 г./ 

13. …………… 

 

С 12 – „ЗА“, 1 – „ПРОТИВ“, 2 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет  -Хаджидимово взе 

следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 453 

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 

продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: ЕДНОЕТАЖНА 

МАСИВНА СГРАДА със застроена площ от 312 (триста и дванадесет) квадратни метра, търпим 

строеж, съгласно Удостоверение по § 16, ал. 1 от ПР на ЗУТ с изх. № 08-15-753 от 28.05.2012 

година, издадено от Главния архитект на община Хаджидимово, ведно с правото на строеж върху 

мястото върху което е построена сградата, построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) 

ІІ (втори), планоснимачен  № 528 (петстотин двадесет и осми) от квартал 20 (двадесети) по сега 

действащият регулационен план на  град Хаджидимово, община съща, област Благоевград, одобрен 

със Заповед № 70/03.06.1991 год. на Кмета на община Хаджидимово, с площ  за урегулирания 

поземлен имот от 11 500 (единадесет хиляди и петстотин) квадратни метра. Имотът е актуван с Акт 

за частна общинска собственост № 638/08.04.2016 год., вписан в Службата по вписванията Гоце 

Делчев към Агенцията по вписванията София с вх. рег. № 1360, парт.№ 43683, акт № 119, том V от 

20.04.2016 год.  

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

65 000 (шестдесет и пет хиляди) лева. 
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3. Определя първоначална тръжна цена на имота в размер 65 000 (шестдесет и пет хиляди) 

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 
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П Р О Т О К О Л №37 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.05.2018 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
 

1.………….. 

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

Прекратяване на съсобственост в УПИ /парцел/ VIII /осми/ от квартал 16 по плана на село 

Ново Лески, община Хаджидимово. /вх. № 91-00-180/19.04.2018 г./ 

13. …………… 

 

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

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 454 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински 

съвет – Хаджидимово 

Р Е Ш И : 

Актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2018 

год., като в приложение  № 1, в част ІІ – Прекратяване на съсобственост – чрез изкупуване 

собствеността на община Хаджидимово от физически лица се добавят следните точки: 

№ 

по 

ред 

  

ИМОТ 

 10. 737/1257 (седемстотин тридесет и седем върху хиляда петстотин и седем) идеални части 

от УПИ (парцел) VІІІ (осми) от квартал 16 по плана на село Ново Лески, актувани с Акт за 

общинска собственост № 783 от 12.04.2018 год. 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
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П Р О Т О К О Л №37 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.05.2018 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1.………….. 

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

Прекратяване на съсобственост в УПИ /парцел/ VIII /осми/ от квартал 16 по плана на село 

Ново Лески, община Хаджидимово. /вх. № 91-00-180/19.04.2018 г./ 

13. …………… 

 

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

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 455 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36, ал. 1, т. 2 

от ЗОС във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИКПК, Общински съвет – Хаджидимово  

Р Е Ш И : 

1. ДА СЕ ПРЕКРАТИ съсобствеността в УПИ (парцел) VІІІ (осми), планоснимачни номера 

220 и 123 от квартал 16 (шестнадесети) по действащият кадастрален и регулационен план на село 

Ново Лески, одобрен със Заповед с № 346 от 1983 година на ОНС, и изменен със Заповед № 38 от 

20.02.2018 год. на Кмета на общината, с площ за целия урегулиран поземлен имот от 1257 (хиляда 

двеста петдесет и седем) квадратни метра, при съседи за същия по скица: От изток –  улица, от юг 

- УПИ (парцел) Х (десети), от запад - УПИ (парцел) VІІ (седми) и от север – улица, като община 

Хаджидимово продаде притежаваните от нея 737/1257 (седемстотин тридесет и седем върху хиляда 

двеста петдесет и седем)  идеални части от правото на собственост в описания урегулиран 

поземлен имот на съсобственика ИВАН КОСТАДИНОВ ШИЛЕВ, който е собственик на 520/1257 

(петстотин и двадесет върху хиляда двеста петдесет и седем) идеални части от същия урегулиран 

поземлен имот. 

2. ОДОБРЯВА експертната оценка за определяне на пазарната стойност за 737/1257 

(седемстотин тридесет и седем върху хиляда двеста петдесет и седем)  идеални части от УПИ 

(парцел) VІІІ (осми), отреден за имот планоснимачни номера 220 и 123 от квартал 16 
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(шестнадесети) по плана на селото, одобрен със заповеди № 346  от 1983 год. на ОНС и изменен със 

Заповед № 38 от 20.02.2018 год. на Кмета на общината, с площ за целия урегулиран поземлен имот 

от 1257 (хиляда двеста петдесет и седем) квадратни метра, при съседи за същия по скица: От изток 

–  улица, от юг - УПИ (парцел) Х (десети), от запад - УПИ (парцел) VІІ (седми) и от север – улица, в 

размер на 4 400 (четири хиляди и четиристотин) лева. 

3. ОПРЕДЕЛЯ  продажна цена на имота в размер на 4 400 (четири хиляди и четиристотин) 

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 
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e-mail: obshtinskisavet_hd@abv.bg 
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П Р О Т О К О Л №37 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.05.2018 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1.………….. 

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

Приемане на план за действие на община Хаджидимово за изпълнение на интергационните 

политики 2017-2020 г. /вх. № 91-00-176/19.04.2018 г./ 

13. …………… 

 

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

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 456 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и в изпълнение на Национална стратегия на Република България за интегриране на 

ромите 2012-2020, приета с Решение от 1 март 2012г. ( Държавен вестник, бр.21 от 13 март 2012г.) 

на Народното събрание на Република България, както и в изпълнение на насоките от Министерски 

съвет за планиране на интеграционните процеси, Общински съвет гр.Хаджидимово 

РЕШИ: 

Приема План за действие на община Хаджидимово за изпълнение на интеграционните 

политики 2017-2020г. 

 

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 №37 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.05.2018 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
 

1.………….. 

7. 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.№ 91-00-190/23.04.2018 г./ 

13. …………… 

 

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

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 457 

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. В………. Милушева, гр. Хаджидимово  300 лева; ……………. 

2. Н……… Хавальова, с. Абланица   300 лева; ……………. 

3. Е……. Аянски, с. Теплен    300 лева; ……………. 

4. Д………….. Терзиев, гр. Хаджидимово  300 лева; ……………. 

5. А……….. Чавдаров, с. Беслен    300 лева. ……………. 

6. З……. Иливчева , с. Нова Ловча   200 лева; ……………. 

7. Т…….. Циров, гр. Хаджидимово   200 лева; ……………. 

8. С…… Чаушев, с. Теплен    200 лева; ……………. 

9. Д………Стойков, с. Ново Лески   200 лева; ……………. 

10. Ч……… Бочуков, с. Беслен    150 лева; ……………. 

11. С……………. Барзев, с. Блатска   150 лева; ……………. 

12. Е…………….. Ибраимова, с. Блатска   100 лева; ……………. 
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13. И………Башова, с. Абланица    100 лева; ……………. 

14. М……….. Налбантова, гр. Хаджидимово  100 лева; ……………. 

15. А……… Жингов, с. Копривлен   100 лева; ……………. 

16. И………… Бялев, с. Абланица    100 лева; ……………. 

17. Р……….. Мечитова, с. Теплен    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 №37 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.05.2018 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
 

1.………….. 

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

Провеждане на процедура за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени 

маршрутни разписания, обособени в самостоятелни линии и пакети от Общинската, 

Областната и Републиканската транспортни схеми в съответствие с изискванията на Закона 

за обществените поръчки. /вх. № 91-00-185/23.04.2018 г./ 

13. …………… 

 

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

Хаджидимово взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 458 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.19, ал.2 от Закона за автомобилните превози, 

във връзка с чл.16в, ал.1 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на 

транспортна схема и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси на 

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, в съответствие с 

Регламент /ЕО/№1370/2007год. на  Европейския парламент и на Съвета относно обществените 

услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и чл.60, ал.1 от АПК, 

Общински съвет Хаджидимово 

Р Е Ш И: 

 1. Дава съгласие и възлага на Кмета на Община Хаджидимово да проведе процедура по реда 

на Закона за обществените поръчки за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени 

маршрутни разписания, обособени в самостоятелни линии и пакети от  Общинската, Областната и 

Републиканската транспортни схеми, при спазване  на Глава II, раздел  I от Наредба № 2 от 

15.03.2002 год. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на 
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обществен превоз на пътници с автобуси на  Министерство на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията  и в съответствие с Регламент /ЕО/№1370/2007год. на  Европейския 

парламент и на Съвета относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и 

автомобилен транспорт. 

  

 2. С настоящото решение Общински съвет – Хаджидимово делегира изпълнението на своите 

функции относно провеждането  на процедура по реда на Закона за обществените поръчки на Кмета 

на Община Хаджидимово и го оправомощава да предприеме и извърши всички правни и 

фактически действия по подготовката на процедурата, нейното провеждане и сключване на 

договори. 

 3. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на приемането му. 

 

 

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 №37 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.05.2018 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1.………….. 

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

Изготвяне на подробен устройствен план – план за регулация на УПИ /парцел/ I /първи/ и 

УПИ /парцел/ II /втори/, квартал 20 по плана на град Хаджидимово. /вх. № 91-00-

182/19.04.2018 г./ 

13. …………… 

 

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

Хаджидимово взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 459 

На основание чл. 21, ал. 1,  т. 11 от ЗМСМА, чл.134, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗУТ, чл. 110, ал.1, т. 2 

от ЗУТ, Общински съвет – Хаджидимово 

Р Е Ш И : 

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се проектира ПУП – ПР промяна на вътрешнорегулационната 

граница между УПИ  І – 529, 530 и УПИ ІІ – 528, квартал 20 по плана на град Хаджидимово 

съгласно, който да се измени Плана за регулация на град Хаджидимово, община съща, област 

Благоевград, като се образува нов УПИ І – 529, 530 в кв. 20 по плана на град Хаджидимово с площ 

от 10806 кв.м. и образуване на нов УПИ ІІ – 528 в кв. 20 по плана на град Хаджидимово с площ от 

15 100 кв.м. 

           2. Задължава Кмета на община Хаджидимово да възложи изработването на проект за 

Подробен устройствен план – план за регулация за промяна на вътрешнорегулационната граница 

между УПИ  І – 529, 530 и УПИ ІІ – 528, квартал 20 по плана на град Хаджидимово, да приеме 

изготвения ПУП – ПР и съгласува същия с компетентните органи. 

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 №37 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.05.2018 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1.………….. 

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

Кандидатстване на СУ „Никола Вапцаров“ гр. Хаджидимово с проект по програма Интеррег 

– Инструмент за предприсъединителна помощ – Програма за Трансгранично сътрудничество 

България – Македония 2014 – 2020. /вх. № 91-00-195/26.04.2018 г./  

13. …………… 

 

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

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 460 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 15 от  ЗМСМА Общински Съвет  - Хаджидимово 

РЕШИ: 

1.Общински съвет  - Хаджидимово дава съгласие  СУ «Никола Вапцаров» град Хаджидимово 

да  разработи, кандидатства и изпълни проект  „Младежки туризъм в Трансграничният регион“, 

без Община Хаджидимово да се ангажира с каквато и да е финансова подкрепа за 

реализирането на проекта. 

2. Общински съвет – Хаджидимово дава съгласие за предоставяне сградата на СУ «Никола 

Вапцаров» град Хаджидимово, Община Хаджидимово, област Благоевград за безвъзмездно право 

на ползване за целите на проекта, за срок не по-малък от 5 г., след датата на приключване на 

проекта. 

3. Възлага на Директора на СУ «Никола Вапцаров» град Хаджидимово  да предприеме  

всички необходими правни и фактически действия във връзка с подготовката, кандидатстването и 

изпълнението на проект за Устойчиво използване на културните ресурси за развитие на туризма в 

трансграничният регион Хаджидимово – Щип по Приоритетна ос 2. Туризъм, с проект: „Младежки 

туризъм в Трансграничния регион“. 

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 №37 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.05.2018 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1.………….. 

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

Кандидатстване на община Хаджидимово  с проекти по програма Интеррег – Инструмент за 

предприсъединителна помощ – Програма за Трансгранично сътрудничество България – 

Македония 2014 – 2020. /вх. № 91-00-197/30.04.2018 г./ 

13. …………… 

 

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

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 461 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – 

град Хаджидимово    

Р Е Ш И : 

1. Дава съгласие Община Хаджидимово  да кандидатства с проектно предложение» 

Доброволците за защита и борба с горските пожари и природни бедствия» с външно финансиране    

по Програма ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Македония 2014-2020,  Приоритетна ос 1. ОКОЛНА 

СРЕДА,  Специфична цел 1.2. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и 

причинени от човека бедствия с трансграничен характер и въздействие. 

2. Възлага на Кмета на Община Хаджидимово да предприеме  всички необходими правни и 

фактически действия във връзка с подготовката, кандидатстването и изпълнението на проектно 

предложение по Програма Интеррег за трансгранично сътрудничество България –Македония 2014 - 

2020 , по Приоритетна ос 1. ОКОЛНА СРЕДА, Специфична цел 1.2. Предотвратяване и смекчаване 

на последиците от природни и причинени от човека бедствия с трансграничен характер и 

въздействие. 

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 №37 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.05.2018 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1.………….. 

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

Кандидатстване на община Хаджидимово  с проекти по програма Интеррег – Инструмент за 

предприсъединителна помощ – Програма за Трансгранично сътрудничество България – 

Македония 2014 – 2020. /вх. № 91-00-198/30.04.2018 г./  

13. …………… 

 

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

Хаджидимово взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 462 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, Общински съвет – 

град Хаджидимово    

Р Е Ш И : 

1. Дава съгласие Община Хаджидимово  да разработи, кандидатства и изпълни проект за 

Устойчиво използване на културните ресурси за развитие на туризма в трансграничният регион 

Хаджидимово – Щип    по Приоритетна ос 2. ТУРИЗЪМ Специфична цел 2.1. Увеличаване на 

туристическия потенциал в региона чрез сътрудничество за по-добро опазване и устойчиво 

използване на природното и културното наследство по Програма ИНТЕРРЕГ – ИПП България – 

Македония 2014-2020.  

2.   Дава съгласие за предоставяне площада на с. Илинден, община Хаджидимово и сградата 

на читалище «Кръстьо Сарафов»  за безвъзмездно право на ползване за целите на проекта, за срок 

не по-малък от 5 г., след датата на приключване на проекта. 

3. Възлага на Кмета на Община Хаджидимово да предприеме  всички необходими правни и 

фактически действия във връзка с подготовката, кандидатстването и изпълнението на проектно 

предложение по Програма Интеррег за трансгранично сътрудничество България –Македония 2014 - 

2020 , по Приоритетна ос 2. ТУРИЗЪМ Специфична цел 2.1. Увеличаване на туристическия 

потенциал в региона чрез сътрудничество за по-добро опазване и устойчиво използване на 

природното и културното наследство. 

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 №37 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.05.2018 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1.………….. 

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

относно: Кандидатстване на Читалище „Просвета“ с. Абланица с проект по 

програма Интеррег – Инструмент за предприсъединителна помощ – Програма за 

Трансгранично сътрудничество България – Македония 2014 – 2020. /вх. № 91-00-

199/30.04.2018 г./  

 

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

Общински съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 463 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 15 от  ЗМСМА Общински Съвет  - 

Хаджидимово Р Е Ш И : 

1.Общински съвет  - Хаджидимово дава съгласие  Читалище «Просвета» село 

Абланица, община Хаджидимово да  разработи, кандидатства и изпълни проект  

„Увеличаване на туристическия потенциал в региона Хаджидимово - Пробищип“. 

2. Общински съвет – Хаджидимово дава съгласие за предоставяне сградата на 

Читалище «Просвета» село Абланица, Община Хаджидимово, област Благоевград за 

безвъзмездно право на ползване за целите на проекта, за срок не по-малък от 5 г., след 

датата на приключване на проекта. 

3. Възлага на Председателя на Читалище «Просвета» село Абланица, община 

Хаджидимово да предприеме  всички необходими правни и фактически действия във 

връзка с подготовката, кандидатстването и изпълнението на проект за Устойчиво 

използване на културните ресурси за развитие на туризма в трансграничният регион 

Хаджидимово – Щип по Приоритетна ос 2. Туризъм, с проект: „Увеличаване на 

туристическия потенциал в региона Хаджидимово - Пробищип“. 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
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