
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 №39 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.07.2018 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
 

1. Анализ на дейността на полицейски участък Хаджидимово за 2017 г.  

12. …………… 

 

 

С явно гласуване: 13 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет  -

Хаджидимово взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 478 

 

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

работа за 2018 година, Общински съвет – Хаджидимово приема Анализ на дейността на 

полицейски участък 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 №39 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.07.2018 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1…………….. 

2. Ново обсъждане на Решение № 464, взето по протокол № 38 от заседание на 

Общински съвет – Хаджидимово, проведено на 30.05.2018 г.  

12. …………… 

 

С явно гласуване: 12 – „за“, 0 – „против“, 1 – „въздържал се“, Общински съвет  -

Хаджидимово взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 479 

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 № 464, взето по протокол № 38 от 

заседание на Общински съвет – Хаджидимово, проведено на 30.05.2018 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 №39 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.07.2018 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1…………….. 

3. Ново обсъждане на Решение № 467, взето по протокол № 38 от 

заседание на Общински съвет – Хаджидимово, проведено на 30.05.2018 г.  

12. …………… 

 

С явно гласуване: 12 – „за“, 0 – „против“, 1 – „въздържал се“, Общински съвет  -

Хаджидимово взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 480 

 

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 № 467, взето по протокол № 38 от 

заседание на Общински съвет – Хаджидимово, проведено на 30.05.2018 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 №39 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.07.2018 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-

246/15.06.2018 г./ 

12. …………… 

 

С 13 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет  -Хаджидимово 

взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 481 

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  2,414 дка.(два декара 

четиристотин и четиринадесет  квадратни метра) ,  скица - проект на  имот с кад. № 033018, 

образуван от имоти с кад. № 033007  и № 033008 в местността „ДО СЕЛОТО”  по КВС    в 

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

наследниците на Кадифея Иванова Шаркова.  

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 

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 №39 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.07.2018 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1…………….. 

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

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

216/21.05.2018 г./ 

12. …………… 

 

С 12 – „ЗА“, 1 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет  -Хаджидимово 

взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 482 

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 33  - ВТОРИ 

ЕТАЖ със застроена площ от 220 квадратни метра от ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА със 

застроена площ от 220 квадратни метра, ведно с ½ (една/втора) идеални части от общите 

части на сградата и от правото на строеж върху мястото, 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, актуван с Акт за частна общинска собственост № 784 от 14.05.2018 год. 

 

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 №39 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.07.2018 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1…………….. 

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

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

216/21.05.2018 г./ 

12. …………… 

С 12 – „ЗА“, 1 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет  -Хаджидимово 

взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 483 

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 общинска имущество и конкретните правомощия на 

кметовете, Общински съвет – Хаджидимово 

Р Е Ш И : 

Да се проведе ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване по реда на глава пета от 

НРПУРОИКПК за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: 

ВТОРИ ЕТАЖ със застроена площ от 220 квадратни метра от ДВУЕТАЖНА МАСИВНА 

СГРАДА със застроена площ от 220 квадратни метра, ведно с ½ (една/втора) идеални части от 

тавана и ½ (една/втора) идеална част от мазето и от правото на строеж върху мястото, 

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, актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 784 от 14.05.2018 год. 

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

възлизаща в  размер на 33 000 (тридесет и три хиляди) лева. 

3.Определя първоначална тръжна цена на имота в размер на 33 000 (тридесет и три 

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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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 №39 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.07.2018 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1…………….. 

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

Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на община Хаджидимово за периода 2018 – 2020 г. /вх. № 91-00-238/12.06.2018 

г./ 

12. …………… 

 

С 12 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 1 – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, Общински съвет  -Хаджидимово 

взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 484 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл.40, ал.3 и ал.4 от Закона за защита на 

животните Общински съвет- Хаджидимово 

 

Р Е Ш И: 

 

Приема ,,Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Община Хаджидимово за периода 2018 – 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 №39 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.07.2018 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1…………….. 

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

Информация за 2017 година за управление и стопанисване на общинските гори. 

12. …………… 

 

С явно гласуване: 12 – „за“, 0 – „против“, 1 – „въздържал се“, Общински съвет  -

Хаджидимово взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 485 

 

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

информация за 2017 година за управление и стопанисване на общинските гори. 

 

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 №39 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.07.2018 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1…………….. 

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

Кандидатстване на община Хаджидимово с проекти по Програма за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020 г. /вх. № 91-00-252/20.06.2018 г./ 

12. …………… 

 

С 13 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет  -Хаджидимово 

взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 486 

 

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 

«Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени 

за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение“, 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“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 
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 за развитие на селските райони 2014-2020г. 

 

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 №39 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.07.2018 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. …………….. 

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

Кандидатстване на община Хаджидимово с проекти по Програма за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020 г. /вх. № 91-00-252/20.06.2018 г./ 

12. …………… 

 

С 13 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет  -Хаджидимово 

взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 487 

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» 

„Изграждане и обзавеждане на физкултурен салон в гр. Хаджидимово“, 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“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. По процедура 

чрез подбор № BG06RDNP001-7.005 – Физкултурен салон „Изграждане на закрита спортна 

инфраструктура, включително оборудването и/или обзавеждането й в общинска 

образователна инфраструктура с местно значение, в която няма изградена закрита 

спортна инфраструктура” 

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 за развитие на селските райони 2014-2020г. 

 

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 №39 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.07.2018 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. …………….. 

9.  Информация за състоянието на училищната мрежа на територията на община 

Хаджидимово за учебната 2018/2019 година. 

12. …………… 

 

С явно гласуване: 13 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет  -

Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 488 

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

информация за състоянието на училищната мрежа на територията на община Хаджидимово за 

учебната 2018/2019 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 №39 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.07.2018 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.№ 91-00-256/22.06.2018 г./ 

12. …………… 

 

С 13 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет  -Хаджидимово 

взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 489 

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:   Подпис: 

 

1. И………….. Сарафов, гр. Хаджидимово  400 лева;  …………. 

2. Н……………. Белчев, с. Садово   300 лева;  …………. 

3. С…………………………., с. Абланица  200 лева;  …………. 

4. Д……………….. Куртов, с. Копривлен  200 лева;  …………. 

5. М…………… Аянски, с. Теплен   200 лева;  …………. 

6. Ю………… Поюклиев, с. Блатска   200 лева.  …………. 

7. Т………….. Шабан , гр. Хаджидимово  100 лева;  …………. 

8. Г…………….. Янев, гр. Хаджидимово  100 лева;  …………. 

9. И…………. Бисеринков, с. Нова Ловча  100 лева;  …………. 

10. Д………………. Кордова, с. Абланица  100 лева;  …………. 

11. Ф………….Петелова, 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 
 

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 №39 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.07.2018 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 102003, представляващ Нива с площ от 0,770 дка, 

находящ се в местността „Шатора“ в землището на село Абланица, община Хаджидимово, 

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

имота за „жилищно строителство“. /вх. № 91-00-251/20.06.2018 г./ 

12. …………… 

 

С 13 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет  -Хаджидимово 

взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 490 

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 102003, представляващ Нива с площ от 0,770 дка, находящ се в 

местността „Шатора” в землището на село Абланица, 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 102003, представляващ Нива с площ от 0,770 дка, 

находящ се в местността „Шатора” в землището на село Абланица, 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 
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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 №39 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.07.2018 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 010029, представляващ Нива с площ от 1,510 дка, 

находящ се в местността „Неора дере“ в землището на село Ново Лески, община 

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

отреждане на имота за „автомивка и кафе-аперитив“. /вх. № 91-00-253/20.06.2018 г./ 

12. …………… 

 

С 13 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет  -Хаджидимово 

взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 491 

 

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 010029, представляващ Нива с площ от 1,510 дка, находящ се в 

местността „Неора дере” в землището на село Ново Лески, община Хаджидимово, област 

Благоевград с цел промяна предназначението на земеделска земя и отреждане на имота за 

„автомивка и кафе-аперитив”. 

 

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

застрояване (ПУП - ПЗ) на имот с номер 010029, представляващ Нива с площ от 1,510 дка, 

находящ се в местността „Неора дере” в землището на село Ново Лески, община 

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

отреждане на имота за „автомивка и кафе-аперитив”. 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
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