
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    № 44 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 08.11.2018 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

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

Приемане на направените разходи за посрещане на гости и представителни разходи към 

31.12.2017 г. /вх. № 91-00-355/25.10.2018 г./ 

10.………………………………………………………………………… 

 

 

С 13 – „за“, 2 – „против“, 1 – „въздържал се“, Общински съвет  -Хаджидимово взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 529 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местна 

администрация, Общински съвет – Хаджидимово 

 

РЕШИ: 

 

1. Общински съвет град Хаджидимово приема направените разходи за посрещане на гости и 

представителни разходи на кмета на общината Хаджидимово в размер на 7257,00 лева към 

31.12.2017 година. 

2. Общински съвет град Хаджидимово приема направените разходи за посрещане на гости и 

представителни разходи на председателя на ОбС гр. Хаджидимово в размер на 3811,00 лева към 

31.12.2017 година. 

 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов   

Протоколчик: В.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    № 44 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 08.11.2018 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. ………………………………………. 

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

Приемане командировъчните разходи на Кмета на община Хаджидимово към 31.12.2017 г. /вх. 

№ 91-00-356/25.10.2018 г./ 

10.………………………………………………………………………… 

 

С 14 – „за“, 0 – „против“, 2 – „въздържали се“, Общински съвет  -Хаджидимово взе следнoтo 

 

 

РЕШЕНИЕ № 530 

 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местна 

администрация, Общински съвет – Хаджидимово 

 

РЕШИ: 

 

 

Общински съвет град Хаджидимово приема направените командировъчни разходи на кмета 

на община Хаджидимово в размер на 986,34 лева към 31.12.2017 година. 

 

 

 

 

        Председател на ОбС: Мехмед Имамов   

      Протоколчик: В.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    № 44 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 08.11.2018 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1.………………………………………. 

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

Доклад/отчет/ за състоянието на общинския дълг за 2017 година в община Хаджидимово. /вх. 

№ 91-00-357/25.10.2018 г./ 

10.………………………………………………………………………… 

 

С 16 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет  -Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 531 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от Закона за местното самоуправление и местна 

администрация, чл. 9 от Закона за общинския дълг, Общински съвет – Хаджидимово 

РЕШИ: 

1. Приема доклад/отчет за състоянието на общинския дълг на община Хаджидимово, 

съгласно представените приложения. 

2. Задължава Кмета на община Хаджидимово да представи в Министерството на 

финансите и Сметна палата годишния отчет за състоянието на общинския дълг и решението на 

Общински съвет за приемането. 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов   

Протоколчик: В.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    № 44 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 08.11.2018 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………………………………………. 

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

Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост. /вх. № 91-00-352/24.10.2018 г./ 

10.………………………………………………………………………… 

С 14 – „за“, 0 – „против“, 2 – „въздържали се“, Общински съвет  -Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 532 

 
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 следният недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: 

Поземлен имот с идентификатор 65108.17.63 село Садово, община Хаджидимово, област 

Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-

1162/23.05.2018 год. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с 

адрес: местност „Лозето“,  с площ от 1636 (хиляда шестстотин тридесет и шест) квадратни метра, 

трайно предназначение на територията – земеделска с начин на трайно ползване Изоставено трайно 

насаждение, категория на земята при неполивни условия: 5 (пета). Стар идентификатор – няма. 

Номер по предходен план: 017063, съгласно скица № 15-744130-15.10.2018 г., при съседи: 

65108.17.65 (шест пет едно нула осем точка едно седем точка шест пет), 65108.17.64 (шест пет едно 

нула осем точка едно седем точка шест четири), 65108.17.119 (шест пет едно нула осем точка едно 

седем точка едно едно девет), 65108.17.118 (шест пет едно нула осем точка едно седем точка едно 

едно осем), 65108.17.117 (шест пет едно нула осем точка едно седем точка едно едно седем) и 

65108.17.62 (шест пет едно нула осем точка едно седем точка едно шест две), за имота има съставен 

Акт за частна общинска собственост № 250/07.12.2012 год. вписан в Службата по вписванията към 

Агенция по вписванията София с дв. Вх. рег. № 3943, парт. № 24223, акт № 181, том XIII/15.12.2012 

год. 

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

654,40 (шестстотин петдесет и четири лева и четиридесет стотинки). 

3. Определя първоначална тръжна цена на имота в размер на 654,40 (шестстотин петдесет и 

четири лева и четиридесет стотинки). 

4. Възлага на Кмета на община Хаджидимово да определи условията на публичния търг и 

извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение. 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов   

Протоколчик: В.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    № 44 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 08.11.2018 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………………………………………. 

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

Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост. /вх. № 91-00-353/24.10.2018 г./ 

10.………………………………………………………………………… 

С 14 – „за“, 2 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет  -Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 533 

 
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, приета с Решение № 397 от 31.01.2018 г. на Общински съвет – Хаджидимово, като в 

Приложение № 1, част І – Продажби по реда на член 35 от ЗОС – чрез публичен търг или публично 

оповестен конкурс се добави точка 38: - Поземлен имот с идентификатор 77058.4.221 (седемдесет и 

седем хиляди и петдесет и осем точка четири точка двеста двадесет и един) по кадастралната карта 

и кадастралните регистри на град Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград, с площ 

по скица 112 246 квадратни метра, с начин на трайно ползване – НИВА. 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов   

Протоколчик: В.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    № 44 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 08.11.2018 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………………………………………. 

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

Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост. /вх. № 91-00-353/24.10.2018 г./ 

10.………………………………………………………………………… 

С 14 – „за“, 2 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет  -Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 534 

 
На  основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1  от ЗОС, 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 следният недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: 

Поземлен имот с идентификатор 77058.4.221 (седемдесет и седем хиляди и петдесет и осем точка 

четири точка двеста двадесет и един) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град 

Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-

1165/23.005.2018 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, 

с площ по скица 112 246 (сто и дванадесет хиляди двеста четиридесет и шест) квадратни метра, с 

трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – НИВА, категория 

на земята при неполивни условия - 6 (шеста), стар идентификатор – няма, номер по предходен план 

– 000328, с местонахождение: област Благоевград, община Хаджидимово, град Хаджидимово, 

ЕКАТТЕ 77058, в местността „КОКОШКИТЕ”, при съседи: 77058.4.203 (седемдесет и седем хиляди 

петдесет и осем точка четири точка двеста и три), 77058.4.222 (седемдесет и седем хиляди петдесет 

и осем точка четири точка двеста двадесет и две, 77058.4.501 (седемдесет и седем хиляди петдесет и 

осем точка четири точка петстотин и едно) и 77058.4.361 (седемдесет и седем хиляди петдесет и 

осем точка четири точка триста шестдесет и едно), актуван с АОС № 798 от 23.10.2018 г.  

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

56 123 (петдесет и шест хиляди сто двадесет и три) лева. 

3. Определя първоначална тръжна цена на имота в размер на 101 100 (сто и една хиляди и 

сто)  лева. 

4. Възлага на Кмета на община Хаджидимово да определи условията на публичния търг и 

извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение. 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов   

Протоколчик: В.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    № 44 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 08.11.2018 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………………………………………. 

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

Изменение разпоредбата на чл. 34 ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на кметовете, приета от 

Общински Съвет Хаджидимово с Решение№ 85 от Протокол № 7/22.04.2008г. изменена и 

допълнена с Решение № 426/28.02.2018 год. и приемане на нова разпоредба  в Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги /вх. № 91-00-

323/14.09.2018 г./ 

10.………………………………………………………………………… 

 

С 16 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет  -Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 535 
 

На основание чл.79 и чл.76, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, чл.21, ал.2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 от Закона за нормативните 

актове, във връзка с чл.8 и чл.9 от ЗМДТ предлагам Общински съвет – Хаджидимово  

РЕШИ: 

 

1. Общински съвет – Хаджидимово – изменя разпоредбата на чл.34, ал.1 от НРПУРДИКПК, 

приета с Решение №85 от Протокол №7/22.04.2008г. изменена и допълнена с Решение 

№426/28.02.2018год. 

 2. Общински съвет – Хаджидимово – допълва Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги, както следва: 

2.1. създава нова точка девета в разпоредбата на чл. 3 ал.1, със следния текст: 

Чл.3 ал.1 т. 9 – при разпореждане с имоти частна общинска собственост. 

2.2. създава нов Раздел IХ Такси при разпореждане с имоти – частна общинска 

собственост със следното съдържание: 

   Чл. 46  (1) При разпореждане с  недвижим имот (продажба учредяване на вещно право, 

замяна, делба) - частна общинска собственост, приобретателите заплащат на общината такса в 

размер на 100лв. 

  (2) Не се дължат такси по ал.1 , когато страни по сделката са организации на общинска 

бюджетна издръжка. 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов   

Протоколчик: В.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    № 44 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 08.11.2018 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………………………………………. 

7. Ново обсъждане на решение № 522 взето по Протокол № 43 от заседание на Общински 

съвет – Хаджидимово, проведено на 21.09.2018 г. 

10.………………………………………………………………………… 

 

С явно гласуване: 16 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет  -

Хаджидимово взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 536 
На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, Общински съвет – Хаджидимово приема повторно 

решение  № 522 взето по Протокол № 43 от заседание на Общински съвет – Хаджидимово, 

проведено на 21.09.2018 г., а именно: 

Общински съвет – Хаджидимово на основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 68, ал. 1, т. 2  

от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование изменя решение № 507, взето по Протокол № 41 от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 27.07.2018 г., като същото придобива следния вид: 

На основание  чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА , чл. 68, ал. 1, т. 2  от Наредба за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование и във връзка със справка 

за пълняемостта на паралелките за учебна 2018/2019 година от СУ „Никола Вапцаров” 

гр.Хаджидимово,  Общински съвет гр.Хаджидимово, реши:  

Утвърждава 10 броя маломерни паралелки с минимален брой ученици в паралелка – не по- 

малко от  10 бр.,  както следва:  

 

- II „a“ клас  –15  ученици  

- III „a“ клас  –14  ученици  

- III „б“ клас  –14  ученици  

- V „a“ клас  –13 ученици 

- V “б”  клас - 15 ученици 

- VI „а“ клас –17 ученици 

- VI „б“ клас-  17 ученици 

- VII „а“ клас- 13 ученици 

- VII „б“клас –17 ученици 

- XI “б“ клас  -15 ученици  

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов   

Протоколчик: В.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    № 44 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 08.11.2018 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………………………………………. 

8. 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 поземлен имот с идентификатор 00014.108.2, местност „Студенек“ по 

кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на землището на село Абланица, 

община Хаджидимово, за промяна предназначението на земеделска земя и отреждане на 

имота за „жилищно строителство“. /вх. № 91-00-344/17.10.2018 г./ 

10.………………………………………………………………………… 

 

С 16 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет  -Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 537 

 
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 поземлен имот с идентификатор 00014.108.2, местност „Студенек” по кадастралната 

карта и кадастралните регистри (КККР) на землището на село Абланица, община Хаджидимово, 

област Благоевград за 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 поземлен имот с идентификатор 00014.108.2, местност „Студенек” 

по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на землището на село Абланица, 

община Хаджидимово, област Благоевград за промяна предназначението на земеделска земя и 

отреждане на имота за „жилищно строителство”. 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов   

Протоколчик: В.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    № 44 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 08.11.2018 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………………………………………. 

9. 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 поземлен имот с идентификатор 00014.108.67 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри /КККР/ на землището на село Абланица, община Хаджидимово, за 

промяна предназначението на земеделска земя и отреждане на имота за „жилищно 

строителство“. /вх. № 91-00-345/17.10.2018 г./ 

10.………………………………………………………………………… 

 

С 16 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет  -Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 538 
 

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 поземлен имот с идентификатор 00014.108.67 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри (КККР) на землището на село Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград за 

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 поземлен имот с идентификатор 00014.108.67 по кадастралната карта 

и кадастралните регистри (КККР) на землището на село Абланица, община Хаджидимово, 

област Благоевград за промяна предназначението на земеделска земя и отреждане на имота за 

„жилищно строителство”. 

 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов   

Протоколчик: В.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    № 44 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 08.11.2018 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………………………………………. 

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

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

райони за периода 2014-2020 г. 

 

С 16 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет  -Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 539 

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

съвет Хаджидимово 

 

Р Е Ш И: 

 

Дейностите в обхвата на проект:  «Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и 

съоръженията и принадлежностите към тях в град Хаджидимов подобект: Улица «Илинденци» - 

от О.Т. 177 до О.Т. 277а“, са включени в съответствие на целите и приоритетите на Общински план 

за развитие 2014-2020г. на Община Хаджидимово, Стратегическа цел 3: Подобряване на 

териториалната устойчивост и свързаност, Приоритет 3.1: Обновяване и поддържане на 

техническата и социалната инфраструктура, обслужваща населението на общината, дейност – 

Реконструкция и изграждане на улична мрежа – асфалтиране, полагане на бордюри и изграждане 

на тротоари в община Хаджидимово. 

 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов   

Протоколчик: В.Гелемерова 
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