
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    № 45 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.11.2018 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. Повторно обсъждане на решение № 535, взето по протокол № 44 от заседание на 

Общински съвет – Хаджидимово, проведено на 08.11.2018 г. 

11.………………………………………………………………………… 

 

С явно гласуване: 15 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – 

Хаджидимово прие следното 

РЕШЕНИЕ № 540 

 
На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, Общински съвет – Хаджидимово приема повторно 

решение № 535, взето по протокол № 44 от заседание на Общински съвет – Хаджидимово, а именно: 

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, Общински съвет – Хаджидимово  

 

РЕШИ: 

 

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

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 

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    № 45 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.11.2018 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1.………………………………………. 

2. Повторно обсъждане на решение № 531, взето по протокол № 44 от заседание на 

Общински съвет – Хаджидимово, проведено на 08.11.2018 г. 

11.………………………………………………………………………… 

 

С явно гласуване: 15 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – 

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 541 

 

 
На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, Общински съвет – Хаджидимово отменя решение № 

531, взето по протокол № 44 от заседание на Общински съвет – Хаджидимово 

 

 

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    № 45 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.11.2018 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1.………………………………………. 

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

отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Хаджидимово за 2017 г. /вх. № 91-00-

354/25.10.2018 г./ 

11.………………………………………………………………………… 

 

С 13 – „за“, 0 – „против“, 2 – „въздържали се“, Общински съвет  -Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 542 

 

1. Общински съвет град Хаджидимово приема уточнения годишен план на бюджета  за 

2017 година по приходната и разходната част по функции и дейности както следва: 

- ПО ПРИХОДА    - 7925221,00 лева, разпределени по параграфи съгласно приложение № 1 

- ПО РАЗХОДА     -7925221,00 лева, разпределени по функции,  съгласно приложение № 2 

2. Общински съвет град Хаджидимово приема отчета на бюджета на Община 

Хаджидимово за 2017 година както следва: 

- ПО ПРИХОДА – 7087300,00,00 лева,разпределени по параграфи ,  съгласно приложение № 

1, в т.ч. и остатък в размер на 612067,00 лева. 

- ПО РАЗХОДА -   7087300,00  лева, разпределени по параграфи   съгласно приложение № 2. 

3. Приема окончателния годишен план и отчет  за изпълнението на  извънбюджетните 

сметки и фондове за 2017 година,  

4. Общински съвет град Хаджидимово приема годишния план и отчета за Капиталовите 

разходи за 2017 година на Община Хаджидимово, съгласно Приложение № 3. 

5. Общински съвет град Хаджидимово, приема просрочените задължения към 31.12.2017  

година , съгласно приложение № 4. 

6. Приема Доклад/отчет за състоянието на общинския дълг за 2017 година, съгласно 

приложение № 5. 

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    № 45 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.11.2018 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1.………………………………………. 

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

Представени отчети от кметовете на кметства и кметски наместници – основни проблеми на 

населените места за 2018 г. /вх. № 91-00-387/20.11.2018 г./ 

11.………………………………………………………………………… 

 

С явно гласуване: 15 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет  -

Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 543 
 

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

Общински съвет – Хаджидимово приема отчетите на кметовете на кметства и кметски наместници – 

основни проблеми на населените места и предлага на Кмета на община Хаджидимово да бъдат 

включени в Инвестиционната програма за 2019 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    № 45 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.11.2018 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1.………………………………………. 

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

Одобряване на пазарна оценка за продажба на недвижим имот – частна общинска 

собственост. /вх. № 91-00-379/15.11.2018 г./ 

11.………………………………………………………………………… 

 

С 15 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет  -Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 544 

 

 

 
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 ІІІ – Продажба на земя – частна общинска собственост 

на собственика на законно построена върху нея сграда се добави точка 3 – УПИ (парцел) ХV 

(петнадесети), имот планоснимачен 513 (петстотин и тринадесети) от квартал 46 (четиридесет и 

шести) по плана на село Копривлен, община Хаджидимово, АОС № 799/26.10.2018 год.  

 

 

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    № 45 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.11.2018 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1.………………………………………. 

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

Одобряване на пазарна оценка за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост. 

/вх. № 91-00-379/15.11.2018 г./ 

11.………………………………………………………………………… 

 

С 15 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет  -Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 545 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35, ал. 2 от ЗОС във връзка с чл. 41, ал. 2 от ЗОС, 

Общински съвет Хаджидимово 

Р Е Ш И : 

1. ОДОБРЯВА експертната оценка за определяне на пазарната стойност на: УРЕГУЛИРАН 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) ХV (петнадесети), имот планоснимачен 513 (петстотин и тринадесет) от 

квартал 46 (четиридесет и шести) по сега действащия регулационен план на село Копривлен, община 

Хаджидимово, област Благоевград, одобрен със Заповед № 20/1991 година на Кмета на общината, с 

площ за урегулирания поземлен имот от 700 (седемстотин) квадратни метра, при съседи за същия: от 

североизток – УПИ (парцел) V-390 (пети за имот планоснимачен номер триста и деветдесети) и УПИ 

(парцел) VІ-390 (шести за имот планоснимачен номер триста и деветдесети), от югоизток – УПИ 

(парцел) ХІV-512 (четиринадесети за имот планоснимачен номер петстотин и дванадесет), от 

югозапад – улица, от северозапад – УПИ (парцел) ХVІ-514 (шестнадесети за имот планоснимачен 

номер петстотин и четиринадесети). Описаният урегулиран поземлен имот е актуван с акт за частна 

общинска собственост № 799 от 26.10.2018 год., без построената в имота сграда.  

2. ОПРЕДЕЛЯ  продажна цена на имота в размер на 2 800 лева (две хиляди и осемстотин лева). 

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: 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    № 45 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.11.2018 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1.………………………………………. 

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

Учредяване право на строеж за изграждане на гараж в недвижим имот – частна общинска 

собственост в село Абланица. /вх. № 91-00-380/16.11.2018 г./ 

11.………………………………………………………………………… 

 

С 15 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет  -Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 546 

 
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., приета с Решение № 397 от Протокол № 34 от заседание проведено на 31.01.2018 год.,  като в 

приложение  № 3 – Учредяване на ограничени вещни права, се добави точка 1: Урегулиран поземлен 

имот (парцел) ІХ (девети) от квартал 51 (петдесет и първи) по регулационният план на село 

Абланица, община Хаджидимово, одобрен със заповед № 38 от 1977г. на ОНС, с площ за парцела от 

500 (петстотин) квадратин метра, заснет като имот с планоснимачен номер 732 (седемстотин 

тридесет и две по кадастралния плана на село Абланица, община Хаджидимово, одобрен със заповед 

№ 2189 от 2001 г. на АГКК, при граници: от изток – УПИ (парцел) Х (десети),  от запад – УПИ 

(парцел) VІІІ (осми), от север - улица, и от юг УПИ (парцел) ХІV (четиринадесети) и УПИ (парцел) 

ХV (петнадесети), актуван с АЧОС № 800/07.11.2018 год. 

 

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    № 45 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.11.2018 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1.………………………………………. 

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

Учредяване право на строеж за изграждане на гараж в недвижим имот – частна общинска 

собственост в село Абланица. /вх. № 91-00-380/16.11.2018 г./ 

11.………………………………………………………………………… 

 

С 15 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет  -Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 547 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 1 във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 3 от 

НРПУРОИКПК във връзка с чл. 37, ал. 1 във връзка с чл. 34, ал. 4 от ЗОС, Общински съвет – 

Хаджидимово 

Р Е Ш И : 

1. Да се проведе публичен ТЪРГ с явно наддаване за учредяване право на строеж  за 

изграждане на ГАРАЖ със застроена площ от 40 (четиридесет) квадратни метра в следния 

недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: Урегулиран поземлен имот (парцел) ІХ 

(девети) от квартал 51 (петдесет и първи) по регулационният план на село Абланица, община 

Хаджидимово, одобрен със заповед № 38 от 1977г. на ОНС, с площ за парцела от 500 (петстотин) 

квадратни метра, заснет като имот с планоснимачен номер 732 (седемстотин тридесет и две) по 

кадастралния плана на село Абланица, община Хаджидимово одобрен със заповед № 2189 от 2001 г. 

на АГКК, при граници: от изток – УПИ (парцел) Х (десети),  от запад – УПИ (парцел) VІІІ (осми), от 

север - улица, и от юг УПИ (парцел) ХІV (четиринадесети) и УПИ (парцел) ХV (петнадесети), 

актуван с АЧОС № 800/07.11.2018 год., при условие, че строителството се реализира съгласно Виза 

за проектиране № 68/14.11.2018 година, издадена от Главния архитект на община Хаджидимово, 

надлежни строителни книжа и в срок до 3 (три) години, считано от датата на сключване на договора 

за учредяване право на строеж. 

2. Одобрява експертната оценка за определяне на пазарната стойност за правото на строеж,  

възлизаща в  размер на 370 (триста и седемдесет) лева. 

3. Определя първоначална тръжна цена на правото на строеж в размер на 370 (триста и 

седемдесет) 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: 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    № 45 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.11.2018 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1.………………………………………. 

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

Изменение на Наредба за търговската дейност на територията на община Хаджидимово. /вх. № 

91-00-364/31.10.2018 г./ 

11.………………………………………………………………………… 

 

С явно гласуване: 15 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет  -

Хаджидимово взе следнoтo 

 

 

РЕШЕНИЕ № 548 

 
На основание чл.79 и чл.76, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, чл.8 от Закона за 

нормативните актове, във връзка с чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет – Хаджидимово  

РЕШИ: 

 

Изменя Наредбата за търговската дейност на територията на община Хаджидимово, приета с 

Решение № 148 от Протокол № 12/17.11.2008 г. на Общински съвет – Хаджидимово, като отменя чл. 

6 и чл. 7 от същата. 

 

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    № 45 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.11.2018 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. ………………………………………. 

8. 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.№ 91-00-388/21.11.2018 г./ 

11.………………………………………………………………………… 

 

С 15 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет  -Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 549 

 

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. Н Праматарова, с. Копривлен   ……………. 

2. Б Синанова, с. Беслен    ……………. 

3. Т Ирмиев, с. Садово     ……………. 

4. Х Моллов, с. Абланица    ……………. 

5. П Бойков, гр. Хаджидимово   ……………. 

                                                                                          

 ІІ. Средствата да се осигурят от бюджета на община Хаджидимово за 2018 г. по параграф 

„Обезщетения и помощи по решения на общински съвет” и от собствени приходи на община 

Хаджидимово.  

 

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    № 45 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.11.2018 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 04399.30.23, местност „Бозук Дермен“ по 

кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на село Блатска, община Хаджидимово, 

за промяна предназначението на земеделската земя и отреждане на имота за „преработка на 

строителни материали и фотоволтаична инсталация с мощност до 30kw“. /вх. № 91-00-

384/20.11.2018 г./ 

11.………………………………………………………………………… 

 

С 15 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет  -Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 550 

 
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 изработв ането на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване 

(ПУП - ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 04399.30.23, местност „Бозук Дермен” по 

кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на село Блатска, община Хаджидимово за 

промяна предназначението на земеделската земя и отреждане на имота за „преработка на 

строителни материали и фотоволтаична инсталация с мощност до 30kW ”. 

 

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

застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 04399.30.23, местност „Бозук Дермен” по 

кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на село Блатска, община Хаджидимово за 

промяна предназначението на земеделската земя и отреждане на имота за „преработка на 

строителни материали и фотоволтаична инсталация с мощност до 30kW ”. 

 

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    № 45 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.11.2018 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1.………………………………………. 

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

Разрешение за изработване на: проект за Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-

ПП) за оптично кабелно захранване на „ТВРТС – Копривлен“, местност „Тумбите“, с. 

Копривлен, община Хаджидимово. /вх. № 91-00-385/20.11.2018 г./ 

11.………………………………………………………………………… 

 

С 15 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет  -Хаджидимово взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 551 

 

 
Общински  съвет град  Хаджидимово на основание  чл. 21, ал.1, 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 – Парцеларен 

план (ПУП - ПП) за оптично кабелно захранване на „ТВРТС - Копривлен”, местност „Тумбите”, 

с. Копривлен, община Хаджидимово. 

 

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    № 45 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.11.2018 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1.………………………………………. 

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

Разрешение за изработване на: проект за Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-

ПП) за трасе на външно ел. захранване с подземен кабел до поземлен имот с идентификатор 

52101.1.44, местност „Тумбите“ по КККР на с. Ново Лески, община Хаджидимово. /вх. № 91-00-

386/20.11.2018 г./ 

11.………………………………………………………………………… 

 

С 15 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет  -Хаджидимово взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 552 
 
Общински  съвет град  Хаджидимово на основание  чл. 21, ал.1, 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 – Парцеларен 

план (ПУП – ПП) за трасе на външно ел. захранване с подземен кабел до поземлен имот с 

идентификатор 52101.1.44, местност „Тумбите” по КККР на село Ново Лески, община Хаджидимово, 

област Благоевград. 

2. ОДОБРЯВА задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – 

Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на външно ел. захранване с подземен кабел до поземлен имот 

с идентификатор 52101.1.44, местност „Тумбите” по КККР на село Ново Лески, община 

Хаджидимово, област Благоевград. 

3. На основание чл. 29, ал. 1 и ал. 3 от ЗОЗЗ и чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ във връзка с чл. 17а, 

ал. 2 от ЗОЗЗ дава предварително съгласие за изработване на Подробен устройствен план – 

Парцеларен план и предварително съгласие за учредяване на правата по чл. 25, ал. 4 от ЗСПЗЗ със 

срок на валидност на предварителното съгласие до 30.11.2021г. 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов   

Протоколчик: В.Гелемерова 
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