
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    № 49 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 08.04.2019 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

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

относно:Отпускане на финансова помощ на Многопрофилна болница за активно лечение 

„Иван Скендеров“ ЕООД град Гоце Делчев. /вх. № 91-00-92/14.03.2019 г./ 

12.………………………………………………………………………… 

 

 

С 15 – „за“, 0 – „против“, 1 – „въздържал се“, Общински съвет – Хаджидимово прие 

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 586 

 
На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от  ЗМСМА, чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, 

предлагам Общински  съвет град  Хаджидимово реши: 

 

1. Общински съвет – Хаджидимово отпуска финансова помощ в размер на 5 550 /пет 

хиляди и петстотин/ лева на Многопрофилна болница за активно лечение „Иван Скендеров“ 

ЕООД гр. Гоце Делчев, представляващи стойността на болничното лечение на пациентите от 

община Хаджидимово през 2018 година.  

2. Средствата да бъдат осигурени от собствените 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    № 49 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 08.04.2019 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. ………………………………………………………………………… 

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

Издаване на записи на заповед от община Хаджидимово в полза на Изпълнителна агенция 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Министерство на 

труда и социалната политика, обезпечаващи авансово плащане на община Хаджидимово. 

/вх. № 91-00-106/26.03.2019 г./ 

12.………………………………………………………………………… 

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

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 587 

 
На основание чл. 21, ал.1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3.8.1 от Административен 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.018-

0019/BG05M9OP001-2.018-0019-2014BG05M2OP001-C0, Общински съвет - Хаджидимово 

упълномощава Кмета на община Хаджидимово да подпише запис на Заповед без протест и без 

разноски, платима на предявяване  в полза на: сумата от 61 319,56 лева по оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и 79 778,34 лева по оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“. 

 

 

 

 

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    № 49 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 08.04.2019 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. ………………………………………………………………………… 

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

Издаване на записи на заповед от община Хаджидимово в полза на Изпълнителна агенция 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Министерство на 

труда и социалната политика, обезпечаващи авансово плащане на община Хаджидимово. 

/вх. № 91-00-106/26.03.2019 г./ 

12.………………………………………………………………………… 

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

Хаджидимово прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ № 588 
 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хаджидимово 

предоставя помещение, с площ от 31,5 кв. метра, находящо се в източната част на пристройка на 

втори етаж към Триетажна масивна сграда, обозначена с имот планоснимачен номер 527, 

построена в УПИ /парцел/ ІІ от кв. 20 по сега действащия план на гр. Хаджидимово, за 

изпълнение целите на проект: „Успешни мерки за интегриране на уязвими групи на територията 

на община Хаджидимово“, по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа 

интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – 

Компонент 1, по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж“. 

 

 

 

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    № 49 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 08.04.2019 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. ………………………………………………………………………… 

3.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. № 91-00-96/19.03.2019 г./ 

12.………………………………………………………………………… 

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

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 589 
 
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  1,053 дка.(един декар  

и петдесет и три квадратни метра) ,  скица на поземлен  имот с идентификатор   52101.1.38 в 

местността „Тумбите”  по кадастралната карта и кадастралните регистри    на  с. Ново Лески  с 

ЕКАТТЕ 52101 ,  за  възстановяване правото на собственост на  наследниците на Димитър Илиев 

Ибришимов.  

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: 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    № 49 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 08.04.2019 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. ………………………………………………………………………… 

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

Предоставяне на пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване на собственици 

или ползватели на пасищни животни, регистрирани в интегрираната информационна 

система на Българска агенция по безопасност на храните за стопанска 2019/2020 година. 

/вх. № 91-00-103/25.03.2019 г./ 

12.………………………………………………………………………… 

С 14 – „за“, 0 – „против“, 2 – „въздържали се“, Общински съвет – Хаджидимово прие 

следното 

РЕШЕНИЕ № 590 

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

администрация и във връзка с чл.37 и, ал.3 и чл.37о, ал.1 от Закона за собствеността и ползването 

на земеделските земи, Общински съвет гр. Хаджидимово, реши: 

  

1. На основание чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ  и чл.37о, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ одобрява и  

приема местоположението,  размера  и категориите на свободните земеделски  имоти ( пасища, 

мери и ливади)  за индивидуално ползване, съгласно Приложение № 1. 

2.На основание чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ  и чл.37о, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ одобрява и приема  

местоположението,  размера  и категориите на  земеделските  имоти ( пасища, мери и ливади)  за 

общо пашуване, съгласно Приложение № 2. 

3.На основание чл.37о, ал.1, т.2 от ЗСПЗЗ,  приема правила за ползване на пасищата, 

мерите и ливадите, съгласно Приложение № 3. 

4.На основание чл.37и , ал.12  от ЗСПЗЗ, упълномощава Кмета на община Хаджидимово 

да сключва договори за ползване  за 5 (пет) стопански години,  при  наемна цена от 7,00 

лв.(седем лева) за 1 дка.(един декар) пасищна площ. 

5. На основание чл.37и , ал.13  от ЗСПЗЗ, упълномощава Кмета на община Хаджидимово,  

за  останалите свободни  пасища, мери и ливади  да се отдават под наем, чрез търг, в който се 

допускат само собственици на пасищни животни регистрирани в БАБХ при  начална  тръжна 

цена от 7,00 лв.(седем лева) за 1 дка.(един декар) пасищна площ . Договорите се сключват за една 

стопанска година. 

6. Всички искания за отдаване под наем на пасищни площи да бъдат разглеждани от ПК 

по „Общинска собственост, приватизация, земеделие, гори, опазване на околната среда и 

mailto:obshtinskisavet_hd@abv.bg


водите“, в присъствието на Кмета на съответното населено място, която да излезе със становище 

до Кмета на общината. 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов   

Протоколчик: В.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    № 49 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 08.04.2019 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. ………………………………………………………………………… 

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

Обявяване на общински имот от публична в частна общинска собственост. /вх. № 91-00-

105/26.03.2019 г./ 

12.………………………………………………………………………… 

С 14 – „за“, 2 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – Хаджидимово прие 

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 591 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС, чл. 4, ал. 2 от Наредбата за 

реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните 

правомощия на кметовете на Община Хаджидимово, Общински съвет –Хаджидимово 

РЕШИ: 

ОБЯВЯВА за частна общинска собственост следният общински недвижим имот, 

представляващ: Урегулиран поземлен имот (парцел) ІⅩ (девети), имот с планоснимачен номер 

939 (деветстотин тридесет и девети) от квартал 81 (осемдесет и първи) по плана на град 

Хаджидимово, община съща, област Благоевград, одобрен със Заповед № 70/1991 год. и изменен 

в тази част със Заповед № 75/19.03.2019 год. и двете на Кмета на Община Хаджидимово, с площ 

за урегулирания поземлен имот от 7 846 (седем хиляди осемстотин четиридесет и шест) 

квадратни метра, актуван с Акт за публична общинска собственост № 436 от 25.03.2019 год. 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов   

Протоколчик: В.Гелемерова 
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e-mail: obshtinskisavet_hd@abv.bg 

 

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

П Р О Т О К О Л    № 49 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 08.04.2019 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. ………………………………………………………………………… 

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

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост. /вх. № 91-00-99/20.03.2019 г./ 

12.………………………………………………………………………… 

С 16 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – Хаджидимово прие 

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 592 

 
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 

2019 год., като в приложение  № 1, в част І – Продажба по реда на член 35 от ЗОС – чрез 

публичен търг или публично оповестен конкурс  се добави точка 23 - УРЕГУЛИРАН 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) VІІ (седми), планоснимачен номер 304 (триста и четири) от квартал 

31 (тридесет и първи) по ПУП –ПР, одобрен със Заповед № 8/25.01.2016 год. на Кмета на 

Общината, находящ се в строителните граници на село Тешово, община Хаджидимово, област 

Благоевград, с площ за урегулирания поземлен имот от  568 (петстотин шестдесет и осем) 

квадратни метра, при съседи за същия: От север - улица, от изток - УПИ (парцел) V (пети) и УПИ 

(парцел) VІ (шести), от юг УПИ (парцел) ІІІ (трети) и от югозапад и запад – УПИ (парцел) ІV 

(четвърти), актуван с Акт за частна общинска собственост № 753 от 04.07.2017 год., без 

построената в имота сграда. 

 

 

 

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    № 49 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 08.04.2019 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. ………………………………………………………………………… 

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

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост. /вх. № 91-00-99/20.03.2019 г./ 

12.………………………………………………………………………… 

С 16 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – Хаджидимово прие 

следното 

 
РЕШЕНИЕ № 593 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС  и 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 : 

 

 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: УРЕГУЛИРАН 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) VІІ (седми), планоснимачен номер 304 (триста и четири) от квартал 

31 (тридесет и първи) по ПУП –ПР, одобрен със Заповед № 8/25.01.2016 год. на Кмета на 

Общината, находящ се в строителните граници на село Тешово, община Хаджидимово, област 

Благоевград, с площ за урегулирания поземлен имот от  568 (петстотин шестдесет и осем) 

квадратни метра, при съседи за същия: От север - улица, от изток - УПИ (парцел) V (пети) и УПИ 

(парцел) VІ (шести), от юг УПИ (парцел) ІІІ (трети) и от югозапад и запад – УПИ (парцел) ІV 

(четвърти), актуван с Акт за частна общинска собственост № 753 от 04.07.2017 год., без 

построената в имота сграда.  

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

на 4 900 (четири хиляди и деветстотин) лева. 

2. Определя първоначална тръжна цена на имота в размер 4 900 (четири хиляди и 

деветстотин) 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 

 

 

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    № 49 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 08.04.2019 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1………………………………………………………………………… 

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

Отдадено под наем общинско имущество към 01.03.2019 г. /вх. № 91-00-95/18.03.2019 г./ 

12.………………………………………………………………………… 

 

С явно гласуване: 14 – „за“, 0 – „против“, 2 – „въздържали се“, Общински съвет – 

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 594 

 
 

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

информация за отдадено под наем общинско имущество към 01.03.2019 г. 

 

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    № 49 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 08.04.2019 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1………………………………………………………………………… 

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

Изменение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на 

община Хаджидимово. /вх. № 91-00-108/26.03.2019 г./ 

12.………………………………………………………………………… 

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

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 595 
 

На основание чл. 79 и чл.76 ал.3 от АПК, чл.21, ал. 1 т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет  

 

РЕШИ: 

 

Изменя Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община 

Хаджидимово, както следва: 

I. Изменя Чл.10, ал. 1., като същия придобива следния вид: чл. 10, ал. 1. С подробните 

устройствени планове за паркове и градини в озеленените площи - публична собственост и в 

поземлените имоти - частна собственост, без промяна на предназначението им, може да се 

предвижда само застрояване, необходимо за: 

1. мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, обслужващи озеленените площи; 

2. поддържане на зелената система; 

3. открити обекти за спортни или културни дейности; 

4. площадки за игра; 

5. преместваеми обекти по чл. 56, които не могат да заемат повече от 10 на сто от площта 

на имота; 

6. монументално-декоративни, информационни и рекламни елементи по чл. 57; 

7. мемориални места и обекти. 

 II. Отменя чл. 14, ал. 2, 3, 4 и 5, чл. 31, чл.33 и чл.37.  

 

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    № 49 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 08.04.2019 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. ………………………………………………………………………… 

9. 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. /вх. № 91-00-98/20.03.2019 г./ 

12.………………………………………………………………………… 

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

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 596 
 

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

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

«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“, Мярка 6 -7.2 „Инвестиции в създаването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура” от стратегията за Водено от общностите местно развитие 

(ВОМР) посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № 

BG06RDNP001-19.254 – МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 6-7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура”. 

         2. 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. 

           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 за развитие на селските райони 2014-2020г. 
 

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    № 49 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 08.04.2019 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. ………………………………………………………………………… 

10. Докладна записка от Димитър Баханов – зам. кмет на община Хаджидимово, относно: 

Приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Хаджидимово за 

2018 г. /вх. № 91-00-93/14.03.2019 г./ 

12.………………………………………………………………………… 

 

С явно гласуване: 14 – „за“, 1 – „против“, 1 – „въздържал се“, Общински съвет – 

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 597 

 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 2 от ЗБППМН, Общински съвет – 

Хаджидимово приема Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Хаджидимово за 2018 г. 

 

 

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    № 49 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 08.04.2019 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. ………………………………………………………………………… 

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

Разрешение за изработване на: проект за Подробен устройствен палн – План за регулация и 

застрояване /ПУП-ПРЗ/ на поземлен имот с идентификатор 77058.5.93, местност 

„Петровата“ по КККР на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград с 

цел промяна предназначението на земеделска земя и отреждане на имота за „фуражна 

кухня, силузи за зърно, навес за сено, слама и фуражи и сграда за дребни преживни 

животни“ и приобщаването му към урбанизиран поземлен имот с идентификатор 

77058.5.277, местност „Айлязето“ по КККР на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, 

област Благоевград . /вх. № 91-00-107/26.03.2019 г./ 

12.………………………………………………………………………… 

С 16 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – Хаджидимово прие 

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 598 
 

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 

регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 77058.5.93, местност 

„Петровата” по КККР на град Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград с цел 

промяна предназначението на земеделска земя и отреждане на имота за „фуражна кухня, 

силузи за зърно, навес за сено, слама и фуражи и сграда за дребни преживни животни“ и 

приобщаването му към урбанизиран поземлен имот с идентификатор 77058.5.277, местност 

„Айлязето” по КККР на град Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград. 

 

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

за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 77058.5.93, местност 

„Петровата” по КККР на град Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград с цел 

промяна предназначението на земеделска земя и отреждане на имота за „фуражна кухня, 

силузи за зърно, навес за сено, слама и фуражи и сграда за дребни преживни животни“ и 

приобщаването му към урбанизиран поземлен имот с идентификатор 77058.5.277, местност 

„Айлязето” по КККР на град Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград. 

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    № 49 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 08.04.2019 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1………………………………………………………………………… 

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

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

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

94/15.03.2019 г./ 

 

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

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 599 

 
 

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

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

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

 

 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов   

Протоколчик: В.Гелемерова 
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