
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 № 8 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 24.07.2020 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Докладна записка от Мехмед Имамов – председател на Общинския съвет, относно: Избор 

на заместник-председател на Общинския съвет. /вх. № 91-00-109/01.07.2020 г./ 

17. ……………………………………………………. 

 

С 11 – „за“, 1 – „против“, 3 – „въздържали се“, Общински съвет – Хаджидимово взе следното 

РЕШЕНИЕ № 92 

 

На основание чл. 24, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

във връзка с чл. 13 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, Общински съвет град Хаджидимово 

избира за заместник – председател на Общинския съвет Благой Александров Белчев. 

 

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 № 8 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 24.07.2020 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1.…………………………………………………….. 

2. Докладна записка от Мехмед Имамов – председател на Общинския съвет, относно: 

Приемане на план за работа на Общински съвет – Хаджидимово за второто полугодие на 2020 

г. и Календарен график за провеждане на заседанията за второто полугодие на 2020 г. /вх. № 

91-00-107/29.06.2020 г./ 

17. ……………………………………………………. 

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

Хаджидимово взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 93 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 60, ал. 2 от Правилника за 

организация и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

Общинската администрация, Общински съвет – Хаджидимово 

РЕШИ: 

1. Общински съвет – Хаджидимово приема план за работа на Общинския съвет за второто 

полугодие на 2020 г., съгласно Приложение №1, което представлява неразделна част от 

настоящото решение. 

2. Общински съвет – Хаджидимово приема Календарен график за провеждане на заседанията, 

съгласно Приложение №2. 

 

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 № 8 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 24.07.2020 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1.…………………………………………………….. 

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

на дългосрочен общински дълг за осигуряване на финансиране на предвидените разходи по 

проекти, които изпълнява община Хаджидимово, а именно: „Изграждане на транс-граничен 

геопарк от водни съоръжения в района на река Места“ с акроним „СВ Water Geopark“ по 

„Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – V-А“. Приоритетна ос 2: 

Устойчив и приспособим към климата регион. Инвестиционен приоритет 6с: Съхраняване, 

опазване, популяризиране и развитие на природното и културно наследство“.  и 2. 

„Използване на местните ресурси за развитие на трансграничния между културен капацитет“ 

по Програма за сътрудничество“ с акроним Renovation Интеррег V – А Гърция – България“ 

2014-2020 г.  /вх. № 91-00-115/08.07.2020 г./ 

17. ……………………………………………………. 

С 14 – „за“, 0 – „против“, 1 – „въздържал се“, Общински съвет – Хаджидимово взе следното 

РЕШЕНИЕ № 94 

 

ОТМЕНЕНО 

 

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 № 8 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 24.07.2020 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1.…………………………………………………….. 

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

Изпълнението на проект 1. Local assets exploitation for the development of peripheral intercultural 

cross border capacity“ – „Експлоатация на местни активи за развитието на периферния 

междукултурен трансграничен капацитет“ при читалище гр. Хаджидимово и 2. „Изграждане 

на транс-граничен геопарк от водни съоръжения в района на река Места“ с акроним „СВ 

Water Geopark“ по „Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – V-А“. 

Приоритетна ос 2: Устойчив и приспособим към климата регион. Инвестиционен приоритет 

6с: Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културно 

наследство“.  /вх. № 91-00-114/08.07.2020 г./ 

17. ……………………………………………………. 

 

С 14 – „за“, 0 – „против“, 1 – „въздържал се“, Общински съвет – Хаджидимово взе следното 

РЕШЕНИЕ № 95 

 

Общински съвет град Хаджидимово  на основание чл.104, ал.1, т.5 от ЗПФ и чл.21, ал.1, т.23 

от ЗМСМА приема предложението на кмета на Общината и дава съгласие за временно предоставяне 

на оборотни средства в размер на  200 000,00 лева. За целите на проектите, които в последствие ще 

бъдат възстановени от сумите по междинните плащания, но не по-късно от 31.12.2021 година 

 

 

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 № 8 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 24.07.2020 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1.…………………………………………………….. 

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

Отпускане на финансова помощ на Многопрофилна болница за активно лечение „Иван 

Скендеров“ гр. Гоце Делчев.  /вх. № 91-00-121/10.07.2020 г./ 

17. ……………………………………………………. 

 

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

РЕШЕНИЕ № 96 

 

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

Общински  съвет град  Хаджидимово  

 

РЕШИ: 

 

1. Общински съвет – Хаджидимово отпуска финансова помощ в размер до 50 000 /петдесет 

хиляди/ лева на Многопрофилна болница за активно лечение „Иван Скендеров“ гр. Гоце Делчев за 

закупуване на апаратура и реализиране на медицински дейности, свързани с откриването на ново 

„Кардиологично отделение“. 

2. Средствата да бъдат осигурени от собствените приходи на община Хаджидимово. 

 

 

 

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 № 8 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 24.07.2020 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1.…………………………………………………….. 

6. 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. № 91-00-113/08.07.2020 г./ 

17. ……………………………………………………. 

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

 

РЕШЕНИЕ № 97 

 

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  512 кв.м.(петстотин и 

дванадесет  квадратни метра), скица на поземлен  имот с идентификатор  52101.10.13 по 

кадастралната карта и кадастрални регистри  на  с. Ново Лески с ЕКАТТЕ 52101,  за  възстановяване 

правото на собственост на наследниците на СТОЯН АНГЕЛОВ ФИЛИПОВ.  

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 

 



 

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 № 8 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 24.07.2020 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1.…………………………………………………….. 

7. 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. № 91-00-117/09.07.2020 г./ 

17. ……………………………………………………. 

 

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

 

РЕШЕНИЕ № 98 

 
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  4002 кв. м. (четири хиляди 

и два  квадратни метра), проектен  имот с идентификатор  03976.37.42,  образуван от поземлен имот 

с идентификатор 03976.37.40  по кадастралната карта и кадастрални регистри  на  с. Беслен с 

ЕКАТТЕ 03976,  за  възстановяване правото на собственост на наследниците на ЮСНИ ЕЛМАЗОВ 

ЧАПКЪНОВ.  

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 

 



 

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 № 8 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 24.07.2020 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1.…………………………………………………….. 

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

Учредяване право на строеж за изграждане на обект за обществено обслужване – магазин за 

хранителни стоки в недвижим имот – частна общинска собственост. /вх. № 91-00-

120/10.07.2020 г./ 

17. ……………………………………………………. 

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

РЕШЕНИЕ № 99 

 

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 2020 

год., приета с Решение № 33 от Протокол № 4 от заседание на общински съвет Хаджидимово 

проведено на 31.01.2020  год.,  като в приложение  № 3 – Учредяване на ограничени вещни права, 

се добави точка 2: 

- Поземлен имот с площ от 456 (четиристотин петдесет и шест) квадратни метра,  от квартал 

41 А (четиридесет и едно  буква“А“) по сега действащия регулационен и кадастрален план на град 

Хаджидимово, одобрен със Заповед № 70 от 1991 година на Кмета на Общината, при съседи: от 

всички страни  - улици, за който имот е съставен АОС № 867 от 19.06.2020 год. 

 

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 № 8 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 24.07.2020 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1.…………………………………………………….. 

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

Учредяване право на строеж за изграждане на обект за обществено обслужване – магазин за 

хранителни стоки в недвижим имот – частна общинска собственост. /вх. № 91-00-

120/10.07.2020 г./ 

17. ……………………………………………………. 

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

РЕШЕНИЕ № 100 

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

НРПУРОСКНК 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 Обект за обществено обслужване – Магазин със застроена площ от 200 (двеста) 

квадратни метра в следния недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: Поземлен 

имот с площ от 456 (четиристотин петдесет и шест) квадратни метра,  от квартал 41 А (четиридесет 

и едно  буква“А“) по сега действащия регулационен и кадастрален план на града, одобрен със 

Заповед № 70 от 1991 година на Кмета на Общината при съседи: от всички страни  - улици, за който 

имот е съставен АОС № 867 от 19.06.2020 год, вписан в Служба по вписвания Гоце Делчев към 

Агенция по вписванията София с дв.вх.рег.№ 1077, вх.рег. №1077, акт №55, том V, дело № 

324,партида № 62691 от 08.04.2019г., при условие, че строителството се реализира съгласно Виза за 

проектиране № 90/06.07.2020 година, издадена от Главния архитект на община Хаджидимово, 

надлежни строителни книжа и в срок до 2 (две) 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,  

която възлиза на 3 400 (три хиляди и четиристотин) лева. 

3. Определя първоначална тръжна цена на правото на строеж в размер на 3 400 (три 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 
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 № 8 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 24.07.2020 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1.…………………………………………………….. 

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

Разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост. /вх. № 91-00-118/26.05.2020 

г./ 

17. ……………………………………………………. 

С 14 – „за“, 0 – „против“, 1 – „въздържал се“, Общински съвет – Хаджидимово взе следното 

РЕШЕНИЕ № 101 

 

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 управление и разпореждане с общинска собственост в община 

Хаджидимово за 2020 година, като в приложение  № 1, в част І – Продажби по реда на член  35 от 

ЗОС – чрез публичен търг или публично оповестен конкурс се добавят следните точки:  

Точка 27 - Самостоятелно обособен обект № 1 със застроена площ от от 25.48 квадратни 

метра (двадесет и пет квадратни метра и четиридесет и осем квадратни сантиметра), при съседи за 

помещението: от север – външна стена, от изток – помещение на община Хаджидимово и обект № 

2 на община Хаджидимово, от юг – външна стена и от запад – стълбищна клетка на Ангел Безев, по 

приложена схема за разпределение, находящо се в югозападната част на Двуетажна масивна сграда 

със застроена площ от 260 (двеста и шестдесет) квадратни метра, построена в Урегулиран поземлен 

имот (парцел) ХI (единадесети), имот с планоснимачен номер 85 (осемдесет и пет) от квартал 22 

(двадесет и втори) по плана на село Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград одобрен 

със заповед № 20 от 1991 год. и изменен в тази част със заповед № 3 от 06.01.2005 год. и двете на 

Кмета на общината, при съседи: север – улица, изток УПИ (парцел) ІХ (девети), имот 

планоснимачен № 88 (осемдесет и осем), от юг – улица и от запад УПИ (парцел) ІV (четвърти), имот 

планоснимачен № 89 (осемдесет и девет), който имот е идентичен с Урегулиран поземлен имот 

(парцел) VII (седми), имот планоснимачен номер 85 (осемдесет и пет) от квартал 36 (тридесет и 

шести), описан в Акт за частна общинска собственост  № 42 от 10.12.2002 год.,  

 Точка 28 - Самостоятелно обособен обект № 2 със застроена площ от 25.48 квадратни метра 

(двадесет и пет квадратни метра и четиридесет и осем квадратни сантиметра, при съседи за 

помещението: от север – помещение на община Хаджидимово, от изток – помещение на община 

Хаджидимово- обект № 3, от юг – външна стена и от запад – помещение на община Хаджидимово- 



обект № 1, по приложена схема за разпределение, находящо се в южната част на Двуетажна масивна 

сграда със застроена площ от 260 (двеста и шестдесет) квадратни метра, построена в Урегулиран 

поземлен имот (парцел) ХI (единадесети), имот с планоснимачен номер 85 (осемдесет и пет) от 

квартал 22 (двадесет и втори) по плана на село Копривлен, община Хаджидимово, област 

Благоевград одобрен със заповед № 20 от 1991 год. и изменен в тази част със заповед № 3 от 

06.01.2005 год. и двете на Кмета на общината, при съседи: север – улица, изток УПИ (парцел) ІХ 

(девети), имот планоснимачен № 88 (осемдесет и осем), от юг – улица и от запад УПИ (парцел) ІV 

(четвърти), имот планоснимачен № 89 (осемдесет и девет), който имот е идентичен с Урегулиран 

поземлен имот (парцел) VII (седми), имот планоснимачен номер 85 (осемдесет и пет) от квартал 36 

(тридесет и шести), описан в Акт за частна общинска собственост  № 42 от 10.12.2002 год. 

Точка 29 - Самостоятелно обособен обект № 3 със застроена площ от 23.75 квадратни метра 

(двадесет и три квадратни метра и седемдесет и пет квадратни сантиметра), при съседи за 

помещението: от север – помещение на община Хаджидимово, от изток – помещение на община 

Хаджидимово- обект № 4, от юг – външна стена и от запад – помещение на община Хаджидимово- 

обект № 2, по приложена схема за разпределение, находящо се в южната част на Двуетажна масивна 

сграда със застроена площ от 260 (двеста и шестдесет) квадратни метра, построена в Урегулиран 

поземлен имот (парцел) ХI (единадесети), имот с планоснимачен номер 85 (осемдесет и пет) от 

квартал 22 (двадесет и втори) по плана на село Копривлен, община Хаджидимово, област 

Благоевград одобрен със заповед № 20 от 1991 год. и изменен в тази част със заповед № 3 от 

06.01.2005 год. и двете на Кмета на общината, при съседи: север – улица, изток УПИ (парцел) ІХ 

(девети), имот планоснимачен № 88 (осемдесет и осем), от юг – улица и от запад УПИ (парцел) ІV 

(четвърти), имот планоснимачен № 89 (осемдесет и девет), който имот е идентичен с Урегулиран 

поземлен имот (парцел) VII (седми), имот планоснимачен номер 85 (осемдесет и пет) от квартал 36 

(тридесет и шести), описан в Акт за частна общинска собственост  № 42 от 10.12.2002 год. и 

Точка 30 - Самостоятелно обособен обект № 4 със застроена площ от 15.55 квадратни метра 

(петнадесет  квадратни метра и петдесет и пет квадратни сантиметра), при съседи за помещението: 

от север – помещение на община Хаджидимово, от изток – външна стена, от юг – външна стена и от 

запад – помещение на община Хаджидимово - обект № 3, по приложена схема за разпределение, 

находящо се в южната част на Двуетажна масивна сграда със застроена площ от 260 (двеста и 

шестдесет) квадратни метра, построена в Урегулиран поземлен имот (парцел) ХI (единадесети), 

имот с планоснимачен номер 85 (осемдесет и пет) от квартал 22 (двадесет и втори) по плана на село 

Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград одобрен със заповед № 20 от 1991 год. и 

изменен в тази част със заповед № 3 от 06.01.2005 год. и двете на Кмета на общината, при съседи: 

север – улица, изток УПИ (парцел) ІХ (девети), имот планоснимачен № 88 (осемдесет и осем), от 

юг – улица и от запад УПИ (парцел) ІV (четвърти), имот планоснимачен № 89 (осемдесет и девет), 

който имот е идентичен с Урегулиран поземлен имот (парцел) VII (седми), имот планоснимачен 

номер 85 (осемдесет и пет) от квартал 36 (тридесет и шести), описан в Акт за частна общинска 

собственост  № 42 от 10.12.2002 год. 

 

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 № 8 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 24.07.2020 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1.…………………………………………………….. 

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

Разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост. /вх. № 91-00-118/26.05.2020 

г./ 

17. ……………………………………………………. 

С 14 – „за“, 0 – „против“, 1 – „въздържал се“, Общински съвет – Хаджидимово взе следното 

РЕШЕНИЕ № 102 

 

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 общинска имущество и конкретните 

правомощия на кметовете, 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: 

САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕН ОБЕКТ В СГРАДА № 1 със застроена площ от 90.69 квадратни 

метра (деветдесет квадратни метра и шестдесет и девет квадратни сантиметра), разположен на 

първи етаж от Двуетажна масивна сграда със застроена площ от 260 (двеста и шестдесет) квадратни 

метра, построена в Урегулиран поземлен имот (парцел) ХI (единадесети), имот с планоснимачен 

номер 85 (осемдесет и пет) от квартал 22 (двадесет и втори) по плана на село Копривлен, община 

Хаджидимово, област Благоевград одобрен със заповед № 20 от 1991 год. и изменен в тази част със 

заповед № 3 от 06.01.2005 год. и двете на Кмета на общината, с площ за парцела от 580 (петстотин 

и осемдесет) квадратни метра, при съседи за същия: север – улица, изток УПИ (парцел) ІХ (девети), 

имот планоснимачен № 88 (осемдесет и осем), от юг – улица и от запад УПИ (парцел) ІV (четвърти), 

имот планоснимачен № 89 (осемдесет и девет), който имот е идентичен с Урегулиран поземлен имот 

(парцел) VII (седми), имот планоснимачен номер 85 (осемдесет и пет) от квартал 36 (тридесет и 

шести), описан в Акт за частна общинска собственост  № 42 от 10.12.2002 год., вписан в Служба по 

вписванията към Агенция по вписванията  с вх.рег. № 14, парт. № 2787, акт № 11, т. I, дело № 11 от 

08.01.2003 год., при съседи за помещението: от север – външна стена, от изток – помещение на 

община Хаджидимово и обект № 2 на община Хаджидимово, от юг – външна стена и от запад – 

стълбищна клетка на Ангел Безев, по приложена схема за разпределение,ведно със съответните 

идеални части от общите части на сградата, и ведно със съответните идеални части от правото на 

строеж върху мястото. 



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

в размер на 24 600 (двадесет и четири хиляди и шестстотин) лева. 

3. Определя първоначална тръжна цена на имота в размер на 24 600 (двадесет и четири 

хиляди и шестстотин) 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 
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 № 8 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 24.07.2020 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1.…………………………………………………….. 

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

Разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост. /вх. № 91-00-118/26.05.2020 

г./ 

17. ……………………………………………………. 

С 14 – „за“, 0 – „против“, 1 – „въздържал се“, Общински съвет – Хаджидимово взе следното 

РЕШЕНИЕ № 103 

 

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 общинска имущество и конкретните 

правомощия а кметовете, 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: - 

САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕН ОБЕКТ № 2 със застроена площ от 25.48 квадратни метра 

(двадесет и пет квадратни метра и четиридесет и осем квадратни сантиметра, разположен на първи 

етаж на Двуетажна масивна сграда със застроена площ от 260 (двеста и шестдесет) квадратни метра, 

построена в Урегулиран поземлен имот (парцел) ХI (единадесети), имот с планоснимачен номер 85 

(осемдесет и пет) от квартал 22 (двадесет и втори) по плана на село Копривлен, община 

Хаджидимово, област Благоевград одобрен със заповед № 20 от 1991 год. и изменен в тази част със 

заповед № 3 от 06.01.2005 год. и двете на Кмета на общината, с площ за парцела от 580 (петстотин 

и осемдесет) квадратни метра, при съседи за същия: север – улица, изток УПИ (парцел) ІХ (девети), 

имот планоснимачен № 88 (осемдесет и осем), от юг – улица и от запад УПИ (парцел) ІV (четвърти), 

имот планоснимачен № 89 (осемдесет и девет), който имот е идентичен с Урегулиран поземлен имот 

(парцел) VII (седми), имот планоснимачен номер 85 (осемдесет и пет) от квартал 36 (тридесет и 

шести), описан в Акт за частна общинска собственост  № 42 от 10.12.2002 год., вписан в Служба по 

вписванията към Агенция по вписванията  с вх.рег. № 14, парт. № 2787, акт № 11, т. I, дело № 11 от 

08.01.2003 год,, при съседи за помещението: от север – помещение на община Хаджидимово, от 

изток – помещение на община Хаджидимово- обект № 3, от юг – външна стена и от запад – 

помещение на община Хаджидимово- обект № 1, по приложена схема за разпределениеведно със 

съответните идеални части от общите части на сградата, и ведно със съответните идеални части от 

правото на строеж върху мястото. 



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

в размер на 7 000 (седем хиляди) лева. 

  3. Определя първоначална тръжна цена на имота в размер на 7 000 (седем 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 

 



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 № 8 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 24.07.2020 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1.…………………………………………………….. 

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

Разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост. /вх. № 91-00-118/26.05.2020 

г./ 

17. ……………………………………………………. 

С 14 – „за“, 0 – „против“, 1 – „въздържал се“, Общински съвет – Хаджидимово взе следното 

РЕШЕНИЕ № 104 

 

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 общинска имущество и конкретните 

правомощия на кметовете, 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: 

САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕН ОБЕКТ № 3 със застроена площ от 23.75 квадратни метра 

(двадесет и три квадратни метра и седемдесет и пет квадратни сантиметра), разположен на първи 

етаж от Двуетажна масивна сграда със застроена площ от 260 (двеста и шестдесет) квадратни метра, 

построена в Урегулиран поземлен имот (парцел) ХI (единадесети), имот с планоснимачен номер 85 

(осемдесет и пет) от квартал 22 (двадесет и втори) по плана на село Копривлен, община 

Хаджидимово, област Благоевград одобрен със заповед № 20 от 1991 год. и изменен в тази част със 

заповед № 3 от 06.01.2005 год. и двете на Кмета на общината, с площ за парцела от 580 (петстотин 

и осемдесет) квадратни метра, при съседи за същия: север – улица, изток УПИ (парцел) ІХ (девети), 

имот планоснимачен № 88 (осемдесет и осем), от юг – улица и от запад УПИ (парцел) ІV (четвърти), 

имот планоснимачен № 89 (осемдесет и девет), който имот е идентичен с Урегулиран поземлен имот 

(парцел) VII (седми), имот планоснимачен номер 85 (осемдесет и пет) от квартал 36 (тридесет и 

шести), описан в Акт за частна общинска собственост  № 42 от 10.12.2002 год., вписан в Служба по 

вписванията към Агенция по вписванията  с вх.рег. № 14, парт. № 2787, акт № 11, т. I, дело № 11 от 

08.01.2003 год., при съседи за помещението: от север – помещение на община Хаджидимово, от 

изток – помещение на община Хаджидимово- обект № 4, от юг – външна стена и от запад – 

помещение на община Хаджидимово- обект № 2, по приложена схема за разпределение,ведно със 

съответните идеални части от общите части на сградата, и ведно със съответните идеални части от 

правото на строеж върху мястото. 



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

в размер на 6 500 (шест хиляди и петстотин) лева. 

  3. Определя първоначална тръжна цена на имота в размер на 6 500 (шест хиляди и 

петстотин) 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 
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 № 8 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 24.07.2020 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1.…………………………………………………….. 

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

Разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост. /вх. № 91-00-118/26.05.2020 

г./ 

17. ……………………………………………………. 

С 14 – „за“, 0 – „против“, 1 – „въздържал се“, Общински съвет – Хаджидимово взе следното 

РЕШЕНИЕ № 105 

 

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 общинска имущество и конкретните 

правомощия на кметовете, 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: 

САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕН ОБЕКТ № 4 със застроена площ от 15.55 квадратни метра 

(петнадесет  квадратни метра и петдесет и пет квадратни сантиметра), разположен на първи етаж от 

Двуетажна масивна сграда със застроена площ от 260 (двеста и шестдесет) квадратни метра, 

построена в Урегулиран поземлен имот (парцел) ХI (единадесети), имот с планоснимачен номер 85 

(осемдесет и пет) от квартал 22 (двадесет и втори) по плана на село Копривлен, община 

Хаджидимово, област Благоевград одобрен със заповед № 20 от 1991 год. и изменен в тази част със 

заповед № 3 от 06.01.2005 год. и двете на Кмета на общината, с площ за парцела от 580 (петстотин 

и осемдесет) квадратни метра, при съседи за същия: север – улица, изток УПИ (парцел) ІХ (девети), 

имот планоснимачен № 88 (осемдесет и осем), от юг – улица и от запад УПИ (парцел) ІV (четвърти), 

имот планоснимачен № 89 (осемдесет и девет), който имот е идентичен с Урегулиран поземлен имот 

(парцел) VII (седми), имот планоснимачен номер 85 (осемдесет и пет) от квартал 36 (тридесет и 

шести), описан в Акт за частна общинска собственост  № 42 от 10.12.2002 год., вписан в Служба по 

вписванията към Агенция по вписванията  с вх.рег. № 14, парт. № 2787, акт № 11, т. I, дело № 11 от 

08.01.2003 год., при съседи за помещението: от север – помещение на община Хаджидимово, от 

изток – външна стена, от юг – външна стена и от запад – помещение на община Хаджидимово - 

обект № 3, по приложена схема за разпределение, ведно със съответните идеални части от общите 

части на сградата, и ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху мястото. 



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

в размер на 4 000 (четири хиляди) лева. 

  3. Определя първоначална тръжна цена на имота в размер на 4 000 (четири 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 

 



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 № 8 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 24.07.2020 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1.…………………………………………………….. 

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

Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост. /вх. № 91-00-119/09.07.2020 г./ 

17. ……………………………………………………. 

С 14 – „за“, 0 – „против“, 1 – „въздържал се“, Общински съвет – Хаджидимово взе следното 

РЕШЕНИЕ № 106 

 

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 управление и разпореждане с общинска собственост в община 

Хаджидимово за 2020 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 31: Поземлен имот с 

площ от 995 (деветстотин деветдесет и пет) квадратни метра, заснет като имот планоснимачен номер 

89 (осемдесет и девет), находящ се в строителните граници на село Теплен, община Хаджидимово, 

по невлезнал в сила кадастрален план на селото, актуван с Акт за общинска собственост № 857 от 

08.06.2020г. 

 

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 № 8 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 24.07.2020 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1.…………………………………………………….. 

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

Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост. /вх. № 91-00-119/09.07.2020 г./ 

17. ……………………………………………………. 

С 14 – „за“, 0 – „против“, 1 – „въздържал се“, Общински съвет – Хаджидимово взе следното 

РЕШЕНИЕ № 107 

 

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 общинска имущество и конкретните 

правомощия на кметовете, 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: 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 995 (деветстотин деветдесет и пет) квадратни метра, заснет като 

имот планоснимачен номер 89 (осемдесет и девети), находящ се в строителните граници на село 

Беслен, община Хаджидимово, по невлезнал в сила кадастрален план на селото, при съседи: от 

изток – земеделска земя, от юг – улица, от запад - имот с планоснимачен номер 88 (осемдесет и 

осем) – Неджед Манахов и от север – земеделска земя, актуван с Акт за общинска собственост № 

857 от 08.06.2020г., вписан в Служба по вписванията Гоце Делчев към Агенция по вписванията 

София с ДВР № 1420, вх.рег.№ 1419, акт № 170,том VІ, дело № 489, имотна партида 67609 от 

12.06.2020 год.  

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

в размер на 7 200 (седем хиляди и двеста) лева. 

  3. Определя първоначална тръжна цена на имота в размер на 7 200 (седем хиляди и двеста) 

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 
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 № 8 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 24.07.2020 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1.…………………………………………………….. 

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

Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост. /вх. № 91-00-122/13.07.2020 г./ 

17. ……………………………………………………. 

С 14 – „за“, 0 – „против“, 1 – „въздържал се“, Общински съвет – Хаджидимово взе следното 

РЕШЕНИЕ № 108 

 

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 

2020 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  - ПЪРВИ 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 

 



 

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 № 8 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 24.07.2020 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1.…………………………………………………….. 

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

Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост. /вх. № 91-00-122/13.07.2020 г./ 

17. ……………………………………………………. 

С 14 – „за“, 0 – „против“, 1 – „въздържал се“, Общински съвет – Хаджидимово взе следното 

РЕШЕНИЕ № 109 

 

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 : 

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

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

ПЪРВИ 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 66 000 (шестдесет и шест хиляди) лева. 

3.Определя първоначална тръжна цена на имота в размер на 66 000 (шестдесет и шест хиляди)  

лева. 

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 № 8 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 24.07.2020 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1.…………………………………………………….. 

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

Приемане на Годишен план за 2020 г. за ползването на дървесина в горските територии – 

собственост на община Хаджидимово и 2. Приемане на Годишен план за 2020 г. за ползването 

на дървесина от гори – собственост на община Хаджидимово. /вх. № 91-00-123/13.07.2020 г./ 

17. ……………………………………………………. 

С 14 – „за“, 0 – „против“, 1 – „въздържал се“, Общински съвет – Хаджидимово взе следното 

РЕШЕНИЕ № 110 

 

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

администрация и чл. 7 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в 

горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни 

горски продукти, чл.111, чл. 112 от ЗГ във връзка с чл. 22 и чл. 25 от Наредбата за управление и 

стопанисване на общински горски територии собственост на община Хаджидимово, Общински 

съвет – Хаджидимово  

РЕШИ: 

1. Приема представения Годишен план за ползване на дървесина от горски територии 

собственост на Община Хаджидимово за 2020г. изготвен от инж. Димитър Русков.  

2. Ползването на дървесина да се извърши чрез продажба на стояща дървесина на корен след 

провеждане на търг, по цени одобрени с Решение №119 от Протокол №10 от проведено на 

28.04.2016год. заседание на общински съвет - Хаджидимово. 

4. Възлага на кмета на община Хаджидимово да извърши всички действия за правилното и 

законосъобразно 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 № 8 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 24.07.2020 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1.…………………………………………………….. 

13. Докладна записка от Мехмед Имамов – председател на Общинския съвет, относно: Избор 

на временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Районен съд – 

Гоце Делчев. /вх. № 91-00-108/29.06.2020 г./ 

17. ……………………………………………………. 

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

Хаджидимово взе следното 

РЕШЕНИЕ № 111 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт, 

Общински съвет – Хаджидимово 

РЕШИ: 

I. Открива процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Гоце Делчев. 

II. Избира временна комисия, която да извърши проверка на документите на кандидатите за 

съдебни заседатели и изготви доклад, в следния състав: 

1. Костадин Караянев – председател; 

2. Кармелита Палашева; 

3. Наташа Стоянова; 

4. Илвие Кокударева; 

5. Емел Хавальова. 

     II. Определя срок за предоставяне на писмени предложения за кандидати за съдебни заседатели, 

ведно с приложени към тях документи по чл. 68, ал. 3 от ЗСВ – до 17.08.2020 година.  

III. Задължава Председателя на комисията по т. I да докладва направените предложения. 

 

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 № 8 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 24.07.2020 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1.…………………………………………………….. 

14. 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. № 91-00-125/14.07.2020 г./ 

17. ……………………………………………………. 

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

РЕШЕНИЕ № 112 

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 „Пейо Яворов“ от О.Т. 309 до О.Т. 314“, 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: № BG06RDNP001-19.408 – 

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 „Пейо Яворов“ от О.Т. 309 до О.Т. 314“, 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: 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 № 8 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 24.07.2020 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1.…………………………………………………….. 

15. 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 ПИ с идентификатор 00014.200.10, местност „Милиново“ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри /КККР/ на село Абланица, община Хаджидимово, област 

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

„вилно строителство“. /вх. № 91-00-112/06.07.2020 г./ 

17. ……………………………………………………. 

 

С 13 – „за“, 0 – „против“, 1 – „въздържал се“, Общински съвет – Хаджидимово взе следното 

РЕШЕНИЕ № 113 

 

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 ПИ с идентификатор 00014.200.10, местност „Милиново” по кадастралната карта и 

кадастралните регистри (КККР) на село Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград с 

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

строителство”. 

 

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

застрояване (ПУП – ПЗ) на ПИ с идентификатор 00014.200.10, местност „Милиново” по 

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

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

за „вилно строителство”. 

 

 

 

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 № 8 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 24.07.2020 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. …………………………………………………….. 

16. 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 ПИ с идентификатор 00014.103.221, местност „Лозята“ по кадастралната карта 

и кадастралните регистри /КККР/ на село Абланица, община Хаджидимово, област 

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

„жилищно строителство“. /вх. № 91-00-126/14.07.2020 г./ 

17. ……………………………………………………. 

 

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

РЕШЕНИЕ № 114 

 

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 ПИ с идентификатор 00014.103.221, местност „Лозята” по кадастралната карта и 

кадастралните регистри (КККР) 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 ПИ с идентификатор 00014.103.221, местност „Лозята” по 

кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) 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 

 
 



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 № 8 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 24.07.2020 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1.…………………………………………………….. 

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

Отпускане на финансова помощ. /вх. № 91-00-127/15.07.2020 г./ 

 

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

РЕШЕНИЕ № 115 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 124, ал.2 от Закона за публичните 

финанси Общински съвет гр. Хаджидимово реши:  

 

  

І. ОТПУСКА финансова помощ на Салдат Ибраимова Метушева, жител на с. Абланица в 

размер на 5 000 лева. 

                                                                                          

 ІІ. Средствата да се осигурят от собствените приходи на община Хаджидимово за 2020 г. 

 
Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 

 

 

 

 

 

 
 


