
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 № 11 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 20.11.2020 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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

относно: Отмяна на решение № 76 от протокол № 7 от заседание на Общински съвет 

Хаджидимово, проведено на 12.06.2020 г. /вх. № 91-00-181/04.11.2020 г./ 

10. ……………………………………………. 

 

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

взе следното 

РЕШЕНИЕ № 138 

 

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

РЕШИ: 

 

ОТМЕНЯ решение № 76 от Протокол № 7 от заседание на Общински съвет – 

Хаджидимово, проведено на 12.06.2020 г. 

 

 

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 № 11 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 20.11.2020 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. …………………………………………………….. 

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

относно: Обявяване на общински имот от публична в частна общинска собственост. 

/вх. № 91-00-179/30.10.2020 г./ 

10. ……………………………………………. 

С 12 – „за“, 1 – „против“, 1 – „въздържал се“, Общински съвет – Хаджидимово взе 

следното 

РЕШЕНИЕ № 139 

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: Обект в сграда – клуб на пенсионера със застроена площ от 113 (сто и 

тринадесет) квадратни метра, находящ се в югоизточната част на І (първи) етаж от 

Двуетажна масивна сграда, ведно с принадлежащото му мазе със застроена площ от 48 

(четиридесет и осем) квадратни метра, ведно със съответните идеални части от общите 

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

мястото, Област Благоевград, община Хаджидимово, село Абланица, имот с 

планоснимачен номер 276 (двеста седемдесет и шест) по сега действащия кадастрален 

план на селото, утвърден със Заповед № 2189/2001 година на АК, при съседи за имота: 

от североизток – площад, от югозапад – улица, от северозапад – улица и от югоизток – 

имот планоснимачен номер 277, при съседи: От североизток – площад; от югоизток – 

ресторант, югозапад  – Джевдет Метушев; от северозапад – Акиф Метушев, и отгоре – 

Джевдет Метушев, актуван с Акт за публична общинска собственост № 34 от 24.06.2009 

год., вписан в Служба по вписванията Гоце Делчев към Агенция по вписванията София 

с дв.вх.рег. №1749, парт. № 5549, акт № 157, т. ⅤⅠⅠ, дело 1394 от 06.07.2009 г. 

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 № 11 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 20.11.2020 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. …………………………………………………….. 

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

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

00-174/28.10.2020 г./ 

10. ……………………………………………. 

 

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

взе следното 

РЕШЕНИЕ № 140 

 

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 623 (шестстотин двадесет и три) квадратни 

метра, заснет като имот планоснимачен номер 226 (двеста двадесет и шест) по плана 

на село Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград, одобрен със Заповед 

346/1983г. на ОНС и допълнен с геодезическо заснемане, одобрено със Заповед № 

285/06.11.2019 год.  на Кмета на общината, при съседи: от североизток и изток – улица, 

от югоизток - имот с планоснимачен № 227 (двеста двадесет и седми) на община 

Хаджидимово, от запад – УПИ (парцел) ⅤⅠⅠ (седми), имот с планоснимачен номер 70 

(седемдесети) и от северозапад и север – улица, за който имот е съставен Акт за общинска 

собственост № 853 от 14.01.2020г.   

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

възлизаща в размер на 5 200 (пет хиляди и двеста) лева. 

   3. Определя първоначална тръжна цена на имота в размер на 6200 (шест 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 № 11 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 20.11.2020 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. …………………………………………………….. 

4. Докладна записка от Мехмед Имамов – председател на Общинския съвет, 

относно: Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската 

администрация. /вх. № 91-00-172/20.10.2020 г./ 

10. ……………………………………………. 

 

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

Хаджидимово взе следното 

РЕШЕНИЕ № 141 

 

I. На основание чл. 21, ал.3, във връзка с чл. 28а, ал. 6 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Хаджидимово изменя и допълва Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, както следва:  

§ 1. Създава се нов чл. 50а, със следния текст:  

Чл. 50а, ал. 1 При наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА, 

председателят на общинския съвет свиква заседания на постоянните комисии от 

разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява 

пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за 

комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между 

общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на 

изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, 

идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.  

Ал. 2 В случаите по ал. 1 когато няма техническа възможност за провеждане на 

заседания на постоянните комисии от разстояние чрез видеоконференция, председателят 

на общинският съвет може да свика заседания на постоянните комисии от разстояние, на 

които да се приемат решения чрез неприсъствено гласуване по друг начин, който 

осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, 

идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.  



Ал. 3 За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските 

съветници при провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2, общинските съветници 

подписват декларация за ползване на служебен имейл.  

т. 1 При провеждане на заседания на постоянните комисии, чрез 

видеоконференция, на служебния имейл ще се изпращат кодове и данни, необходими за 

провеждане на заседанието. В началото на заседанието на съответната постоянна 

комисия се извършва проверка на кворума, чрез поименно повикване на общинските 

съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За заседанията се изготвя 

видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието.  

т. 2 При провеждане на заседания на постоянните комисии, чрез неприсъствено 

приемане на решения, на служебния имейл общинските съветници получават образец на 

формуляр за неприсъствено гласуване по дневния ред на съответната постоянна комисия. 

Всеки общински съветник следва да изпрати от своя служебен имейл попълнен 

формуляр в електронно писмо на електронния адрес на Общински съвет - Хаджидимово 

obshtinskisavet_hd@abv.bg, в което посочва начина /”за“, „против“, „въздържал се“/, по 

който гласува по предложените проекти за решения по въпросите, включени в дневния 

ред на заседанието на комисията. В електронното писмо общинските съветници могат да 

излагат мотиви за начина, по който гласуват. Въз основа на постъпилите електронни 

писма от общинските съветници с изразения в тях начин на гласуване, се съставя 

протокол, в който се отразява извършеното гласуване от общинските съветници. 

Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с които са заявили начина, 

по който са гласували по проектите за решения се прилагат към съставения протокол на 

заседанието на постоянната комисия с взети неприсъствени решения. Съставените 

протоколи за проведените заседания на постоянните комисии, се удостоверяват с 

подписа на председателите на постоянни комисии и лицето водило протокола. 

 Ал. 4 При провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2 се спазват установените в 

закона и правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, 

включително за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските 

съветници, а необходимата организация се осъществява от председателя на Общинския 

съвет. 

 Ал. 5 Решенията взети на заседанията по ал. 1 и ал. 2 се обявяват публично, чрез 

публикуване на протоколите на постоянните комисии на интернет страницата на 

Общинския съвет.  

§ 2. Създава се нов чл. 62а със следния текст:  

Чл. 62а, ал. 1 При наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА, 

председателят на общинския съвет свиква заседание от разстояние при спазване на 

условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие 

чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за 

едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, 

намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и 



информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на 

гласуване на всеки общински съветник.  

Ал. 2 В случаите по ал. 1 когато няма техническа възможност за провеждане на 

заседание от разстояние чрез видеоконференция, председателят на общинският съвет 

може да свика заседание от разстояние, на което да се приемат решения чрез 

неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията за 

кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на 

гласуване на всеки общински съветник.  

Ал. 3 За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските 

съветници при провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2, общинските съветници 

подписват декларация за ползване на служебен имейл.  

т. 1 При провеждане на заседания, чрез видеоконференция, на служебния имейл 

ще се изпращат кодове и данни, необходими за провеждане на заседанието. В началото 

на заседанието се извършва проверка на кворума, чрез поименно повикване на 

общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За заседанията се 

изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от 

заседанието.  

т. 2 При провеждане на заседания, чрез неприсъствено приемане на решения, на 

служебния имейл общинските съветници получават образец на формуляр за 

неприсъствено гласуване по дневния ред. Всеки общински съветник следва да изпрати 

от своя служебен имейл попълнен формуляр в електронно писмо на електронния адрес 

на Общински съвет - Хаджидимово obshtinskisavet_hd@abv.bg, в което посочва начина 

/”за“, „против“, „въздържал се“/, по който гласува по предложените проекти за решения 

по въпросите, включени в дневния ред на заседанието. В електронното писмо 

общинските съветници могат да излагат мотиви за начина, по който гласуват. Въз основа 

на постъпилите електронни писма от общинските съветници с изразения в тях начин на 

гласуване, се съставя протокол, в който се отразява извършеното гласуване от 

общинските съветници. Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с 

които са заявили начина, по който са гласували по проектите за решения се прилагат към 

съставения протокол на заседанието с взети неприсъствени решения. 

Ал. 4 При провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2 се спазват установените в 

закона и правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, 

включително за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските 

съветници, а необходимата организация се осъществява от председателя на Общинския 

съвет.  

Ал. 5 Решенията взети на заседанията по ал. 1 и ал. 2 се обявяват на сайта на 

Общинския съвет. 

 

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 № 11 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 20.11.2020 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. …………………………………………………….. 

5. Докладна записка от Мехмед Имамов – председател на Общинския съвет, 

относно: Изменение в състава на постоянните комисии към Общинския съвет. /вх. 

№ 91-00-173/26.10.2020 г./ 

10. ……………………………………………. 

 

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

Хаджидимово взе следното  

 

РЕШЕНИЕ № 142 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 1 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с Общинска администрация, Общински съвет – Хаджидимово 

избира за член на ПК по „Устройство на територията, инфраструктура, транспорт, 

безопасност на движението и гражданска защита“ г-н Димитър Ангелов Пумпалов. 

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

Хаджидимово взе следното  

РЕШЕНИЕ № 143 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 1 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с Общинска администрация, Общински съвет – Хаджидимово 

избира за председател на ПК по „Устройство на територията, инфраструктура, 

транспорт, безопасност на движението и гражданска защита“ г-н Димитър Георгиев 

Парасков. 

 

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

Хаджидимово взе следното  

 

РЕШЕНИЕ № 144 



 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 1 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с Общинска администрация, Общински съвет – Хаджидимово 

избира за член на Комисията по закона за противодействие на корупцията и отнемане на 

незаконно придобитото имущество, г-н Кирил Великов Праматаров. 

 

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 № 11 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 20.11.2020 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. …………………………………………………….. 

6. Докладна записка от Костадин Караянев – председател на ВК за извършване 

проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Гоце 

Делчев, относно: Прекратяване дейността на временна комисия за изготвяне на 

предложения за съдебни заседатели за Районен съд – Гоце Делчев. /вх. № 91-00-

180/02.11.2020 г./ 

10. ……………………………………………. 

 

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

Хаджидимово взе следното  

 

РЕШЕНИЕ № 145 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 58, ал. 4 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с Общинска администрация, Общински съвет град Хаджидимово 

прекратява дейността на временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни 

заседатели за Районен съд – Гоце Делчев.  

 

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 № 11 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 20.11.2020 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. …………………………………………………….. 

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

относно: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – 

Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: Кабелна захранваща линия НН 1 Кv за 

нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ на път II – 19 „Садово-

Гоце Делчев“ км 97+500, част от електронна система за събиране на таксите за 

ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за 

превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. /Тол/ и 

на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса 

до 3,5 /електронна винетка/ /вх. № 91-00-169/08.10.2020 г./ 

10. ……………………………………………. 

 

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

Хаджидимово, взе следното  

РЕШЕНИЕ № 146 

 

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 

 

I. РАЗРЕШАВА изработването на проект за Подробен устройствен план – 

Парцеларен план (ПУП - ПП) Кабелна захранваща линия НН 1 Kv за нуждите 

стационарна на контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1048 на Път II- 19 ''Садово - Гоце 

Делчев"км 97+500, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на 

републиканската пътна мрежа,на база изминато разстояние за превозни средства с обща 

технически допустима максимална маса над 3,5т. (Тол) и на база време зa леки 

автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5т. (електронна 

винетка)“                                                                                                                                       с  

трасе    в землището на с. Садово, с ЕКАТТЕ 65108: 

- От СБС № 16, ситуиран в тротоара на уличната мрежа пред северозападната 

граница на УПИ I-3, квартал 3 по плана на село Садово, община Хаджидимово, трасето 

продължава на североизток към осова точка №2, пресича улицата и продължава на 

северозапад към осова точка №39 и осова точка №1, а след осова точка №1 излиза извън 



регулацията на населеното място на северозапад към републикански път II-19.- вид 

територия: публична общинска собственост  в  населено  място 

 

-  през ПИ № 65108.17.175, област Благоевград, община Хаджидимово, с. Садово, 

вид собств. Държавна публична, вид територия Територия на транспорта, НТП За път от 

републиканската пътна мрежа. 

 

- през ПИ № 65108.14.36, област Благоевград, община Хаджидимово, с. Садово, м. 

ПАРАПАНКИТЕ, вид собств. Държавна публична, вид територия Територия на 

транспорта, НТП За път от републиканската пътна мрежа. 

 

-  през ПИ № 65108.14.37, област Благоевград, община Хаджидимово, с. Садово, м. 

ПАРАПАНКИТЕ, вид собств. Държавна публична, вид територия Територия на 

транспорта, НТП За път от републиканската пътна мрежа. 

 

-  през ПИ № 65108.13.166, област Благоевград, община Хаджидимово, с. Садово, 

вид собств. Държавна публична, вид територия Територия на транспорта, НТП За път от 

републиканската пътна мрежа. 

 

-  през ПИ № 65108.13.28, област Благоевград, община Хаджидимово, с. Садово, м. 

ЖИВЕЗЛЪКА, вид собств. Държавна публична, вид територия Територия на транспорта, 

НТП За път от републиканската пътна мрежа. 

 

-  през ПИ № 65108.13.183, област Благоевград, община Хаджидимово, с. Садово, 

вид собств. Общинска публична, вид територия Територия на транспорта, НТП -местен 

път. 

 

II. ОДОБРЯВА задание за изработване на проект за Подробен устройствен 

план – Парцеларен план (ПУП - ПП) за Кабелна захранваща линия НН 1 Kv за нуждите 

стационарна на контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1048 на Път II- 19 ''Садово - Гоце 

Делчев"км 97+500, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на 

републиканската пътна мрежа,на база изминато разстояние за превозни средства с обща 

технически допустима максимална маса над 3,5т. (Тол) и на база време зa леки 

автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5т. (електронна 

винетка)“    с  горепосоченото  трасе   в землището на с. Садово, с ЕКАТТЕ 65108: 

 

 

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 № 11 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 20.11.2020 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. …………………………………………………….. 

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

относно: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – 

План Застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот № 52101.12.9 и поземлен имот № 

52101.12.10, м. „Ефендица“, село Ново Лески, община Хаджидимово за 

„производство на хартиени опаковки“ /вх. № 91-00-176/29.10.2020 г./ 

10. ……………………………………………. 

 

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

Хаджидимово, взе следното  

РЕШЕНИЕ № 147 

 

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 Подробен устройствен план – План 

Застрояване (ПУП - ПЗ)  за Поземлен имот №  52101.12.9 и поземлен имот № 

52101.12.10, м.”Ефендица”, село Ново Лески  за „производство на хартиени 

опаковки”. 

 

2. ОДОБРЯВА задание за изработване на проект за Подробен устройствен 

план – План Застрояване (ПУП - ПЗ)  за Поземлен имот №  52101.12.9 и поземлен 

имот № 52101.12.10, м.”Ефендица”, село Ново Лески  за „производство на хартиени 

опаковки”. 

 

 

 

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 № 11 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 20.11.2020 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 Застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот № 00014.167.53, м. „Ленища“, село 

Абланица, община Хаджидимово за „жилищно строителство“ /вх. № 91-00-

177/29.10.2020 г./ 

10. ……………………………………………. 

 

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

Хаджидимово, взе следното  

РЕШЕНИЕ № 148 

 

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 Подробен устройствен план – План 

Застрояване (ПУП - ПЗ)  за Поземлен имот №  00014.167.53, м.”Ленища”,село 

Абланица, община Хаджидимово   за „жилищно строителство”. 

 

2. ОДОБРЯВА задание за изработване на проект за Подробен устройствен 

план – План Застрояване (ПУП - ПЗ)  за Поземлен имот №  00014.167.53, 

м.”Ленища”,село Абланица, община Хаджидимово   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 № 11 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 20.11.2020 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. …………………………………………………….. 

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

относно: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – 

План Застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот № 04399.17.42, поземлен имот № 

04399.17.43, поземлен имот № 04399.17.44 м. „Попарата“, село Блатска, община 

Хаджидимово за „Фотоволтаична инсталация“ /вх. № 91-00-178/29.10.2020 г./ 

 

С явно гласуване: 13 – „за“, 1 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – 

Хаджидимово, взе следното  

РЕШЕНИЕ № 149 

 

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 Подробен устройствен план – План 

Застрояване (ПУП - ПЗ)  за Поземлен имот №  04399.17.42, поземлен имот № 

04399.17.43, поземлен имот № 04399.17.44 м.”Попарата”, село Блатска, община 

Хаджидимово, за „Фотоволтаична инсталация” 

 

2. ОДОБРЯВА задание за изработване на проект за Подробен 

устройствен план – План Застрояване (ПУП - ПЗ)  за Поземлен имот №  04399.17.42, 

поземлен имот № 04399.17.43, поземлен имот № 04399.17.44 м.”Попарата”, село 

Блатска, община Хаджидимово, за „Фотоволтаична инсталация” 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
 

 

 


