
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 № 18 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 28.05.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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

под наем на недвижим имот – частна общинска собственост за устройване на постоянен пчелин. 

/вх. № 91-00-65/19.04.2021 г./.  

11. …………………………………………... 

 

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

РЕШЕНИЕ № 193 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.11, ал.1 и 2 и чл. 12 от ЗП, във връзка с чл. 7, ал.3, 

чл. 14, ал. 1 и ал.2 и чл. 39, ал.3 от ЗОС и чл. 48, ал. 2 и 3 от Наредба за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на кметовете, 

Общински съвет Хаджидимово  

      Р Е Ш И: 

1. Учредява възмездно право на ползване на СЮЛЕЙМАН БЕХЧЕТОВ МОЛЛОВ от село 

Абланица, община Хаджидимово, за устройване на постоянен пчелин в Поземлен имот с 

идентификатор 00014.130.22 (нула нула нула едно четири точка сто и тридесет точка двадесет и две) 

по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Абланица, община Хаджидимово, област 

Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-1133/22.05.2018 г. на Изпълнителния директор на 

Агенция по геодезия, картография и кадастър, в местността „ГОРНИЯ ПЪТ“, с площ по скица от 2662 

(две хиляди шестстотин шестдесет и два) квадратни метра с трайно предназначение на територията 

– земеделска, начин на трайно ползване -  НИВА, категория на земята при неполивни условия - 8 

(осма), стар идентификатор – няма, номер по предходен план - 130022, при съседи: 00014.130.21 (нула 

нула нула едно четири точка сто и тридесет точка двадесет и едно), 00014.130.23 (нула нула нула едно 

четири точка сто и тридесет точка двадесет и три), 00014.114.311 (нула нула нула едно четири точка 

сто и четиринадесет тридесет точка триста и единадесет), 00014.130.18 (нула нула нула едно четири 

точка сто и тридесет точка осемнадесет), 00014.130.19 (нула нула нула едно четири точка сто и 

тридесет точка деветнадесет) и 00014.130.20 (нула нула нула едно четири точка сто и тридесет точка 

двадесет), актуван с Акт за частна общинска собственост № 859/08.06.2020г., за срок от 10 (десет) 

години. Цената на правото на ползване се заплаща ежегодно и в размер на 50 (петдесет) лева за година 

за целият имот. 

2. Упълномощава Кмета на Общината да издаде заповед и сключи договор за учредяване на 

възмездно право на ползване.   

 
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 № 18 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 28.05.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. …………………………………………….  

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

Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост. /вх. № 91-00-67/12.05.2021 г./ 

11. …………………………………………... 

 

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

РЕШЕНИЕ № 194 

 

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 

2021 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 25 - Урегулиран поземлен имот (парцел) ⅠⅠ 

(втори), имот планоснимачен номер 70 (седемдесети) от квартал 14 (четиринадесети) по сега 

действащия план на село Петрелик, община Хаджидимово, област Благоевград, одобрен със Заповед 

№ 165/29.09.1995 година на Кмета на общината, с площ за урегулирания имот от 1012 (хиляда и 

дванадесет) квадратни метра,  актуван с Акт за общинска собственост № 892 от 02.04.2021 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 № 18 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 28.05.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. …………………………………………….  

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

Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост. /вх. № 91-00-67/12.05.2021 г./ 

11. …………………………………………... 

 

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

РЕШЕНИЕ № 195 

 

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: 

Урегулиран поземлен имот (парцел) ⅠⅠ (втори), имот планоснимачен номер 70 (седемдесети) от 

квартал 14 (четиринадесети) по сега действащия план на село Петрелик, община Хаджидимово, 

област Благоевград, одобрен със Заповед № 165/29.09.1995 година на Кмета на общината, с площ за 

урегулирания имот от 1012 (хиляда и дванадесет) квадратни метра, при съседи:  от изток – УПИ 

(парцел) ⅠⅠⅠ (три, имот с планоснимачен номер 73 (седемдесет и трети) и УПИ (парцел) V (пет, имот 

с планоснимачен номер 71 (седемдесет и едно), от юг – улица, от запад – улица и УПИ (парцел) Ⅰ 

(първи, имот с планоснимачен номер 74 (седемдесет и четири), и от север – улица, за който имот е 

съставен Акт за общинска собственост № 892 от 02.04.2021 год. 

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

размер на 9 500 (девет хиляди и петстотин) лева. 

 3. Определя първоначална тръжна цена на имота в размер на 9 500 (девет 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 № 18 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 28.05.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. …………………………………………….  

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

Приемане на Общинска стратегия за развитие на младежта в община Хаджидимово за периода 

2021-2030 г. и на Общински годишен план за младежта 2021 г., в изпълнение на Стратегията. 

/вх. № 91-00-66/19.04.2021 г./   

11. …………………………………………... 

 

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

Хаджидимово взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 196 

 

На основание чл. 15 и чл. 16 от Закона за младежта, в изпълнение на чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 

44, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – 

Хаджидимово 

РЕШИ: 

1. Приема Общинска стратегия за развитие на младежта в община Хаджидимово за периода 

2021-2030 г. 

2. Приема Общински план за младежта – 2021 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 № 18 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 28.05.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. …………………………………………….  

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

Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване 

/ПУП-ПЗ/ за поземлен имот № 04399.21.33, м. „Чешмеджик, село Блатска, община Хаджидимово 

за „Складове за съхранение на селскостопанска продукция, Гаражи за селскостопански 

машини, Търговски обекти“. /вх. № 91-00-52/19.03.2021 г./  

11. …………………………………………... 

 

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

Хаджидимово взе следното 

РЕШЕНИЕ № 197 

 

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 №  04399.21.33, м.”Чешмеджик”,  село Блатска, община Хаджидимово, за 

„Складове за съхранение на селскостопанска продукция, Гаражи за селскостопански машини, 

Търговски обекти” 

 

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

Застрояване (ПУП - ПЗ)  за Поземлен имот №  04399.21.33, м.”Чешмеджик”,  село Блатска, община 

Хаджидимово, за „Складове за съхранение на селскостопанска продукция, Гаражи за 

селскостопански машини, Търговски обекти” 

 

 

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 № 18 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 28.05.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. …………………………………………….  

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

Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване 

/ПУП-ПЗ/ за поземлен имот № 00014.169.68, м. „Слатина“, село Абланица, община 

Хаджидимово за „Търговски обекти и кафе аперитив“. /вх. № 91-00-60/30.03.2021 г./ 

11. …………………………………………... 

 

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

Хаджидимово взе следното 

РЕШЕНИЕ № 198 

 

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 №  00014.169.68, м.”Слатина”,  село Абланица, община Хаджидимово, за 

„Търговски обекти  и  кафе  аперитив”. 

 

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

Застрояване (ПУП - ПЗ)  за Поземлен имот №  00014.169.68, м.”Слатина”,  село Абланица, община 

Хаджидимово, за „Търговски обекти  и  кафе  аперитив”. 

 

 

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 № 18 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 28.05.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. …………………………………………….  

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

Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване 

/ПУП-ПЗ/ за поземлен имот № 77058.12.338, м. „Кариерата“, гр. Хаджидимово, община 

Хаджидимово за „Овцеферма“. /вх. № 91-00-63/14.04.2021 г./  

11. …………………………………………... 

 

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

Хаджидимово взе следното 

РЕШЕНИЕ № 199 

 

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, реши: 

 

1. РАЗРЕШАВА изработването на Подробен устройствен план – План Застрояване (ПУП - 

ПЗ)  за Поземлен имот № 77058.12.338, м. ”Кариерата”,  гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, за 

„овцеферма”. 

 

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

Застрояване (ПУП - ПЗ)  за Поземлен имот № 77058.12.338, м. ”Кариерата”,  гр. Хаджидимово, 

община Хаджидимово, за „овцеферма”. 

 

 

 

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 № 18 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 28.05.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. …………………………………………….  

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

Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване 

/ПУП-ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 04399.32.9, м. „Игрището“ по кадастралната карта 

и кадастралните регистри на село Блатска, община Хаджидимово, област Благоевград, с цел 

промяна предназначението на земеделска земя и отреждането на имота за „ПАРК“. /вх. № 91-

00-64/19.04.2021 г./ 11. …………………………………………... 

 

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

 

РЕШЕНИЕ № 200 

 

Общински  съвет Хаджидимово на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от  ЗМСМА, във  връзка 

с чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ 

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП – ПЗ) на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04399.32.9 (нула четири три 

девет девет точка тридесет и две точка девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

село Блатска, община Хаджидимово, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1134/ 

22.05.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с площ за 

имота от 7899 (седем хиляди осемстотин деветдесет и девет) квадратни метра с трайно 

предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване -  Изоставено трайно 

насаждение, категория на земята при неполивни условия - 6 (шеста), стар идентификатор – няма, 

номер по предходен план – 032009, ведно с изградената в имота МАСИВНА СПОРТНА СГРАДА 

със застроена площ от 115 (сто и петнадесет) квадратни метра, заснета като поземлен имот с 

идентификатор 04399.32.9.1 (нула четири три девет девет точка тридесет и две точка девет точка 

едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Блатска, община Хаджидимово, 

област Благоевград, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо 

сградата е със Заповед № РД-18- 2655-08.03.2021 год. на Началника на СГКК –Благоевград с цел 

промяна предназначението на земеделска земя и отреждане на имота за „ПАРК”. 

 

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

застрояване (ПУП – ПЗ) на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04399.32.9 (нула четири три 

девет девет точка тридесет и две точка девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

село Блатска, община Хаджидимово, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1134/ 

22.05.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с площ за 



имота от 7899 (седем хиляди осемстотин деветдесет и девет) квадратни метра с трайно 

предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване -  Изоставено трайно 

насаждение, категория на земята при неполивни условия - 6 (шеста), стар идентификатор – няма, 

номер по предходен план – 032009, ведно с изградената в имота МАСИВНА СПОРТНА СГРАДА 

със застроена площ от 115 (сто и петнадесет) квадратни метра, заснета като поземлен имот с 

идентификатор 04399.32.9.1 (нула четири три девет девет точка тридесет и две точка девет точка 

едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Блатска, община Хаджидимово, 

област Благоевград, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо 

сградата е със Заповед № РД-18- 2655-08.03.2021 год. на Началника на СГКК –Благоевград, с цел 

промяна предназначението на земеделска земя и отреждане на имота за „ПАРК”. 

 

 

 

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 № 18 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 28.05.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. …………………………………………….  

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

Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване 

/ПУП-ПЗ/ за поземлен имот с идентификатори 77058.15.42 и 77058.15.44, в местността „Под 

манастира“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Хаджидимово, община 

Хаджидимово, област Благоевград, с цел промяна предназначението на имотите и отреждането 

им за „ЗООКЪТ“. /вх. № 91-00-68/18.05.2021 г./  

11. …………………………………………... 

 

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

 

РЕШЕНИЕ № 201 

 

Общински  съвет 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, реши: 

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване 

(ПУП – ПЗ) в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77058.15.42 (седем седем нула пет осем точка 

петнадесет точка четиридесет и две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град 

Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1165/ 

23.05.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър с площ за 

имота от 10178 (десет хиляди и сто седемдесет и осем) квадратни метра с трайно предназначение на 

територията – земеделска, начин на трайно ползване -  Гори и храсти в земеделска земя, категория на 

земята при неполивни условия - 9 (девета), стар идентификатор – няма, номер по предходен план – 

015042, и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77058.15.44 (седем седем нула пет осем точка 

петнадесет точка четиридесет и четири), град Хаджидимово, община Хаджидимово, област 

Благоевград по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-1165 от 23.05.2018г. на Изпълнителния 

директор на АГКК, с площ от 65 344 кв.м., трайно предназначение на територията –горска, начин на 

трайно ползване – иглолистна гора,  предходен идентификатор – няма, номер по предходен план – 

015001  с цел промяна предназначението на имотите и отреждането им за „ЗООКЪТ”. 

 

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

застрояване (ПУП – ПЗ) в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77058.15.42 (седем седем нула пет 

осем точка петнадесет точка четиридесет и две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

град Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1165/ 

23.05.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър с площ за 



имота от 10178 (десет хиляди и сто седемдесет и осем) квадратни метра с трайно предназначение на 

територията – земеделска, начин на трайно ползване -  Гори и храсти в земеделска земя, категория на 

земята при неполивни условия - 9 (девета), стар идентификатор – няма, номер по предходен план – 

015042, и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77058.15.44 (седем седем нула пет осем точка 

петнадесет точка четиридесет и четири), град Хаджидимово, община Хаджидимово, област 

Благоевград по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-1165 от 23.05.2018г. на Изпълнителния 

директор на АГКК, с площ от 65 344 кв.м., трайно предназначение на територията – горска, начин на 

трайно ползване – иглолистна гора,  предходен идентификатор – няма, номер по предходен план – 

015001 с цел промяна предназначението на имотите и отреждането им за „ЗООКЪТ”. 

 

 

 

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 № 18 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 28.05.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. …………………………………………….  

9. Докладна записка от Рамиз Метушев – ВрИД Кмет на община Хаджидимово, относно: 

Разрешение за изработване на: проект за парцеларен план за изграждане на обслужващ път до 

пречиствателна станция за отпадни води  в имот с кадастрален номер 77058.4.176 в землището 

на град Хаджидимово, с трасе през поземлени имоти 77058.4.216, 77058.4.179, 77058.4.180, 

77058.4.181, 77058.4.182, 77058.4.199 и 77058.4.177 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри (КККР) на град Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград с цел 

промяна предназначението на земеделска земя и отреждане на част от имотите за 

„ОБСЛУЖВАЩ ПЪТ ДО ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ” /вх. № 91-

00-69/20.05.2021 г./  

11. …………………………………………... 

 

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

 

РЕШЕНИЕ № 202 

Общински  съвет 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 Парцеларен план за изграждане на обслужващ път до 

пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ), която се изгражда  в имот с кадастрален номер 

77058.4.176 в землището на град Хаджидимово, с трасе през поземлени имоти 77058.4.216, 

77058.4.179, 77058.4.180, 77058.4.181, 77058.4.182, 77058.4.199 и 77058.4.177 по кадастралната карта 

и кадастралните регистри (КККР) на град Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград 

с цел промяна предназначението на земеделска земя и отреждане на част от имотите за 

„ОБСЛУЖВАЩ ПЪТ ДО ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ”. 

 

2. Одобрява задание за изработване на Парцеларен план за изграждане на обслужващ път до 

пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ), която се изгражда  в имот с кадастрален номер 

77058.4.176 в землището на град Хаджидимово, с трасе през поземлени имоти 77058.4.216, 

77058.4.179, 77058.4.180, 77058.4.181, 77058.4.182, 77058.4.199 и 77058.4.177 по кадастралната карта 

и кадастралните регистри (КККР) на град Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград 

с цел промяна предназначението на земеделска земя и отреждане на част от имотите за 

„ОБСЛУЖВАЩ ПЪТ ДО ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ” 

 

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 № 18 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 28.05.2021 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 за застрояване 

/ПУП-ПЗ/ за поземлен имот № 00014.99.80, м. „Тъпане“, село Абланица, община Хаджидимово 

за „Жилищно строителство“. /вх. № 91-00-70/20.05.2021 г./ 

11. …………………………………………... 

 

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

Хаджидимово взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 203 

 

 

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 №  00014.99.80, м.”Тъпане”,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 №  00014.99.80, м.”Тъпане”,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 № 18 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 28.05.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. …………………………………………….  

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

Изменение в състава на постоянните комисии към Общинския съвет /вх. № 91-00-73/27.05.2021 

г./ 

 

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

Хаджидимово взе следните решения: 

 

РЕШЕНИЕ № 204 

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

администрация, 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 реши:  

Утвърждава следния състав на ПК по „Образование, култура, вероизповедания, 

здравеопазване, социални дейности, спорт, детски и младежки дейности“: 

1. Емел Сюлейманова Хавальова; 

2. Ангел Иванов Безев; 

3. Илвие Ферадова Кокударева; 

4. Кирил Великов Праматаров; 

          5. Наташа Атанасова Стоянова. 

 

РЕШЕНИЕ № 205 

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

администрация, 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 реши:  

Избира за председател на ПК по „Образование, култура, вероизповедания, здравеопазване, 

социални дейности, спорт, детски и младежки дейности“  Илвие Ферадова Кокударева. 

 

РЕШЕНИЕ № 206 

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

администрация, 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 

РЕШИ: 

1. Утвърждава следния състав на „Комисия по закона за противодействие на корупцията и отнемане 

на незаконно придобитото имущество“: 

1. Димитър Ангелов Пумпалов - председател; 

2. Шейнур Шейнуров Моллов; 

3. Костадин Димитров Караянев; 

4. Кирил Великов Праматаров; 

          5. Елхан Юлиянов Чинарски. 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 

 


