
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 № 21 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 27.08.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………………. 

2. 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. № 91-00-99/08.07.2021 г./ 

13. …………………………………………... 

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

следното 

РЕШЕНИЕ № 226 

 

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, скица - проект с 

идентификатор 00014.105.91 с площ от  1497 кв. м. (хиляда четиристотин деветдесет и 

седем  квадратни метра), образуван от поземлени имоти с  идентификатори 

00014.105.160 и 00014.105.127 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 

Абланица с ЕКАТТЕ 00014,  за  възстановяване правото на собственост на наследниците 

на Исуф Ибраимов Арнаудов.  

2.Предоставя на ОСЗ гр. Хаджидимово  поземлен имот, скица - проект с 

идентификатор 00014.12.71 с площ от  1999 кв. м. (хиляда деветстотин деветдесет и девет  

квадратни метра), образуван от поземлен имот с  идентификатор 00014.12.45 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Абланица с ЕКАТТЕ 00014,  за  

възстановяване правото на собственост на наследниците на Исуф Ибраимов Арнаудов.  

3.Упълномощава Кмета на община Хаджидимово да извърши всички необходими 

правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.  

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: 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 № 21 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 27.08.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………………. 

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

относно: Разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост.  /вх. № 

91-00-114/19.08.2021 г./ 

13. …………………………………………... 

 

С 13 – „за“, 1 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – Хаджидимово 

взе следното 

РЕШЕНИЕ № 227 

 

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 2021 година, приета с Решение № 165 от Протокол № 15 от 

заседание проведено на 05.02.2021  год., 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 

27:  САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕН ОБЕКТ В СГРАДА със застроена площ 

от 113 (сто и тринадесет) квадратни метра, находящ се в югоизточната част на първи 

етаж от ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА със застроена площ от 227 (двеста двадесет 

и седем) квадратни метра, заснета като имот с планоснимачен номер 276 (двеста 

седемдесет и шест) по  кадастрален план на селото, одобрен със Заповед № 2189 от 2001г. 

на Агенцията по кадастър, при съседи за поземления имот: североизток- площад, 

югоизток – ресторант, от югозапад и северозапад - улица, и при съседи за обекта: от 

североизток – външна стена площад, от югоизток – ресторант, от югозапад – помещение 

на Джевдет Метушев, отгоре – помещение на Джевдет Метушев, отдолу – мазе на 

община Хаджидимово, със самостоятелно обособен вход от към източната част на 

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

на строеж върху мястото,  актуван с Акт за публична общинска собственост № 899 от 

18.06.2021 год., вписан в Служба по вписванията Гоце Делчев към Агенция по 



вписванията София с дв.вх.рег. № 2517, вх.рег. № 2518, парт. № 72688, акт № 131, т. ХⅠ, 

дело 1168 от 22.06.2021 г. и 

28 - Помещение - Мазе със застроена площ от 37 (тридесет и седем) квадратни 

метра, , находящ се в югоизточната част на първи етаж от ДВУЕТАЖНА МАСИВНА 

СГРАДА със застроена площ от 227 (двеста двадесет и седем) квадратни метра, заснета 

като имот с планоснимачен номер 276 (двеста седемдесет и шест) по  кадастрален план 

на селото, одобрен със Заповед № 2189 от 2001г. на Агенцията по кадастър, при съседи 

за поземления имот: североизток- площад, югоизток – ресторант, от югозапад и 

северозапад - улица, и при съседи за обекта: от североизток – външна стена, от югоизток 

– външна стена, от северозапад – помещение на Акиф Метушев, отгоре – помещение на 

община Хаджидимово, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата 

и от правото на строеж върху мястото, актуван с Акт за публична общинска собственост 

№ 899 от 18.06.2021 год., вписан в Служба по вписванията Гоце Делчев към Агенция по 

вписванията София с дв.вх.рег. № 2517, вх.рег. № 2518, парт. № 72688, акт № 131, т. ХⅠ, 

дело 1168 от 22.06.2021 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 № 21 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 27.08.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………………. 

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

относно: Разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост.  /вх. № 

91-00-114/19.08.2021 г./ 

13. …………………………………………... 

 

С 13 – „за“, 1 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – Хаджидимово 

взе следното 

РЕШЕНИЕ № 228 

 

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 със застроена площ 

от 113 (сто и тринадесет) квадратни метра, находящ се в югоизточната част на първи 

етаж от ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА със застроена площ от 227 (двеста двадесет 

и седем) квадратни метра, заснета като имот с планоснимачен номер 276 (двеста 

седемдесет и шест) по  кадастрален план на селото, одобрен със Заповед № 2189 от 2001г. 

на Агенцията по кадастър, при съседи за поземления имот: североизток- площад, 

югоизток – ресторант, от югозапад и северозапад - улица, и при съседи за обекта: от 

североизток – външна стена площад, от югоизток – ресторант, от югозапад – помещение 

на Джевдет Метушев, отгоре – помещение на Джевдет Метушев, отдолу – мазе на 

община Хаджидимово, със самостоятелно обособен вход от към източната част на 

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

правото на строеж върху мястото,  актуван с Акт за публична общинска собственост 

№ 899 от 18.06.2021 год., вписан в Служба по вписванията Гоце Делчев към Агенция по 

вписванията София с дв.вх.рег. № 2517, вх.рег. № 2518, парт. № 72688, акт № 131, т. ХⅠ, 

дело 1168 от 22.06.2021 г. 



 

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

възлизаща в размер на 31 000 (тридесет и една хиляди) лева. 

   3. Определя първоначална тръжна цена на имота в размер на 35 000 (тридесет и 

пет 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 № 21 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 27.08.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………………. 

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

относно: Разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост.  /вх. № 

91-00-114/19.08.2021 г./ 

13. …………………………………………... 

 

С 13 – „за“, 1 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – Хаджидимово 

взе следното 

РЕШЕНИЕ № 229 

 

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: Помещение - МАЗЕ със застроена площ от 37 (тридесет и седем) квадратни 

метра, , находящ се в югоизточната част на приземен етаж от ДВУЕТАЖНА МАСИВНА 

СГРАДА със застроена площ от 227 (двеста двадесет и седем) квадратни метра, заснета 

като имот с планоснимачен номер 276 (двеста седемдесет и шест) по  кадастрален план 

на селото, одобрен със Заповед № 2189 от 2001г. на Агенцията по кадастър, при съседи 

за поземления имот: североизток- площад, югоизток – ресторант, от югозапад и 

северозапад - улица, и при съседи за обекта: от североизток – външна стена площад, от 

югоизток – ресторант, от югозапад – помещение на Джевдет Метушев, отгоре – 

помещение на община Хаджидимово, ведно със съответните идеални части от общите 

части на сградата и от правото на строеж върху мястото, актуван с Акт за публична 

общинска собственост № 899 от 18.06.2021 год., вписан в Служба по вписванията Гоце 

Делчев към Агенция по вписванията София с дв.вх.рег. № 2517, вх.рег. № 2518, парт. № 

72688, акт № 131, т. ХІ, дело 1168 от 22.06.2021 г. 



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 5 500 (пет 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 № 21 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 27.08.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………………. 

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

относно: Продажба на движими вещи – общинска собственост.  /вх. № 91-00-

117/19.08.2021 г./ 

13. …………………………………………... 

 

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

взе следното 

РЕШЕНИЕ № 230 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.8 и чл. 35 ал. 1 от Закона за 

общинската собственост и чл. 32 ал.3 и 4 от НРПУРОИК, Общински съвет – 

Хаджидимово,  

1. Одобрява пазарната стойност на специализирания автомобил получена въз основа 

на   оценка изготвена от лицензиран оценител; 

2. Дава съгласие за продажба на специализирания автомобил марка – мерцедес, 

модел -  2531 Л 6х2, цвят – ОРАНЖЕВ/СИВ, с номер на двигател – 

44592910926379 и рама – WDB6534511K270618, с рег. № Е 5711 ВХ, чрез 

публичен търг с явно наддаване. 

3. Определя първоначална тръжна цена на специализирания автомобил описан в т.2, 

в размер на 6693.00лв. 

4. Възлага на Кмета на Община Хаджидимово да извърши всички необходими 

действия за продажба на товарния автомобил, посочен по-горе. 

 

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 № 21 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 27.08.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………………. 

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

относно: Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги. /вх. № 91-00-

108/06.08.2021 г./ 

13. …………………………………………... 

 

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

Хаджидимово взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 232 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местна администрация и във връзка с чл. 27 от Закона за социалните услуги, Общински 

съвет – Хаджидимово 

РЕШИ: 

 

Утвърждава следният състав на Съвет по въпросите на социалните услуги: 

Председател – Димитър Баханов – заместник-кмет към ОбА гр. Хаджидимово 

Членове: 

1.Зейнепа Мейзинева – юрисконсулт към ОбА гр. Хаджидимово; 

2.Невена Параскова – социален работник в ДСП – Хаджидимово; 

3.Костадин Ковачев – ст. инспектор  при ПУ Хаджидимово; 

4.Д-р Мария Бугова – общопрактикуващ лекар гр. Хаджидимово; 

5.Христина Урдева – педагогически съветник в СУ „Никола Вапцаров“ гр. 

Хаджидимово; 

6.Благородна Папазова – лице, ползващо социална услуга. 

 

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 № 21 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 27.08.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………………. 

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

относно: Утвърждаване структурата на детските градини и учебни заведения в 

община Хаджидимово за учебната 2021/2022 г. /вх. № 91-00-116/19.08.2021 г./ 

13. …………………………………………... 

 

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

Хаджидимово взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 233 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.54 от Наредба за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование, Общински 

съвет  гр. Хаджидимово утвърждава групите в детските градини в общината , както 

следва: 

 

       Детски градини             -3 бр. - 16 групи 

 

1.ДГ “Надежда” гр. Хаджидимово         - 8 групи общо, от които: 

ДГ гр.Хаджидимово    - 4 групи 

ДГ гр.Хаджидимово    - 1 яслена група  

ДГ с. Беслен     - 1 група изнесено обучение 

ДГ с. Теплен     - 1 група изнесено обучение 

ДГ с. Блатска     - 1 група изнесено обучение 

 

2.ДГ”Незабравка” с. Копривлен  - 3 групи общо, от които:  

   ДГ с.Копривлен    - 2 групи  

   ДГ с. Ново Лески     - 1 група изнесено обучение 

 

3.ДГ”Пролет” с.Абланица  - 4 групи 

 

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 № 21 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 27.08.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………………. 

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

относно: Утвърждаване структурата на детските градини и учебни заведения в 

община Хаджидимово за учебната 2021/2022 г. /вх. № 91-00-116/19.08.2021 г./ 

13. …………………………………………... 

 

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

Хаджидимово взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 234 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл.56 ал. 3 от Наредба за финансиране 

на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, Общински 

съвет на гр. Хаджидимово 

 задължава директорите на ДГ да разформироват групите, когато броят на децата  

се намали под определения минимален брой деца в група/ 12 деца/, след промяна на 

Списък-Образец №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 № 21 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 27.08.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………………. 

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

относно: Утвърждаване структурата на детските градини и учебни заведения в 

община Хаджидимово за учебната 2021/2022 г. /вх. № 91-00-116/19.08.2021 г./ 

13. …………………………………………... 

 

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

Хаджидимово взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 235 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.68, ал.1, т.2 от Наредба за 

финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование и във връзка със справка за пълняемостта на паралелките за учебна 

2021/2022 година от  ОУ „ Никола Вапцаров” с. Копривлен, Общински съвет гр. 

Хаджидимово, реши:  

 

Утвърждава 2 броя  маломерни  паралелки с минимален брой ученици в паралелка 

–  не по- малко от  10 бр.,  както следва:  

-    III клас  – 11 ученици  

- VI клас – 11 ученици 

 

 

 

 

 

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 № 21 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 27.08.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………………. 

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

относно: Утвърждаване структурата на детските градини и учебни заведения в 

община Хаджидимово за учебната 2021/2022 г. /вх. № 91-00-116/19.08.2021 г./ 

13. …………………………………………... 

 

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

взе следното 

РЕШЕНИЕ № 236 

 

               На основание чл.21 ал.1, т. 6 и т.23 от ЗМСМА, чл.69, ал.1, от Наредба за 

финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование и във  връзка със справка за  пълняемостта на паралелките за учебна 

2021/2022 година от  ОУ „Никола Вапцаров” с. Копривлен, Общински съвет гр. 

Хаджидимово, реши:  

 

1. Утвърждава 5 броя  маломерни самостоятелни паралелки с минимален брой 

ученици в паралелка – по- малко от  10 бр.,  както следва :  

 

- І клас  -  7 ученици  

- II клас – 8 ученици 

- V клас  - 6 ученици 

- VII  клас- 7 ученици 

 

2. Необходими средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по 

единни разходни стандарти за ОУ „Никола Й. Вапцаров“ с. Копривлен, умножен 

с не по- малко от 20 на сто от размера на съответния разходен стандарт по 

чл.68,ал.2,  т.2 от Наредба за финансиране на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование в размер на 8350 лв. за съответната 

дейност до края на финансова  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 № 21 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 27.08.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………………. 

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

относно: Утвърждаване структурата на детските градини и учебни заведения в 

община Хаджидимово за учебната 2021/2022 г. /вх. № 91-00-116/19.08.2021 г./ 

13. …………………………………………... 

 

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

Хаджидимово взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 237 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.68, ал.1, т.2 от Наредба за 

финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование и във връзка със справка за пълняемостта на паралелките за учебна 

2021/2022 година от  ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий” с. Блатска, Общински съвет гр. 

Хаджидимово, реши:  

 

Утвърждава 1 маломерна  паралелка с минимален брой ученици в паралелка –  

не по- малко от  10 бр.,  както следва:  

-    II клас - 11 ученици 

 

 

 

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 № 21 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 27.08.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………………. 

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

относно: Утвърждаване структурата на детските градини и учебни заведения в 

община Хаджидимово за учебната 2021/2022 г. /вх. № 91-00-116/19.08.2021 г./ 

13. …………………………………………... 

 

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

взе следното 

РЕШЕНИЕ № 238 

 

На основание чл.21 ал.1, т. 6 и т.23 от ЗМСМА,  чл.69 ал.1 от Наредба за 

финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното  

образование и във връзка със справка за пълняемостта на паралелките за учебна 

2021/2022 година от  ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Блатска, Общински съвет гр. 

Хаджидимово, реши:  

 

1. Утвърждава 4 броя  маломерни самостоятелни паралелки с минимален брой 

ученици в паралелка – по- малко от  10 бр.,  както следва :  

 

- I клас  - 8  ученици 

- IV клас -   9 ученици 

- V клас – 8 ученици 

- VII клас – 8 ученици  

 

       2.  Необходими средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по 

единни  разходни стандарти за ОУ „Св.Св.Кирил и Методий „ с. Блатска, умножен с не 

по- малко от 20 на сто от размера на съответния разходен стандарт по чл.68,ал.2,  т.2 от 

Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование в размер на 10 473 лв. за съответната дейност до края на финансова  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 № 21 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 27.08.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………………. 

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

относно: Утвърждаване структурата на детските градини и учебни заведения в 

община Хаджидимово за учебната 2021/2022 г. /вх. № 91-00-116/19.08.2021 г./ 

13. …………………………………………... 

 

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

Хаджидимово взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 239 

 

На основание  чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА , чл.68, ал.1, т.2 от Наредба за финансиране 

на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и във 

връзка със справка за пълняемостта на паралелките за учебна 2021/2022 година от СУ 

„Св. Паисий Хилендарски“, Общински съвет гр. Хаджидимово, реши:  

 

 

Утвърждава 9 броя маломерни паралелки с минимален брой ученици в паралелка – 

не по- малко от  10 бр.,  както следва:  

 

 

- I  клас - 15 ученици 

- III „a“ клас – 13 ученици 

- III „б“ клас – 12 ученици 

- IV „а“ клас-  13 ученици 

- IV „б“ клас – 13 ученици 

- VI  „a“клас –15 ученици 

- VI „б“клас –14 ученици 

- X „а“ клас – 17 ученици 

X „б“ клас – 15 ученици 

 

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 № 21 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 27.08.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………………. 

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

относно: Утвърждаване структурата на детските градини и учебни заведения в 

община Хаджидимово за учебната 2021/2022 г. /вх. № 91-00-116/19.08.2021 г./ 

13. …………………………………………... 

 

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

Хаджидимово взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 239 

 

На основание  чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА , чл.68, ал.1, т.2 от Наредба за финансиране 

на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и във 

връзка със справка за пълняемостта на паралелките за учебна 2021/2022 година от СУ 

„Св. Паисий Хилендарски“, Общински съвет гр. Хаджидимово, реши:  

 

 

Утвърждава 9 броя маломерни паралелки с минимален брой ученици в паралелка – 

не по- малко от  10 бр.,  както следва:  

 

 

- I  клас - 15 ученици 

- III „a“ клас – 10 ученици 

- III „б“ клас – 11 ученици 

- IV „а“ клас-  13 ученици 

- IV „б“ клас – 13 ученици 

- VI  „a“клас –15 ученици 

- VI „б“клас –14 ученици 

- X „а“ клас – 17 ученици 

X „б“ клас – 14 ученици 

 

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 № 21 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 27.08.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………………. 

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

относно: Утвърждаване структурата на детските градини и учебни заведения в 

община Хаджидимово за учебната 2021/2022 г. /вх. № 91-00-116/19.08.2021 г./ 

13. …………………………………………... 

 

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

Хаджидимово взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 240 

 

       На основание чл.21 ал.1, т. 6 и т.23 от ЗМСМА,  чл.69 ал.1 от Наредба за 

финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното  

образование и във връзка със справка за пълняемостта на паралелките за учебна 

2021/2022 година от  СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Абланица, Общински съвет гр. 

Хаджидимово, реши:  

 

1. Утвърждава 2 броя  маломерни паралелки с минимален брой ученици в 

паралелка – не по- малко от  10 бр.,  както следва :  

 

- VIII „а“ клас – 16 ученици 

- VIII „б“ клас – 15 ученици  

 

       2.  Необходими средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по 

единни  разходни стандарти за СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Абланица, умножен с 

не по- малко от 20 на сто от размера на съответния разходен стандарт по чл.68,ал.2,  т.2 

от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование в размер на 707 лв. за съответната дейност до края на 

финансова  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 № 21 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 27.08.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………………. 

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

относно: Утвърждаване структурата на детските градини и учебни заведения в 

община Хаджидимово за учебната 2021/2022 г. /вх. № 91-00-116/19.08.2021 г./ 

13. …………………………………………... 

 

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

Хаджидимово взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 241 

 

На основание  чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА , чл.68, ал.1, т.2 от Наредба за 

финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование и във връзка със справка за пълняемостта на паралелките за учебна 

2021/2022 година от СУ „Никола Вапцаров” гр. Хаджидимово,  Общински съвет гр. 

Хаджидимово, реши:  

 

 

Утвърждава 2броя маломерни паралелки с минимален брой ученици в паралелка – 

не по- малко от  10 бр.,  както следва:  

 

- V „a“ клас  –14 ученици 

- V “б”  клас - 15 ученици 

 

 

 

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 № 21 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 27.08.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………………. 

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

относно: Даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП за промяна 

на предназначението на поземлени имоти с НТП „Пасища“ – публична общинска 

собственост. /вх. № 91-00-113/12.08.2021 г./ 

13. …………………………………………... 

 

С 12 – „за“, 0 – „против“, 2 – „въздържали се“, Общински съвет – Хаджидимово 

взе следното 

РЕШЕНИЕ № 243 

 

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

по реда на  чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ   във връзка с чл.110 ал.1, т.5 от ЗУТ и чл.25, 

ал.3,т.1 от ЗСПЗЗ, 

РЕШИ: 

1.Допуска промяна на предназначението на следните поземлени имоти за 

неземеделски нужди срок от 2(две)календарни години: 

-Поземлен имот с идентификатор 77058.19.75 с площ от 133554(сто тридесет и 

три хиляди петстотин петдесет и четири квадратни метра) с НТП –пасище в местността 

„КЕЛЯ” по кадастралната карта и регистри на гр. Хаджидимово, актуван с акт за 

публична общинска собственост №488. 

- Поземлен имот с идентификатор 77058.23.106 с площ от 133329(сто тридесет и 

три хиляди триста двадесет и девет квадратни метра) с НТП –пасище в местността 

„ТУРЧИНЕТО” по кадастралната карта и регистри на гр. Хаджидимово, актуван с акт за 

публична общинска собственост №489. 

-Поземлен имот с идентификатор 77058.23.107 с площ от 162170(сто шестдесет и 

две хиляди сто и седемдесет квадратни метра) с НТП –пасище в местността 

„ТУРЧИНЕТО” по кадастралната карта и регистри на гр. Хаджидимово, актуван с акт за 

публична общинска собственост №490. 



-Поземлен имот с идентификатор 56109.22.42 с площ от 794976(седемстотин 

деветдесет и четири хиляди деветстотин седемдесет и шест квадратни метра) с НТП –

пасище в местността „ИСТИКОВО” по кадастралната карта и регистри на с. Петрелик, 

актуван с акт за публична общинска собственост №492. 

-Поземлен имот с идентификатор 56109.23.43 с площ от 245714(двеста 

четиридесет и пет хиляди седемстотин и четиринадесет квадратни метра) с НТП –

пасище в местността „ИСТИКОВО” по кадастралната карта и регистри на с. Петрелик, 

актуван с акт за публична общинска собственост №493. 

-Поземлен имот с идентификатор 65108.30.47 с площ от 49981(четиридесет и 

девет хиляди деветстотин седемдесет и един квадратни метра) с НТП –пасище в 

местността „СВЕТИ ДИМИТЪР” по кадастралната карта и регистри на с. Садово, 

актуван с акт за публична общинска собственост №494. 

-Поземлен имот с идентификатор 65108.30.53 с площ от 89610(осемдесет и девет 

хиляди шестстотин и десет квадратни метра) с НТП –пасище в местността „СВЕТИ 

ДИМИТЪР” по кадастралната карта и регистри на с. Садово, актуван с акт за публична 

общинска собственост №495. 

-Поземлен имот с идентификатор 65108.31.49 с площ от 134756(сто тридесет и 

четири хиляди седемстотин петдесет и шест квадратни метра) с НТП –пасище в 

местността „ПЕТРЕЛИШКИ ЛИВАДИ/БЕШ.П.” по кадастралната карта и регистри на с. 

Садово, актуван с акт за публична общинска собственост №491. 

2.Разрешава на компания „ Х СОЛАР ПАРК” от името на община Хаджидимово 

за изработи ПУП –ПРЗ на следните поземлени имоти: 

-Поземлен имот с идентификатор 77058.19.75 с площ от 133554(сто тридесет и 

три хиляди петстотин петдесет и четири квадратни метра) с НТП –пасище в местността 

„КЕЛЯ” по кадастралната карта и регистри на гр. Хаджидимово, актуван с акт за 

публична общинска собственост №488. 

- Поземлен имот с идентификатор 77058.23.106 с площ от 133329(сто тридесет и 

три хиляди триста двадесет и девет квадратни метра) с НТП –пасище в местността 

„ТУРЧИНЕТО” по кадастралната карта и регистри на гр. Хаджидимово, актуван с акт за 

публична общинска собственост №489. 

-Поземлен имот с идентификатор 77058.23.107 с площ от 162170(сто шестдесет и 

две хиляди сто и седемдесет квадратни метра) с НТП –пасище в местността 

„ТУРЧИНЕТО” по кадастралната карта и регистри на гр. Хаджидимово, актуван с акт за 

публична общинска собственост №490. 

-Поземлен имот с идентификатор 56109.22.42 с площ от 794976(седемстотин 

деветдесет и четири хиляди деветстотин седемдесет и шест квадратни метра) с НТП –

пасище в местността „ИСТИКОВО” по кадастралната карта и регистри на с. Петрелик, 

актуван с акт за публична общинска собственост №492. 



-Поземлен имот с идентификатор 56109.23.43 с площ от 245714(двеста 

четиридесет и пет хиляди седемстотин и четиринадесет квадратни метра) с НТП –

пасище в местността „ИСТИКОВО” по кадастралната карта и регистри на с. Петрелик, 

актуван с акт за публична общинска собственост №493. 

-Поземлен имот с идентификатор 65108.30.47 с площ от 49981(четиридесет и 

девет хиляди деветстотин седемдесет и един квадратни метра) с НТП –пасище в 

местността „СВЕТИ ДИМИТЪР” по кадастралната карта и регистри на с. Садово, 

актуван с акт за публична общинска собственост №494. 

-Поземлен имот с идентификатор 65108.30.53 с площ от 89610(осемдесет и девет 

хиляди шестстотин и десет квадратни метра) с НТП –пасище в местността „СВЕТИ 

ДИМИТЪР” по кадастралната карта и регистри на с. Садово, актуван с акт за публична 

общинска собственост №495. 

-Поземлен имот с идентификатор 65108.31.49 с площ от 134756(сто тридесет и 

четири хиляди седемстотин петдесет и шест квадратни метра) с НТП –пасище в 

местността „ПЕТРЕЛИШКИ ЛИВАДИ/БЕШ.П.” по кадастралната карта и регистри на с. 

Садово, актуван с акт за публична общинска собственост №491. 

3.Всички дейности относно промяната на предназначението, при спазване 

изискванията на ЗОЗЗ при изработването на ПУП-ПЗР от името на община Хаджидимово 

са за сметка на компания „ Х СОЛАР 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 № 21 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 27.08.2021 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 

застрояване (ПУП – ПЗ) за част от поземлен имот № 38532.105.3 (5633,00 кв. м), м. 

„Лозята“, с. Копривлен, община Хаджидимово за „Складова база (открити и 

закрити складове) за селскостопанска техника“. /вх. № 91-00-93/01.07.2021 г./ 

13. …………………………………………... 

 

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

Хаджидимово взе следното 

РЕШЕНИЕ № 244 

 

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 част от 

поземлен имот № 38532.105.3 (5633,00 кв.м.), м.”Лозята”, село Копривлен, 

община Хаджидимово, за  „Складова база (открити и  закрити складове) за  

селскостопанска  техника” 

 

2. ОДОБРЯВА задание за изработване на проект за 

Подробен устройствен план – План Застрояване (ПУП - ПЗ)  за част от 

поземлен имот № 38532.105.3 (5633,00 кв.м.), м.”Лозята”, село Копривлен, 

община Хаджидимово,  за   „Складова база (открити и закрити складове) 

за  селскостопанска  техника” 

 

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 № 21 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 27.08.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………………. 

11. 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 № 52101.12.18, м. „Ефендица“, с. Ново 

Лески, община Хаджидимово за „Жилищно строителство“./вх. № 91-00-

101/15.07.2021 г./ 

13. …………………………………………... 

 

РЕШЕНИЕ № 245 

 

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 № 

52101.12.18, м.”Ефендица”, село НовоЛески , община Хаджидимово  за „жилищно 

строителство” 

 

 

2. ОДОБРЯВА задание за изработване на проект за 

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

52101.12.18, м.”Ефендица”, село НовоЛески , 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 № 21 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 27.08.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………………. 

12. 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 идентификатори 77058.15.42 и 77058.15.44 

в местността „Под манастира” по кадастралната карта и кадастралните регистри 

(КККР) на Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград с цел промяна 

предназначението на имотите и отреждането им за „ЗООЛОГИЧЕСКА 

ГРАДИНА”. /вх. № 91-00-115/19.08.2021 г./ 

13. ……………………………………………. 

 

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

следното 

РЕШЕНИЕ № 246 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т.11 от  ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, §1, т. 6 от 

допълнителните разпоредби на ЗОС, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ 

и §5, т. 73 от допълнителните разпоредби на ЗУТ, чл. 73, ал. 5 от Закона за горите и чл. 

5, ал. 1, т. 7 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, Общински  съвет  

Хаджидимово  

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 „ЗООЛОГИЧЕСКА 

ГРАДИНА”. 

 

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 „ЗООЛОГИЧЕСКА 

ГРАДИНА”. 

3. Обявява обект „Зоологическа градина“ гр. Хаджидимово, за обект от 

първостепенно значение. 

4. Актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост за периода 2021г., приета с решение № 165, взето по протокол № 

15 от заседание на Общински съвет – Хаджидимово, проведено на 05.02.2021 г., като 

създава ново Приложение № 6 – ОБЕКТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ ЗА 

ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО, със следното съдържание: 

 1. „Зоологическа градина“ град 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 № 21 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 27.08.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………………. 

13. Молба от Иван Крумов Мутафчиев. /вх. № 91-00-112/12.08.2021 г./ 

 

 

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

следното 

РЕШЕНИЕ № 247 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хаджидимово 

отпуска следните еднократни помощи: 

 

1. И. М, гр. Хаджидимово за лечение на синът му Л. М. – 2 000 лева; 

2. И. К., с. Абланица – 2 000 лева. 

 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
 

 

 


