
  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 № 22 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.09.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Ново обсъждане на решение № 243, взето по протокол № 21 от заседание на Общински 

съвет – Хаджидимово, проведено на 27.08.2021 г. 

4. ……………………………………… 

 

С поименно гласуване: 12 – „за“, 0 – „против“, 2 – „въздържали се“, Общински съвет – 

Хаджидимово взе следното 

РЕШЕНИЕ № 248 

 

Обжалвано в Административен съд – Благоевград. 

 

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 № 22 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.09.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………… 

2. Ново обсъждане на решение № 246, взето по протокол № 21 от заседание на Общински 

съвет – Хаджидимово, проведено на 27.08.2021 г. 

4. ……………………………………… 

 

С поименно гласуване: 13 – „за“, 0 – „против“, 1 – „въздържал се“, Общински съвет – 

Хаджидимово взе следното 

РЕШЕНИЕ № 249 

 

Обжалвано в Административен съд – Благоевград. 

 

 

 

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 № 22 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.09.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………… 

3. Ново обсъждане на решения № 227, 228 и 229, взети по протокол № 21 от заседание на 

Общински съвет – Хаджидимово, проведено на 27.08.2021 г. 

4. ……………………………………… 

 

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

Хаджидимово взе следното 

РЕШЕНИЕ № 250 

 

Общински съвет – Хаджидимово на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, изменя решение № 

227, взето по протокол № 21 от заседание на Общински съвет – Хаджидимово, проведено на 

27.08.2021 г., а именно: 

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 реши: 

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, със 

самостоятелно обособен вход от към източната част на сградата, заснета като имот с планоснимачен 

номер 276 (двеста седемдесет и шест) по  кадастрален план на село Абланица, община 

Хаджидимово, 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, ведно с прилежащото му  Мазе със застроена площ от 37 (тридесет и седем) 

квадратни метра, при съседи за мазето - 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 частна 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 № 22 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.09.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………… 

3. Ново обсъждане на решения № 227, 228 и 229, взети по протокол № 21 от заседание на 

Общински съвет – Хаджидимово, проведено на 27.08.2021 г. 

4. ……………………………………… 

 

С поименно гласуване: 13 – „за“, 0 – „против“, 1 – „въздържал се“, Общински съвет – 

Хаджидимово взе следното 

РЕШЕНИЕ № 251 

 

Общински съвет – Хаджидимово на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, изменя решение № 

228, взето по протокол № 21 от заседание на Общински съвет – Хаджидимово, проведено на 

27.08.2021 г., а именно: 

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 реши: 

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, със 

самостоятелно обособен вход от към източната част на сградата, заснета като имот с планоснимачен 

номер 276 (двеста седемдесет и шест) по  кадастрален план на село Абланица, община 

Хаджидимово, 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, ведно с прилежащото му  Мазе със застроена площ от 37 (тридесет и седем) 

квадратни метра, при съседи за мазето - 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 частна 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 

общо в размер на 36 200 (тридесет и шест хиляди и двеста) лева. 



3. Определя първоначална тръжна цена на имота в размер на 40 500 (четиридесет 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 № 22 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.09.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

 

1. ……………………………………… 

3. Ново обсъждане на решения № 227, 228 и 229, взети по протокол № 21 от заседание на 

Общински съвет – Хаджидимово, проведено на 27.08.2021 г. 

4. ……………………………………… 

 

 

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

Хаджидимово взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 252 

 

Общински съвет – Хаджидимово на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, отменя решение № 

229, взето по протокол № 21 от заседание на Общински съвет – Хаджидимово, проведено на 

27.08.2021 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 № 22 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.09.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………………. 

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

Удължаване с до 12 месеца срока на Договор за кредит - овърдрафт № ДБ-8049-

3634/16.10.2020г., подписан между община Хаджидимово, като кредитополучател и 

„ИНВЕСТБАНК” АД, като кредитор, отпуснат за изпълнение на Проекти:  1. “Изграждане на 

транс-граничен геопарк от водни съоръжения в района на река Места” с акроним „CB Water 

Geopark’’ по „Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A”. Приоритетна ос 

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

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

на местните ресурси за развитие на трансграничния между културен капацитет“ по Програма 

за сътрудничество“ с акроним Renovation Интеррег V-А Гърция – България“ 2014-2020г. /вх. 

№ 91-00-137/28.09.2021 г./ 

 

 

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

Хаджидимово взе следното 

РЕШЕНИЕ № 253 

 

На  основание чл. 17 ал.1 от Закона за общинския дълг и във връзка с чл.21 ал.1, т.10 от Закона 

за местно самоуправление и местна администрация, предлагам Общински съвет – Хаджидимово  

 

Р Е  Ш  И: 

 

1. Дава съгласие срокът за ползване на кредита по Договор за кредит - овърдрафт № ДБ-8049-

3634/16.10.2020г., подписан между община Хаджидимово, като кредитополучател и 

„ИНВЕСТБАНК” АД, като кредитор, да се удължи с до 12 месеца. 
2. Възлага и делегира права на кмета на община Хаджидимово, да представлява Община 

Хаджидимово пред Банка „ИНВЕСТБАНК” АД, като подпише договор/анекс за удължаване срока 

на договор за кредит - овърдрафт № ДБ-8049-3634/16.10.2020г., при условия каквито договори с 

Банката.   
3. Дава съгласие всички учредени обезпечения, посочени в Решение №117 Протокол №9 от 

проведено на 26.08.2020год. заседание на ОС-Хаджидимово да продължат да обезпечават 

вземанията на банката и за новите срокове, както и за новите предоговорени условия. 

4.  Възлага на кмета на община Хаджидимово да извърши всички необходими правни и 

фактически действия по изпълнение на настоящото решение, както и да подпише всички свързани 

със сделката документи. 
 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 


