
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 № 23 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.10.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. 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. № 91-00-135/27.09.2021 г./ 

17. ……………………………………… 

 

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

прие следното 

РЕШЕНИЕ № 254 

 

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  проектен поземлен имот, скица - проект 

с идентификатор 03976.37.55 с площ от  2000 кв. м. (две хиляди квадратни метра), 

образуван от поземлен имот с  идентификатор 03976.37.2 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Беслен с ЕКАТТЕ 03976,  за  възстановяване правото на 

собственост на наследниците на Юсеин Мустафов Кадриев.  

2. Упълномощава Кмета на община Хаджидимово да извърши всички необходими 

правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.  

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАДЖИДИМОВО 
гр. Хаджидимово, ул. “Димо Хаджидимов“ № 46 тел. 07528 2922, 

e-mail: obshtinskisavet_hd@abv.bg 

                                                                                                                 ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

П Р О Т О К О Л № 23 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.10.2021 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. № 91-00-136/27.09.2021 г./ 
17. ……………………………………… 

 

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

прие следното 

РЕШЕНИЕ № 255 

 

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  проектен поземлен имот, скица - проект 

с идентификатор 77058.13.75 с площ от  2400 кв. м. (две хиляди и четиристотин 

квадратни метра), образуван от поземлен имот с  идентификатор 77058.13.91 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Хаджидимово с ЕКАТТЕ 77058,  за  

възстановяване правото на собственост на наследниците на Ангел Иванов Близнаков.  

2. Упълномощава Кмета на община Хаджидимово да извърши всички необходими 

правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.  

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАДЖИДИМОВО 
гр. Хаджидимово, ул. “Димо Хаджидимов“ № 46 тел. 07528 2922, 

e-mail: obshtinskisavet_hd@abv.bg 

                                                                                                                 ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

П Р О Т О К О Л № 23 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.10.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

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

Разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост.  /вх. № 91-00-141/05.10.2021 

г./ 

17. ……………………………………… 

 

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

РЕШЕНИЕ № 256 

 

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 добавят следните точки: 

- Точка 28 - Поземлен имот с площ от 117 (сто и седемнадесет) квадратни метра, заснет като 

имот планоснимачен номер 1053 (хиляда петдесет и три),  от квартал 58 (петдесет и осми) по плана 

на град Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград, одобрен със Заповед 70/1991г. и 

допълнен със Заповед № 131/09.06.2021 год. и двете на Кмета на общината, при съседи: от изток и юг 

– улица, от запад - УПИ (парцел) VІІ (седем), имот планоснимачен номер 920 (деветстотин и 

двадесет) и от север – улица, за който имот е съставен Акт за общинска собственост № 902 от 

28.07.2021г.  

Точка 29 - НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) ІII (трети), имот 

планоснимачен номер 38 (тридесет и осем) от квартал 17 (седемнадесети) по плана на село Ново 

Лески, община Хаджидимово, одобрен със Заповед № 346/1983 година на Кмета на общината, с площ 

от 621 (шестстотин двадесет и един) квадратни метра, при граници (съседи): от изток – УПИ (парцел) 

VІІ (седем), имот планоснимачен номер  38 (тридесет и осем), от юг -  УПИ (парцел) ІІ (втори), имот 

планоснимачен номер  37 (тридесет и седем), от запад – улица и от север - УПИ (парцел) ІV 

(четвърти), актуван с Акт за частна общинска собственост № 903/06.08.2021г., 

- Точка 30-  НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) ІV (четвърти) от 

квартал 17 (седемнадесети) по плана на село Ново Лески, община Хаджидимово, одобрен със Заповед 

№ 346/1983 година и изменен със Заповед № 87/21.04.2021 год. и двете на Кмета на общината, с площ 

от 473 (четиристотин седемдесет и три) квадратни метра, при граници (съседи): от изток – УПИ 

(парцел) V (пет), от юг -  УПИ (парцел) ІІІ (три), имот планоснимачен номер  38 (тридесет и осем), от 



запад – улица и от север - УПИ (парцел) VІІІ (осем), актуван с Акт за частна общинска собственост 

№ 904/06.08.2021г. 

-  точка 31 - НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) V (пети) от квартал 17 

(седемнадесети) по плана на село Ново Лески, община Хаджидимово, одобрен със Заповед № 

346/1983 година и изменен със Заповед № 87/21.04.2021 год. и двете на Кмета на общината, с площ 

от 596 (пет стотин деветдесет и шест) квадратни метра, при граници (съседи): от изток – улица, от юг 

– УПИ (парцел) ІІІ (трети) и УПИ (парцел) VІ (шести), от запад - УПИ (парцел) ІV (четири) и от север 

- УПИ (парцел) VІІІ (осем)  и УПИ (парцел) VІ (шест), актуван с Акт за частна общинска собственост 

№ 905/06.08.2021г. и 

- точка 32 - НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) VІІ (седми), имот 

планоснимачен номер 38 (тридесет и осем) от квартал 17 (седемнадесети) по плана на село Ново 

Лески, община Хаджидимово, одобрен със Заповед № 346/1983 година на Кмета на общината, с площ 

от 375 (триста седемдесет и пет) квадратни метра, при граници (съседи): от изток – улица, от юг – 

УПИ (парцел) ІІ (втори), имот 37 (тридесет и седем), от запад - УПИ (парцел) ІІІ (три) и от север - 

УПИ (парцел) V (пет), актуван с Акт за частна общинска собственост № 906/06.08.2021г. 

 

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 № 23 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.10.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

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

Разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост.  /вх. № 91-00-141/05.10.2021 

г./ 

17. ……………………………………… 

 

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

РЕШЕНИЕ № 257 

 

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 117 (сто и седемнадесет) квадратни метра, заснет като имот 

планоснимачен номер 1053 (хиляда петдесет и три), от квартал 58 (петдесет и осми)  по плана на 

град Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград, одобрен със Заповед 70/1991г. и 

допълнен със Заповед № 131/09.06.2021 год. и двете на Кмета на общината, при съседи: от изток и юг 

– улица, от запад - УПИ (парцел) VІІ (седем), имот планоснимачен номер 920 (деветстотин и 

двадесет) и от север – улица, актуван с Акт за общинска собственост № 902 от 28.07.2021г., вписан в 

Служба по вписванията Гоце Делчев към Агенция по вписванията София с ДВР № 3072, вх.рег. № 

3073, акт № 191, том ХⅠⅠⅠ, дело № 1634, имотна партида 73179 от 02.08.2021г. 

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

размер на 1 400 (хиляда и четиристотин) лева. 

   3. Определя първоначална тръжна цена на имота в размер на 1 400 (хиляда и четиристотин) 

лева. 

   4. Упълномощава Кмета на Община Хаджидимово да извърши всички необходими правни и 

фактически действия за изпълнение на настоящото решение. 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАДЖИДИМОВО 
гр. Хаджидимово, ул. “Димо Хаджидимов“ № 46 тел. 07528 2922, 

e-mail: obshtinskisavet_hd@abv.bg 

                                                                                                                 ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

П Р О Т О К О Л № 23 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.10.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

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

Разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост.  /вх. № 91-00-141/05.10.2021 

г./ 

17. ……………………………………… 

 

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

РЕШЕНИЕ № 258 

 

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:  

НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) ІII (трети), имот 

планоснимачен номер 38 (тридесет и осем) от квартал 17 (седемнадесети) по плана на село Ново 

Лески, община Хаджидимово, одобрен със Заповед № 346/1983 година на Кмета на общината, с площ 

за имота от 621 (шестстотин двадесет и един) квадратни метра, при граници (съседи): от изток – 

УПИ (парцел) VІІ (седем), имот планоснимачен номер  38 (тридесет и осем), от юг -  УПИ (парцел) 

ІІ (втори), имот планоснимачен номер  37 (тридесет и седем), от запад – улица и от север - УПИ 

(парцел) ІV (четвърти), актуван с Акт за частна общинска собственост № 903/06.08.2021г., вписан в 

Служба по вписванията Гоце Делчев към Агенция по вписванията София с ДВР № 3286, вх.рег. № 

3288, акт № 160, том ХⅠⅤ, дело № 1523, имотна партида 73378 от 12.08.2021г. 

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

размер на 4 400 (четири хиляди и четиристотин) лева. 

   3. Определя първоначална тръжна цена на имота в размер на 4 400 (четири хиляди и 

четиристотин)  лева. 

   4. Упълномощава Кмета на Община Хаджидимово да извърши всички необходими правни и 

фактически действия за изпълнение на настоящото решение. 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАДЖИДИМОВО 
гр. Хаджидимово, ул. “Димо Хаджидимов“ № 46 тел. 07528 2922, 

e-mail: obshtinskisavet_hd@abv.bg 

                                                                                                                 ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

П Р О Т О К О Л № 23 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.10.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

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

Разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост.  /вх. № 91-00-141/05.10.2021 

г./ 

17. ……………………………………… 

 

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

РЕШЕНИЕ № 259 

 

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:  

НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) ІV (четвърти) от квартал 17 

(седемнадесети) по плана на село Ново Лески, община Хаджидимово, одобрен със Заповед № 

346/1983 година и изменен със Заповед № 87/21.04.2021 год. и двете на Кмета на общината, с площ 

за имота от 473 (четиристотин седемдесет и три) квадратни метра, при граници (съседи): от изток – 

УПИ (парцел) V (пет), от юг -  УПИ (парцел) ІІІ (три), имот планоснимачен номер  38 (тридесет и 

осем), от запад – улица и от север - УПИ (парцел) VІІІ (осем), актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 904/06.08.2021г., вписан в Служба по вписванията Гоце Делчев към Агенция по 

вписванията София с ДВР № 3287, вх.рег. № 3289, акт № 161, том ХⅠⅤ, дело № 1524, имотна партида 

73380 от 12.08.2021г. 

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

размер на 3 200 (три хиляди и двеста) лева. 

   3. Определя първоначална тръжна цена на имота в размер на 3 200 (три 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 № 23 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.10.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

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

Разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост.  /вх. № 91-00-141/05.10.2021 

г./ 

17. ……………………………………… 

 

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

РЕШЕНИЕ № 260 

 

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:  

НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) V (пети) от квартал 17 

(седемнадесети) по плана на село Ново Лески, община Хаджидимово, одобрен със Заповед № 

346/1983 година и изменен със Заповед № 87/21.04.2021 год. и двете на Кмета на общината, с площ 

за имота от 596 (пет стотин деветдесет и шест) квадратни метра, при граници (съседи): от изток – 

улица, от юг – УПИ (парцел) ІІІ (трети) и УПИ (парцел) VІ (шести), от запад - УПИ (парцел) ІV 

(четири) и от север - УПИ (парцел) VІІІ (осем)  и УПИ (парцел) VІ (шест), актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 905/06.08.2021г., вписан в Служба по вписванията Гоце Делчев към 

Агенция по вписванията София с ДВР № 3288, вх.рег. № 3290, акт № 162, том ХⅠⅤ, дело № 1525, 

имотна партида 73379 от 12.08.2021г. 

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

размер на 4 000 (четири хиляди) лева. 

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

   4. Упълномощава Кмета на Община Хаджидимово да извърши всички необходими правни и 

фактически действия за изпълнение на настоящото решение. 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАДЖИДИМОВО 
гр. Хаджидимово, ул. “Димо Хаджидимов“ № 46 тел. 07528 2922, 

e-mail: obshtinskisavet_hd@abv.bg 

                                                                                                                 ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

П Р О Т О К О Л № 23 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.10.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

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

Разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост.  /вх. № 91-00-141/05.10.2021 

г./ 

17. ……………………………………… 

 

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

РЕШЕНИЕ № 261 

 

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:  

НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) VІІ (седми), имот 

планоснимачен номер 38 (тридесет и осем) от квартал 17 (седемнадесети) по плана на село Ново 

Лески, община Хаджидимово, одобрен със Заповед № 346/1983 година на Кмета на общината, с площ 

за имота от 375 (триста седемдесет и пет) квадратни метра, при граници (съседи): от изток – улица, 

от юг – УПИ (парцел) ІІ (втори), имот 37 (тридесет и седем), от запад - УПИ (парцел) ІІІ (три) и от 

север - УПИ (парцел) V (пет), актуван с Акт за частна общинска собственост № 906/06.08.2021г., 

вписан в Служба по вписванията Гоце Делчев към Агенция по вписванията София с ДВР № 3289, 

вх.рег. № 3291, акт № 163, том ХⅠⅤ, дело № 1526, имотна партида 73381 от 12.08.2021г. 

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

размер на 2 900 (две хиляди и деветстотин) лева. 

   3. Определя първоначална тръжна цена на имота в размер на 2 900 (две хиляди и 

деветстотин)  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 № 23 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.10.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

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

Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост.  /вх. № 91-00-145/15.10.2021 г./ 

17. ……………………………………… 

 

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

РЕШЕНИЕ № 262 

 

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 33 - УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 

(парцел) ХІІІ (тринадесети), имот планоснимачен номер 511 (петстотин и единадесети) от квартал 46 

(четиридесет и шести) по плана на село Копривлен, община Хаджидимово, одобрен със заповед № 

20 от 1991 год. на Кмета на общината, с площ за имота от 605 (шестстотин и пет) квадратни метра, 

актуван с Акт за частна общинска собственост № 909 от 27.09.2021г. 

 

 

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 № 23 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.10.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

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

Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост.  /вх. № 91-00-145/15.10.2021 г./ 

17. ……………………………………… 

 

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

РЕШЕНИЕ № 263 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 32, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда на 

придобиване, управление и разпореждане с общинска имущество и конкретните правомощия на 

кметовете, Общински съвет – Хаджидимово 

Р Е Ш И : 

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

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

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) ХІІІ (тринадесети), имот планоснимачен номер 511 (петстотин и 

единадесети) от квартал 46 (четиридесет и шести) по плана на село Копривлен, община 

Хаджидимово, одобрен със заповед № 20 от 1991 год. на Кмета на общината, с площ за имота от 605 

(шестстотин и пет) квадратни метра, при граници (съседи): от североизток – УПИ (парцел) VІ (шест) 

- 390, изток – УПИ (парцел) VІІ (седми), от югоизток –  УПИ (парцел) ХІІ (дванадесети) – 396, от 

югозапад - улица, и от северозапад, север – УПИ (парцел) ХІV (четиринадесети), актуван с Акт за 

частна общинска собственост № 909 от 27.09.2021 год. 

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

размер на 5 300 (пет хиляди и триста) лева. 

 

3.Определя първоначална тръжна цена на имота в размер на 6 000 (шест хиляди) лева. 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАДЖИДИМОВО 
гр. Хаджидимово, ул. “Димо Хаджидимов“ № 46 тел. 07528 2922, 

e-mail: obshtinskisavet_hd@abv.bg 

                                                                                                                 ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

П Р О Т О К О Л № 23 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.10.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

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

Одобряване на пазарна оценка за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост.  

/вх. № 91-00-142/05.10.2021 г./ 

17. ……………………………………… 

 

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

РЕШЕНИЕ № 264 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински 

съвет – Хаджидимово 

 

Р Е Ш И : 

 

Актуализира Програма за управление и разпореждане с общинска собственост в община 

Хаджидимово за 2020 година, като в Приложение  № 1, в част ІІІ – Продажба на земя–частна 

общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда, се добави точка – 4: 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) ІХ (девети), от квартал 18 (осемнадесети) по сега 

действащия план на град Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград, одобрен със 

Заповед № 70/1991 година на Кмета на общината, с площ от 580 квадратни метра. 

 

 

 

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 № 23 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.10.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

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

Одобряване на пазарна оценка за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост.  

/вх. № 91-00-142/05.10.2021 г./ 

17. ……………………………………… 

 

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

РЕШЕНИЕ № 265 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от ЗОС във връзка с чл. 41, ал. 2 от 

ЗОС, Общински съвет – Хаджидимово 

Р Е Ш И : 

 

1. ОДОБРЯВА експертната оценка за определяне на пазарната стойност на: УРЕГУЛИРАН 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) ІХ (девети), от квартал 18 (осемнадесети) по сега действащия план 

на град Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград, одобрен със Заповед № 70/1991 

година на Кмета на общината, с площ за урегулирания поземлен имот от 580 (петстотин и осемдесет) 

квадратни метра, при граници (съседи): от изток – край на регулацията, от юг - УПИ (парцел) Х 

(десет),  запад – улица, и от север - УПИ (парцел) VІІІ (осем), актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 910 от 27.09.2021 год., вписан в Служба по вписванията Гоце Делчев към Агенция по 

вписванията София с ДВР № 4114, вх.рег. № 4116, акт № 13, том ХⅤⅠⅠⅠ, дело № 1882, имотна партида 

74080 от 30.09.2021г. в размер на 2 430 (две хиляди четиристотин и тридесет) лева. 

2. ОПРЕДЕЛЯ  продажна цена на имота в размер на 2 430 (две хиляди четиристотин и тридесет) 

лева. 

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 № 23 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.10.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

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

на обекти от първостепенно значение и включването им в Годишната програма за управление 

и разпореждане с имотите – общинска собственост за периода 2021 г. като общински обекти от 

първостепенно значение. /вх. № 91-00-150/15.10.2021 г./ 

17. ……………………………………… 

 

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

РЕШЕНИЕ № 266 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, § 1, т. 6 от 

Допълнителните разпоредби на ЗОС, § 5, т. 73 от Допълнителните разпоредби на Закона за 

устройство на територията, § 6а от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за опазване на 

земеделските земи и след станалите разисквания, Общински съвет Хаджидимово 

Р Е Ш И : 

1. Обявява обекти: 

-  „ПАРК“ село Блатска, община Хаджидимово и 

- „Обслужващ път до пречиствателна станция за отпадни води“ в землището на град 

Хаджидимово, община Хаджидимово 

- За обекти от първостепенно значение за община Хаджидимово 

2. Включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост за периода 2021г., приета с Решение № 165 от протокол № 15  от 05.02.2021г. на 

Общински съвет град Хаджидимово, като в Приложение № 6 – Обекти от първостепенно значение се 

допълни със следните точки: 

     - точка 3 - „ПАРК“ село Блатска, община Хаджидимово 

     –точка 4 - „Обслужващ път до пречиствателна станция за отпадни води“ в землището на град 

Хаджидимово, община Хаджидимово. 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАДЖИДИМОВО 
гр. Хаджидимово, ул. “Димо Хаджидимов“ № 46 тел. 07528 2922, 

e-mail: obshtinskisavet_hd@abv.bg 

                                                                                                                 ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

П Р О Т О К О Л № 23 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.10.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

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

Сформиране на общинска комисия за безопасност на движението по пътищата. /вх. № 91-00-

134/27.09.2021 г./ 

17. ……………………………………… 

 

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

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 267 

 

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

администрация, чл.167в, ал. 2 от Закона за движение по пътищата, Общински съвет- Хаджидимово 

 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие да се сформира Общинска комисия по безопасност на движението по 

пътищата / в община Хаджидимово. 

2. Възлага на Кмета на община Хаджидимово със заповед да утвърди състава на Общинска 

комисия по безопасност на движението по пътищата в община Хаджидимово. 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАДЖИДИМОВО 
гр. Хаджидимово, ул. “Димо Хаджидимов“ № 46 тел. 07528 2922, 

e-mail: obshtinskisavet_hd@abv.bg 

                                                                                                                 ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

П Р О Т О К О Л № 23 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.10.2021 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 застрояване /ПУП-

ПЗ/ за поземлен имот № 56109.80.9, м. „Света Неделя“, село Петрелик, община Хаджидимово за 

„Гробищен парк, православен храм и свързаните с тях обекти“. /вх. № 91-00-124/13.09.2021 г./ 

17. ……………………………………… 

 

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

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 268 

 

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 – П3) за  поземлен имот № 56109.80.9, 

м.”Света Неделя”, село Петрелик, община Хаджидимово, за „Гробищен парк, православен храм, 

и свързаните с тях обекти” 

 

2. ОДОБРЯВА задание за изработване на проект за 

Подробен устройствен план – План Застрояване (ПУП – П3) за  поземлен имот № 56109.80.9, 

м.”Света Неделя”, село Петрелик, община Хаджидимово, за „Гробищен парк, православен храм, 

и свързаните с тях 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 № 23 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.10.2021 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 № 65108.25.17, м. „Валтата“, село Садово, община Хаджидимово за 

„Паркинг, ремонтна работилница за камиони, кафе, складове, офиси“. /вх. № 91-00-

126/16.09.2021 г 

17. ……………………………………… 

 

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

РЕШЕНИЕ № 269 

 

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 №  65108.25.17, м.”Валтата, село Садово, община Хаджидимово, за 

„Паркинг, ремонтна  работилница за камиони, кафе, складове, офиси” 

 

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

Застрояване (ПУП - ПЗ)  за Поземлен имот №  65108.25.17, м.”Валтата, село Садово, община 

Хаджидимово, за „Паркинг, ремонтна  работилница за камиони, кафе, складове, офиси” 

 

 

 

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 № 23 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.10.2021 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 регулация и 

застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот № 77058.5.270, м. „Айлязето“, гр. Хаджидимово, 

/УПИ-II, стопански двор, гр. Хаджидимово/, община Хаджидимово за „Селскостопански и 

животновъдни сгради“. /вх. № 91-00-132/20.09.2021 г./ 

17. ……………………………………… 

 

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

РЕШЕНИЕ № 270 

 

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  

       План Регулация и Застрояване (ПУП – ПР3) за Поземлен имот  №  77058.5.270, м.”Айлязето”, 

гр.Хаджидимово, (УПИ-II, стопански двор, гр. Хаджидимово), община Хаджидимово, за 

„селскостопански  и  животновъдни  сгради” 

 

2.  ОДОБРЯВА задание за изработване на проект за 

          План Регулация и Застрояване (ПУП – ПР3) за Поземлен имот №  77058.5.270, м.”Айлязето”, 

гр.Хаджидимово, (УПИ-II, стопански двор, гр. Хаджидимово), община Хаджидимово, за 

„селскостопански  и  животновъдни  сгради”. 

 

 

 

 

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 № 23 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.10.2021 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 № 77058.5.271, м. „Айлязето“, гр. Хаджидимово, община Хаджидимово за 

„Селскостопански и животновъдни сгради“. /вх. № 91-00-133/20.09.2021 г./ 

17. ……………………………………… 

 

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

РЕШЕНИЕ № 271 

 

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  

             План Застрояване (ПУП – П3) за Поземлен имот № 77058.5.271, м.”Айлязето”, 

гр.Хаджидимово, община Хаджидимово, за „селскостопански  и  животновъдни  сгради”. 

 

2.  ОДОБРЯВА задание за изработване на проект за 

             План Застрояване (ПУП – П3) за Поземлен имот № 77058.5.271, м.”Айлязето”, 

гр.Хаджидимово, община Хаджидимово, за „селскостопански  и  животновъдни  сгради”. 

 

 

 

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 № 23 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.10.2021 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 застрояване /ПУП-

ПЗ/ за поземлен имот № 04399.7.19, м. „Кермит дере“, с. Блатска, община Хаджидимово за 

„Жилищно строителство“. /вх. № 91-00-143/12.10.2021 г./ 

17. ……………………………………… 

 

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

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 272 

 

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 – П3) за Поземлен имот №  04399.7.19, 

м.”Кермит дере”, село Блатска, община Хаджидимово, за „жилищно  строителство”   

 

2. ОДОБРЯВА задание за изработване на проект за 

     Подробен устройствен план – План Застрояване (ПУП – П3) за Поземлен имот №  04399.7.19, 

м.”Кермит дере”, село Блатска, 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 № 23 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.10.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

13. 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 № 52101.12.21, м. „Ефендица”, с. Ново Лески, община 

Хаджидимово, за „Жилищно строителство, барбекю”. /вх. № 91-00-149/15.10.2021 г./ 

17. ……………………………………… 

 

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

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 273 

 

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 – 

П3) за Поземлен имот №  52101.12.21, м.”Ефендица”, село Ново Лески, община Хаджидимово, за  

„Жилищно строителство, Барбекю”. 

 

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

Застрояване (ПУП – П3) за Поземлен имот №  52101.12.21, м.”Ефендица”, село Ново Лески, 

община Хаджидимово, за  „Жилищно строителство, Барбекю” 

 

 

 

 

 

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 № 23 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.10.2021 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. ……………………………………….. 

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

на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План Регулация и 

Застрояване /ПУП – ПРЗ/ за поземлени имоти част от 00014.168.3, 00014.168.4, 00014.168.5, 

00014.168.6, 00014.168.7,  00014.168.8, м. „Слатина“, 00014.173.33,   част от 00014.173.34, 

00014.173.35,  00014.173.36,    00014.173.38,  00014.173.39, 00014.173.40 за обект „Гробищен парк“ 

м. „Слатина“, село Абланица, община Хаджидимово /вх. № 91-00-144/12.10.2021 г./ 

 

17. ……………………………………… 

 

РЕШЕНИЕ № 274 

 

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

Хаджидимово прие следното 

На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.125 от Закона за устройство на територията, 

чл. 8 от Закона за общинската собственост, Общински съвет Хаджидимово:  

1. Разрешава изработването на ПУП – план за регулация и застроявани (ПУП-ПЗР) поземлени 

имоти част от 00014.168.3, 00014.168.4, 00014.168.5, 00014.168.6, 00014.168,7, 00014.168.8, 

м.”Слатина”, 00014.173.33, част от 00014.173.34,  00014.173.35, 00014.173.36, 00014.173.38, 

00014.173.39, 00014.173.40,  за обект „Гробищен парк” м. „Слатина“, село Абланица, община 

Хаджидимово. 

 2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план –план за регулация и 

застроявани (ПУП-ПЗР) за „Гробищен парк” село Абланица, община Хаджидимово. 

3. Дава предварително съгласие за промяна предназначението на поземлени имоти с 

идентификатори №№ 00014.168.3, 00014.168.4, 00014.168.5, 00014.168.6, 00014.168,7, 00014.168.8, 

м.”Слатина”, 00014.173.33, част от 00014.173.34,  00014.173.35, 00014.173.36, 00014.173.38, 

00014.173.39, 00014.173.40,  за обект „Гробищен парк” м. „Слатина“, село Абланица, община 

Хаджидимово. 

4. Дава срок на предварителното съгласие до 2 години. 

5. Включва в програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в 

община Хаджидимово през 2021 година, като обект от първостепенно значение в общината  

„Гробищният парк“ в местността „Слатина“ в землището на с. Абланица, община Хаджидимово, 



област Благоевград с обхват посочен в заданието по чл.124б от ЗУТ, като В Приложение №6 създава 

т.2 - обект от първостепенно значение за община Хаджидимово „Гробищният парк“ в местността 

„Слатина“ в землището на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград. 

6. Възлага на кмета на община Хаджидимово да извърши необходимите процедури по реда на 

Закона за устройство на територията, Закона за опазване на земеделските земи, както и 

отчуждаването на земя по реда на Закона за общинската собственост, като в тази връзка извърши 

всички необходими и произтичащи от закона действия. 

 

 

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 № 23 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.10.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

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

Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: 

Кабелна захранваща линия НН 1Kv за нуждите на стационарна 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 до 3,5 т. 

/електронна винетка. /вх. № 91-00-148/15.10.2021 г./ 

17. ……………………………………… 

 

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

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 275 

 

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

129,ал. 1 от ЗУТ 

 

I. ОДОБРЯВА  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  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. 

 

 

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 № 23 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.10.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

16. Информация от Димитър Баханов – зам. кмет на община Хаджидимово, относно: 

Дейността на социалните домове на територията на община Хаджидимово и решаване на 

техните проблеми. 

17. ……………………………………… 

 

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

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 276 

 

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

информация от Димитър Баханов – зам. кмет на община Хаджидимово, относно: Дейността на 

социалните домове на територията на община Хаджидимово и решаване на техните проблеми. 

 

 

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 № 23 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.10.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

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

относно: Изменение и допълнение на Наредба на общински съвет за определянето 

и администрирането на местните такси и цени на услуги, приета от Общински 

съвет – Хаджидимово с решение № 46, протокол № 4/31.01.2020 г. /вх. № 91-00-

155/28.10.2021 г./. 

 

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

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 277 

 

Отменено 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
 

 


