
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 № 25 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.12.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Докладна записка от Мехмед Имамов – Председател на Общински съвет - Хаджидимово, 

относно: Приемане на план за работа на Общински съвет – Хаджидимово за първото полугодие 

на 2022 г. и Календарен график за провеждане на заседанията за първото полугодие на 2022 г. 

/вх. № 91-00-187/10.12.2021 г./ 

11. ……………………………………… 

 

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

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 288 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с  чл. 60, ал. 2 от Правилника за 

организация и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

Общинската администрация Общински съвет – Хаджидимово 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема план за работа на Общинския съвет за първото полугодие на  2022 г., съгласно 

Приложение №1, което представлява неразделната част от настоящето решение. 

 

2. Общински съвет – Хаджидимово приема Календарен график за провеждане на заседанията, 

съгласно Приложение №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 № 25 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.12.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

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

Одобряване на план-сметка за дейностите по чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси 

за 2022 г. по населени места и цени на услуги за 2022 г. на територията на община Хаджидимово.  

/вх. № 91-00-191/15.12.2021 г./ 

11. ……………………………………… 

 

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

РЕШЕНИЕ № 289 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация чл. 6, ал.  2, чл. 8, ал. 6, чл. 62, чл. 66 и чл. 69, ал. 1 от Закона за местните 

данъци и такси, чл. 17 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Хаджидимово, Общински съвет Хаджидимово  

Р Е Ш И: 

І. Одобрява план - сметка за дейностите по чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси 

за 2022 г., съгласно Приложение №1.  

IІ. Определя размера на такса за битови отпадъци за 2022 г. по населени места за Община 

Хаджидимово, както следва: 

А/. За жилищни имоти на гражданите в населените  места: гр. Хаджидимово, с. Копривлен, 

с. Абланица, с. Блатска в размер на 8,5‰ върху данъчна оценка на имота, по дейности както следва:  

- За  събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното 

третиране – 3,0‰; 

- За третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации – 4,5‰; 

- За поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в 

общината – 1,0‰; 

 

Б/. За жилищни имоти на гражданите в с. Садово в размер на 11 ‰ върху данъчна оценка на 

имота, по дейности както следва:  

- За  събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното 

третиране – 4,0‰; 

- За третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации – 6,0‰; 

- За почистване на обществени места – 1,0‰; 

 

В/. За жилищни имоти на гражданите в с. Ново Лески в размер на 10 ‰ върху данъчна оценка 

на имота, по дейности както следва:  



- За  събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното 

третиране – 4,0‰; 

- За третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации – 5,0‰; 

- За поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в 

общината – 1,0‰; 

 

Г/. За жилищни имоти на гражданите в населените места: с. Илинден, с. Лъки, с. Тешево, с. 

Парил, с. Гайтаниново и с. Нова Ловча в размер на 20,0‰ върху данъчната оценка на имота по 

дейности както следва: 

- За  събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното 

третиране – 8,0‰; 

- За третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации – 11,0‰; 

- За поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в 

общината – 1,0‰; 

 

Д/. За жилищни имоти на гражданите в с. Петрелик, в размер на 15,0 ‰ върху данъчната 

оценка на имота по дейности както следва: 

- За  събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното 

третиране – 6,0 ‰ 

- За третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации – 8,0‰; 

- За поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в 

общината – 1,0‰; 

 

Е/. За жилищни имоти на гражданите в с. Теплен, в размер на 12,0 ‰ върху данъчната оценка 

на имота по дейности както следва: 

- За  събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното 

третиране – 4,0‰ 

- За третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации – 7,0‰; 

- За поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в 

общината – 1,0‰; 

 

Ж/. За жилищни имоти на гражданите в с.Беслен в размер на 11,0 ‰ върху данъчната оценка 

на имота по дейности както следва: 

- За  събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното 

третиране – 4,0‰ 

- За третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации – 6,0‰; 

- За поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в 

общината – 1,0‰; 

 

3. Общински съвет гр. Хаджидимово определя размера на промила за такса битови отпадъци за 

2022 г. за имотите на фирмите в размер на 10,5 ‰ пропорционално върху по-високата между 

отчетната стойност и данъчната оценка на имота по дейности както следва: 

- За  събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното 

третиране – 3,5‰ 

- За третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации – 5,5‰; 

- За поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в 

общината – 1,0‰; 

 

4. За нежилищни имоти на предприятия, търговски дружества, кооперации, включително и 

фирми на еднолични търговци, находящи се на територията на Община Хаджидимово, подали 



декларации по чл.67 от ЗМДТ,  за определяне размерът на таксата в левове според количеството на 

битовите отпадъци – за еднократно извозване. 

- за 1 брой кофа тип „Мева” – 0,120 куб.м.           -  16,00 лв. 

- за 1 брой контейнер тип „Бобър” – 1,1 куб.м.     – 60,00 лв. 

           При определяне размера на таксата в зависимост от количеството на битовите отпадъци, 

фирмите заплащат , таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в 

населените места и таксата за депо, която се определя   пропорционално върху по-високата между 

отчетната стойност и данъчната оценка на имота. 

 

 

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 № 25 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.12.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

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

Изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци, приета с решение № 155, 

протокол № 13 от 29.12.2020 г.  /вх. № 91-00-171/18.11.2021 г./ 

11. ……………………………………… 

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

Хаджидимово прие следното 

РЕШЕНИЕ № 290 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

във връзка с чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, чл. 11 и чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона 

за нормативните актове, Общински съвет – Хаджидимово  изменя Наредбата за определяне размера 

на местните данъци, приета с Решение № 155, Протокол № 13/29.12.2020 г. на Общински съвет - 

Хаджидимово, както следва: 

1. Чл. 16 Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 1,3 на хиляда 

върху данъчната оценка на недвижимия имот. 

2. Чл.44 (1) За леките автомобили размера на данъка се определя съобразно мощността на 

двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство, както следва: 

1. до 55 kW включително – 0,45 лв. за 1 kW; 

2. над 55 kW до 74 kW включително – 0,56 лв. за 1 kW; 

3. над 74 kW до 110 kW включително – 1,12 лв. за 1 kW; 

4. от 111 до 150 включително – 1,25 лв за kW; 

5. от 151 до 245 kW – 1,61 лв. за 1 kW; 

6. Над 246 kW –  2,10 лв. за 1 kW. 

3. Чл.44 (9) Данъкът за автобуси се определя в зависимост от броя на местата за сядане: 

1. до 22 места, вкл. мястото на водача – 80 лв. 

2. над 22 места, вкл. мястото на водача – 160 лв. 

 

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 № 25 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.12.2021 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. ……………………………………….. 

5. Доклад от Тереза Вакареева – Изпълнителен директор и представляващ СНЦ „Местна 

инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“, относно: Издаване на запис на 

заповед от община Хаджидимово в полза на Държавен фонд „Земеделие“ за обезпечаване на 

авансово плащане на СНЦ „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово“ за 2022 г.  /вх. № 91-00-184/03.12.2021 г./ 

 

11. ……………………………………… 

 

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

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 292 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 3, 4, 6 и 7 от Наредба № 1/22.01.2016 

г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата 

за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и Споразумение № РД-50-197/29.11.2016 г. 

за изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие, подписано между УО на 

ПРСР 2014 -2020 г., УО на ОПРЧР 2014 -2020 г. и УО на ОПИК 2014 - 2020 г. и СНЦ „МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – Хаджидимово“, Общинският съвет - Хаджидимово: 

 

РЕШИ: 

 

1. Упълномощава кмета на община Хаджидимово да подпише Запис на заповед, без протест 

и без разноски, платима на предявяване в полза на Държавен фонд „Земеделие“ в  размер на 29 452,51  

лв. (двадесет и девет хиляди четиристотин петдесет и два лева и петдесет и една стотинки) за 

обезпечаване на 33,333 % от заявения размер на авансово плащане за 2022 г., определена за 

изпълнение на дейностите и разходите по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на 

Водено от общностите местно развитие", одобрени по заявление с № 19-19-2-01-46/27.09.2019 г. на 

Сдружение „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ и  Заповед № РД 09-357/25.03.2022 г. на 



Заместник-министъра на земеделието и храните и ръководител на Управляващия орган на ПРСР 2014 

- 2020г., платим на предявяване в срок до 6 (шест) месеца след изтичане на календарната 2022 година, 

или 30 юни 2023 година. 

2. При издаване на записа на заповед да бъде вписан номерът на Заповедта, с която ще бъде 

одобрен бюджета по заявление с № 19-19-2-01-46/27.09.2021 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 № 25 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.12.2021 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. ……………………………………….. 

4. 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 /вх. № 91-00-192/15.12.2021 г./ 

11. ……………………………………… 

 

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

РЕШЕНИЕ № 291 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.76, ал.3, чл. 77 и чл.79 от Административно процесуалния кодекс, чл.8 от Закона 

за нормативните актове, във връзка с чл.20 от ЗДОИ, Общински съвет – Хаджидимово,  

РЕШИ: 

 

Общински съвет – Хаджидимово – Приема  Изменение и допълнение на Наредба на общински 

съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, както следва: 

1. Чл. 47 (1) т.2 се изменя и придобива следната редакция 

Чл. 47 (1) За вход в парка с животните гр. Хаджидимово се събира такса: 

2.За всички останали      2,00 лв. 

 

 

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 № 25 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.12.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

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

на собствени средства натрупани като отчисления по чл. 64 от Закона за управление на 

отпадъците за изготвяне на Регионална програма за управление на отпадъците на РСУО Гоце 

Делчев – общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово за периода 2021-2028 г. и Общинска 

програма за опазване на околната среда 2021-2026 г. /вх. № 91-00-195/21.12.2021 г./ 

11. ……………………………………… 

 

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

РЕШЕНИЕ № 293 

 

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

администрация, чл. 52, ал. 6 от ЗУО, чл.79, ал.1 от ЗООС и във връзка с чл. 24, ал.1, т.2 от Наредба № 

7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и 

отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, Общински съвет – Хаджидимово, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие кметът на община Хаджидимово да предприеме необходимите законови 

действия пред съответните компетентни органи, за използване на част от собствените средства 

натрупани като отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците, за плащане  изготвяне 

на Регионална програма за управление на отпадъците на РСУО Гоце Делчев - общините  Гоце Делчев, 

Гърмен и Хаджидимово за периода 2021- 2028г. 

2. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите законови действия за 

сключване на договор с изпълнител за изготвяне на  Общинска програма за опазване на околната 

среда 2021- 2026г. 

 

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 № 25 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.12.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

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

на предназначението на недвижими имоти - публична общинска собственост.  /вх. № 91-00-

174/23.11.2021 г./ 

11. ……………………………………… 

 

Решението е оспорено от Областния управител в Административен съд – гр. 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 № 25 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.12.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

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

Определяне членове на комисии за управление и разпореждане с общинско имущество. /вх. № 

91-00-194/20.12.2021 г./ 

11. ……………………………………… 

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

РЕШЕНИЕ № 295 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 55, ал. 5 от Наредбата за реда на 

придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Хаджидимово, 

Общински съвет – Хаджидимово 

 

РЕШИ: 

 

Определя следните съветници за членове  на комисиите за провеждане на публичeн търг или 

публично оповестен конкурс за предоставянето под наем и разпореждане с имоти и вещи - общинска 

собственост, както следва: 

За месец януари 2022 год.   За месец февруари 2022 год. 

1. Лазар Тодоров Папазов;   1. Наташа Атанасова Стоянова; 

2. Костадин Димитров Караянев;  2. Кармелита Костадинова Палашева; 

3. Димитър Георгиев Парасков;  3. Благой Александров Белчев; 

 

 

За месец март 2022 год.   За месец април 2022 год. 

1. Елхан Юлиянов Чинарски;  1. Илиян Димитров Синадинов; 

2. Кирил Великов Праматаров;  2. Ибраим Ибраимов Зайденов; 

3. Димитър Ангелов Пумпалов;  3. Костадин Георгиев Лазаров; 

 

За месец май 2022 год.   За месец юни 2022 год. 

1. Ангел Иванов Безев;   1. Шейнур Шейнуров Моллов; 

2. Илвие Ферадова Кокударева;  2. Емел Сюлейманова Хавальова; 

3. Костадин Димитров Караянев.  3. Благой Александров Белчев; 

 

За месец юли 2022 год.   За месец август 2022 год. 

1. Лазар Тодоров Папазов;   1. Димитър Ангелов Пумпалов; 

2. Кармелита Костадинова Палашева; 2. Кирил Великов Праматаров; 

3. Димитър Георгиев Парасков.  3. Ибраим Ибраимов Зайденов. 



 

За месец септември 2022 год.  За месец октомври 2022 год. 

1. Костадин Георгиев Лазаров;  1. Емел Сюлейманова Хавальова 

2. Шейнур Шейнуров Моллов;  2.Наташа Атанасова Стоянова; 

3. Ангел Иванов Безев     3. Кирил Великов Праматаров; 

 

За месец ноември 2022 год.   За месец декември 2022 год. 

1. Димитър Георгиев Парасков  1. Илвие Ферадова Кокударева; 

2. Илиян Димитров Синадинов;  2. Лазар Тодоров Папазов; 

3.Елхан Юлиянов Чинарски;  3. Димитър Ангелов Пумпалов; 

 

 

 

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 № 25 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.12.2021 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 поземлен имот № 52101.12.20, м. „Ефендица“, село Ново Лески, община Хаджидимово за 

„Складове /открити и закрити/ за съхранение на селскостопанска техника“.  /вх. № 91-00-

179/29.11.2021 г./ 

11. ……………………………………… 

 

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

Хаджидимово прие следното 

РЕШЕНИЕ № 296 

 

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 № 52101.12.20, м. „Ефендица“, село Ново Лески, община 

Хаджидимово за „Складове /открити и закрити/ за съхранение на селскостопанска техника“. 

 

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

застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот № 52101.12.20, м. „Ефендица“, село Ново Лески, 

община Хаджидимово за „Складове /открити и закрити/ за съхранение на селскостопанска 

техника“. 

 

 

Решението не е оспорено от Областния управител и е влязло в сила на 18.01.2022 година. 

 

 

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 № 25 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.12.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

11. Докладна записка от Рамиз Метушев – зам.-кмет на община Хаджидимово, относно: 

Представени отчети от кметовете на кметства и кметски наместници – основни проблеми на 

населените места за 2021 г.  /вх. № 91-00-193/15.12.2021 г./ 

 

 

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

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 297 

 

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

от кметовете на кметства и кметски наместници – основни проблеми на населените места за 2021 г.   

 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
 

 

 

 

 


