
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 № 31 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.06.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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

Утвърждаване на разходи. /вх. № 91-00-103/15.06.2022 г./ 

24. ……………………………………… 

 

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

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 342 

 

 
На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, 

Общински съвет – гр. Хаджидимово 

1. Дава съгласие Кмета на община Хаджидимово да извърши „Изграждане на тротоари и 

подмяна на напоителен канал на част от улица „Елин Пелин“ по плана на село Абланица, съгласно 

приложена количествена сметка; 

2. Средствата в размер на 199 300.20 лв. (сто деветдесет и девет хиляди, триста лева и 

двадесет стотинки), необходими за реконструкцията ще бъдат осигурени от собствени приходи на 

общината. 

3. Упълномощава Кмета на община Хаджидимово да извърши всички необходими действия 

за изпълнението 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 № 31 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.06.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

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

Съгласуване условията за провеждане на обществена поръчка „Избор на оператор за 

експлоатация на инсталация за предварително третиране и инсталация за компостиране, в 

рамките на регионалната система за управление на отпадъците в Регион Гоце Делчев. /вх. № 

91-00-107/16.06.2022 г./ 

24. ……………………………………… 

 

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

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 343 

 

 
На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и подписано споразумение за партньорство 

от 20.04.2017 г. между общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово за изпълнение на проект 

„Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталация за компостиране в Рамките 

на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Гоце Делчев“ по ОП „Околна среда 

2014-2020“  

1. Одобрява така предложените параметри за провеждане на обществена поръчка „Избор на 

оператор за експлоатация и стопанисване на инсталация за предварително третиране и инсталация 

за компостиране, в рамките на регионалната система за управление на отпадъците в Регион Гоце 

Делчев и събиране и транспортиране на зелени отпадъци от община Гоце Делчев, община Гърмен и 

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 № 31 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.06.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

3. 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 2022 г. като 

общински обекти от първостепенно значение.  /вх. № 91-00-86/18.05.2022 г./ 

24. ……………………………………… 

 

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

следното 

РЕШЕНИЕ № 344 

 
На основание член 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОС и 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, чл. 73, ал. 5 от Закона за горите, чл. 5, ал. 1, т. 

7 и т. 11 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и неговите 

комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет Хаджидимово 

 

Р Е Ш И: 

 

Ⅰ. ОБЯВЯВА: 

 

1. Обект „ЛЕСОПАРК“ в град Хаджидимово, община Хаджидимово  за обект публична 

общинска собственост. 

 

2. Обект „ЛЕСОПАРК“  за обект от първостепенно значение за община Хаджидимово. 

 

ⅠⅠ. Актуализира Програма за управлението на общинска собственост в община Хаджидимово 

за 2022 година, приета с Решение № 300 от Протокол № 26 от заседание проведено на 31.01.2022 

год.,  като се създаде  Приложение № 6 – ОБЕКТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ с точка: 

 

№ 

по 

ред 

  

обект 

1. ЛЕСОПАРК – инвестиционно намерение върху 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 

 

МОТИВИ: Целта на предприетите действия са свързани с обявяване на обект –ЛЕСОПАРК за 

обект от първостепенно значение за община Хаджидимово и последваща промяна на 

предназначението на имота върху, който е разположен, по реда на чл.73, ал.5 от Закона за горите 

„Поземлени имоти в горски територии се смятат с променено предназначение от датата на 

влизане в сила на подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на национален обект или 

на общински обект от първостепенно значение по смисъла на Закона за държавната 

собственост и Закона за устройство на територията, които стават публична държавна или 

общинска собственост“, като за целта за да се внесе искане до министъра на земеделието, храните 

и горите да се произнесе, за безвъзмездна промяна предназначението на имота е необходимо да се 

приложи решение на общинския съвет, че инвестиционното намерение се отнася за изграждане на 

обект от първостепенно общинско значение, както и  одобрен и влязъл в сила ПУП. Проектът за 

подробен устройствен план се изработва въз основа на задание, което се съгласува с Изпълнителна 

агенция по горите. Заданието, съставено от възложителя, обосновава необходимостта от 

изработването на плана и съдържа изисквания относно териториалния му обхват, сроковете и 

етапите за изработване. Заданието се придружава от необходимата информация за съществуващото 

положение и за действащите за съответната територия концепции и схеми за пространствено 

развитие и устройствени планове, съгласно изискванията на член 125, ал.2 от Закона за устройство 

на територията. След,  което се прилагат разпоредбите на член 127, ал. 2: „Възложителят съгласува 

проектите за общи устройствени планове със заинтересуваните централни и териториални 

администрации, а при необходимост - и със специализираните контролни органи. Съгласуването 

се изразява във: 

1. издаване на необходимите актове при условията, по реда и в сроковете, определени в 

специален закон; 

2. издаване на писмени становища и/или участие на представители на заинтересувани 

ведомства в заседанието на експертния съвет, когато за съгласуването не се изисква издаване на 

акт по т. 1; в този случай, ако в едномесечен срок от постъпване на искането за съгласуване не е 

представено писмено становище и на заседанието на експертния съвет не присъства 

представител на заинтересуваното ведомство или в 14-дневен срок след заседанието не бъде 

подписан протоколът на съвета, се смята, че проектът е съгласуван без забележки; отказите за 

съгласуване трябва да бъдат мотивирани.“ 

Съгласуваният ПУП се внася за одобрение на Общински експертен съвет, като решението за 

одобрение се изпраща за уведомление на ИАГ, след което пристъпваме към подаване на искане по 

силата на разпоредбите на чл.73, ал.5  и чл. 78, ал.4, т.2  от Закона за горите, като уведомява всички 

заинтересовани страни придружено със следните документи, а именно: РЕШЕНИЕ  на Общински 

съвет за обект от първостепенно значение и  одобрен ПУП. След като се внесе искането министъра 

на земеделието, храните и горите се произнася със становище, че са в сила,. На база това становище 

инвеститора подава заявление до съответната Регионална дирекция по горите, да определи дължимо 

компенсационно залесяване, което се определя на основание чл. 86, ал.5 от Закона за горите, 

заплаща се стойността и се пристъпва към придобиване право на собственост, като се подава 

заявление до министъра на МЗХГ на основание чл. 79, ал.1 от същия закон:  Поземлените имоти в 

горски територии, чието предназначение е променено по реда на този закон и за които 

дължимата цена е заплатена в срока по чл. 78, ал. 2, се продават на лицето, по чието искане е 

станала промяната на предназначението. Лицето подава заявление за закупуване в срок до една 

година от влизането в сила на акта за промяна на предназначението.“ 

 

 
 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 

https://web.apis.bg/p.php?i=11591
https://web.apis.bg/p.php?i=11591
https://web.apis.bg/p.php?i=473252
https://web.apis.bg/p.php?i=462832#p35653089


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 № 31 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.06.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

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

Предоставяне на пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване на собственици 

или ползватели на пасищни животни, регистрирани в интегрираната информационна 

система на Българска агенция по безопасност на храните за стопанска 2022/2023 година. /вх. 

№ 91-00-59/05.04.2022 г./ 

24. ……………………………………… 

 

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

следното 

РЕШЕНИЕ № 345 

 

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

администрация и във връзка с чл.37 и, ал.3 и чл.37о, ал.1 от Закона за собствеността и ползването 

на земеделските земи, Общински съвет гр. Хаджидимово, реши: 

  

1. На основание чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ  и чл.37о, ал.1, т.1 и т. 2 от ЗСПЗЗ одобрява и  

приема местоположението,  размера  и категориите на свободните земеделски  имоти ( пасища, мери 

и ливади)  за индивидуално ползване, съгласно Приложение № 1. 

2.На основание чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ  и чл.37о, ал.1, т.1 и т. 2 от ЗСПЗЗ одобрява и приема  

местоположението,  размера  и категориите на  земеделските  имоти ( пасища, мери и ливади)  за 

общо пашуване, съгласно Приложение № 2. 

3.На основание чл.37о, ал.1, т.2 от ЗСПЗЗ,  приема правила за ползване на пасищата, мерите 

и ливадите, съгласно Приложение № 3. 

4.На основание чл.37и , ал.12  от ЗСПЗЗ, упълномощава Кмета на община Хаджидимово да 

сключва договори за ползване  за 5 (пет) стопански години,  при  наемна цена от 10,00 лв.(десет 

лева) за 1 дка (един декар) пасищна площ. 

5. На основание чл.37и , ал.14  от ЗСПЗЗ, упълномощава Кмета на община Хаджидимово,  за  

останалите свободни  пасища, мери и ливади  да се отдават под наем на собственици на пасищни 

животни, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, 

при  начална  тръжна цена от 10,00 лв.(десет лева) за 1 дка.(един декар) пасищна площ .  

Договорите се сключват за една стопанска 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 № 31 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.06.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

5. 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. № 91-00-63/11.04.2022 г./ 

24. ……………………………………… 

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

следното 

РЕШЕНИЕ № 346 

 

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 с идентификатор 

00014.143.19 с площ от  4,011 дка., (четири хиляди и единадесет квадратни метра), образуван от 

поземлен имот с  идентификатор 00014.143.3 с начин на трайно ползване – нива, по кадастралната 

карта и регистри на с. Абланица с ЕКАТТЕ 00014,  за  възстановяване правото на собственост на 

наследниците на Исмаил Ибраимов Метушев.  

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 № 31 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.06.2022 г. 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

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

Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост. /вх. № 91-00-104/16.06.2022 г./ 

24. ……………………………………… 

С 12 – „за“, 0 – „против“,– „въздържал се“, Общински съвет – Хаджидимово прие следното 

РЕШЕНИЕ № 347 

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 

2022 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 24  - МАСИВНА СГРАДА със 

застроена площ от 546 (петстотин четиридесет и шест) квадратни метра, заснета като имот с 

идентификатор 03975.5.44.1 (нула три девет седем пет точка пет точка  четиридесет и четири точка 

едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Беслен, местност „ОГРАДАТА“, 

община Хаджидимово, област Благоевград, предназначение -– Складова база, склад, одобрени със 

Заповед РД-18-1156/23.05.2018 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, 

картография и кадастър  и изменена със Заповед № 18-4387/27.04.2022 год. на Началника на СГКК-

Благоевград, изградена в ПОЗЕМЛЕН  ИМОТ с идентификатор 03975.5.44 (нула три девет седем 

пет точка пет точка  четиридесет и четири) по КККР на село Беслен, одобрени със Заповед РД-18-

1156/23.05.2018 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър  и 

изменена със Заповед № 18-4387/27.04.2022 год. на Началника на СГКК - Благоевград, находящ се 

в местност „ЛОЗЯТА“ в землището на село Беслен, ЕКАТТЕ 03975, община Хаджидимово, област 

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

строеж върху мястото, актуван с Акт за частна общинска собственост № 942 от 25.05.2022 год. 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

e-mail: obshtinskisavet_hd@abv.bg 

                                                                                                                 ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

П Р О Т О К О Л № 31 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.06.2022 г. 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

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

Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост. /вх. № 91-00-104/16.06.2022 г./ 

24. ……………………………………… 

С 12 – „за“, 0 – „против“, 1 – „въздържал се“, Общински съвет – Хаджидимово прие следното 

РЕШЕНИЕ № 348 

 
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 : 

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

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

МАСИВНА СГРАДА със застроена площ от 546 (петстотин четиридесет и шест) квадратни 

метра, заснета като имот с идентификатор 03975.5.44.1 (нула три девет седем пет точка пет точка  

четиридесет и четири точка едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Беслен, 

местност „ОГРАДАТА“, община Хаджидимово, област Благоевград, предназначение -– Складова 

база, склад, одобрени със Заповед РД-18-1156/23.05.2018 год. на изпълнителния директор на 

Агенция по геодезия, картография и кадастър  и изменена със Заповед № 18-4387/27.04.2022 год. на 

Началника на СГКК-Благоевград, изградена в ПОЗЕМЛЕН  ИМОТ с идентификатор 03975.5.44 

(нула три девет седем пет точка пет точка  четиридесет и четири) по КККР на село Беслен, одобрени 

със Заповед РД-18-1156/23.05.2018 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, 

картография и кадастър  и изменена със Заповед № 18-4387/27.04.2022 год. на Началника на СГКК 

- Благоевград, находящ се в местност „ЛОЗЯТА“ в землището на село Беслен, ЕКАТТЕ 03975, 

община Хаджидимово, област Благоевград, при граници: 03976.5.15 (нула три девет седем пет точка 

пет точка  петнадесет), 03976.5.17 (нула три девет седем пет точка пет точка  седемнадесет), 

03976.5.18 (нула три девет седем пет точка пет точка  осемнадесет), 03976.5.22 (нула три девет седем 

пет точка пет точка  четиридесет и четири), 03976.5.42 (нула три девет седем пет точка пет точка  

четиридесет и две), 03976.5.5 (нула три девет седем пет точка пет точка  пет), 03976.6.20 (нула три 

девет седем пет точка пет точка  двадесет) и 03976.9.27 (нула три девет седем пет точка пет точка  

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

на строеж върху мястото, актуван с Акт за частна общинска собственост № 942 от 25.05.2022 год., 

вписан в Службата по вписвания Гоце Делчев към Агенция по вписванията София с дв.вх. рег. № 

2068, вх.рег. № 2068, парт. №  77586, акт № 52, том ІХ, дело № 875/30.05.2022 год.  



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

в  размер на 45 200 (четиридесет и пет хиляди и двеста) лева. 

3.Определя първоначална тръжна цена на имота в размер на 45 200 (четиридесет и пет 

хиляди и двеста) 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 № 31 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.06.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

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

Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост. /вх. № 91-00-105/16.06.2022 г./ 

24. ……………………………………… 

 

С 12 – „за“, 0 – „против“, 1 – „въздържал се“, Общински съвет – Хаджидимово прие следното 

РЕШЕНИЕ № 349 

 
На  основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1  от ЗОС, чл. 32, ал. 1, т. 1 от Наредбата 

за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните 

правомощия на кметовете на Община Хаджидимово, 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 следният недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: 

Поземлен имот с идентификатор 52101.19.89 (пет две едно нула едно точка деветнадесет точка 

осемдесет и девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ново Лески, община 

Хаджидимово, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1139/22.05.2018 г. на 

Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър с площ по скица 13861 

(тринадесет хиляди осемстотин шестдесет и един) квадратни метра с трайно предназначение на 

територията – земеделска, начин на трайно ползване -  За животновъдна ферма, категория на 

земята при неполивни условия – 0 (нула), предишен идентификатор – няма, номер по предходен 

план – 019089, находящ се в местността „ДЪЛГОТО БЛАТО” село Ново Лески, ЕКАТТЕ 52101, 

, община Хаджидимово, област Благоевград, при съседи:  52101.19.75 (пет две едно нула едно точка 

деветнадесет точка седемдесет и пет) и 52101.19.88 (пет две едно нула едно точка деветнадесет 

точка осемдесет и осем), за който е съставен АОС № 914 от 03.02.2022 г. 

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

17 000 (седемнадесет 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 № 31 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.06.2022 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. ……………………………………….. 

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

Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост. /вх. № 91-00-105/16.06.2022 г./ 

24. ……………………………………… 

С 12 – „за“, 0 – „против“, 1 – „въздържал се“, Общински съвет – Хаджидимово прие следното 

РЕШЕНИЕ № 349 

 

На  основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1  от ЗОС, чл. 32, ал. 1, т. 1 от Наредбата 

за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните 

правомощия на кметовете на Община Хаджидимово, 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 следният недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: 

Поземлен имот с идентификатор 52101.19.89 (пет две едно нула едно точка деветнадесет точка 

осемдесет и девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ново Лески, община 

Хаджидимово, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1139/22.05.2018 г. на 

Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър с площ по скица 13861 

(тринадесет хиляди осемстотин шестдесет и един) квадратни метра с трайно предназначение на 

територията – земеделска, начин на трайно ползване -  За животновъдна ферма, категория на 

земята при неполивни условия – 0 (нула), предишен идентификатор – няма, номер по предходен 

план – 019089, находящ се в местността „ДЪЛГОТО БЛАТО” село Ново Лески, ЕКАТТЕ 52101, 

, община Хаджидимово, област Благоевград, при съседи:  52101.19.75 (пет две едно нула едно точка 

деветнадесет точка седемдесет и пет) и 52101.19.88 (пет две едно нула едно точка деветнадесет 

точка осемдесет и осем), за който е съставен АОС № 914 от 03.02.2022 г. 

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

17 000 (седемнадесет хиляди лева). 

3. Определя първоначална тръжна цена на имота в размер на 17 000 (седемнадесет хиляди) 

лева. 



4. Възлага на Кмета на община Хаджидимово да определи условията на публичния търг и 

извърши всички действия за правилното и законосъобразно 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 № 31 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.06.2022 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. ……………………………………….. 

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

Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост. /вх. № 91-00-108/16.06.2022 г./ 

24. ……………………………………… 

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

следното 

РЕШЕНИЕ № 350 

 
 

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 : 

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

НРПУРОИКПК за продажба на следния недвижим имот – частна общинска собственост, а именно:  

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с площ от 2 075 (две хиляди  седемдесет и пет) 

квадратни метра, ведно с изградена ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със 

застроена площ от 523 (петстотин двадесет и три) квадратни метра, находящ се в строителните 

граници на село Теплен, община Хаджидимово, област Благоевград, съставляващ УПИ (парцел) 

VІІ (седми), имоти с планоснимачни номера 200 и 201 по Геодезическо заснемане, одобрено със 

заповед № 223 от 2004 год., ПУП – ПР, одобрен със заповед № 302 от 05.11.2013 год. и ПУП –ПР 

одобрен със заповед № 111 от 25.06.2015 год. и трите на Кмета на община Хаджидимово, пи 

граници: от север  улици, от изток – УПИ (парцел) ІХ (девети) и УПИ (парцел) Х (десети), от юг – 

път и от запад - УПИ (парцел) VІІІ (осми) - имот с планоснимачен номер 201, за имота е съставен 

Акт за частна общинска собственост № 943 от 06.06.2022 год., вписан в Службата по вписвания 

Гоце Делчев към Агенция по вписванията София с дв.вх. рег. № 2227, вх.рег. № 2227, парт. №  77757 

и 77758, акт № 180, том ІХ, дело № 937/08.06.2022 год. 

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

в  размер на 36 300 (тридесет и шест хиляди и триста) лева. 



3.Определя първоначална тръжна цена на имота в размер на 36 300 (тридесет и шест хиляди 

и триста)  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 № 31 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.06.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

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

Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост. /вх. № 91-00-112/21.06.2022 г./ 

24. ……………………………………… 

 

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

следното 

РЕШЕНИЕ № 351 

 

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 

2022 година, приета с Решение № 300 от 31.01.2022 г. на Общински съвет – Хаджидимово, като в 

Приложение № 1, част І – Продажби по реда на член 35 от ЗОС – чрез публичен търг или публично 

оповестен конкурс се добави точка 22: - Поземлен имот с идентификатор 38532.92.221 по КККР на 

село Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-

1157/23.05.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър  и 

изменена  със Заповед № 18-491/14.01.2022г. на Началника на СГКК –Благоевград, с площ от 875 

квадратни метра с трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване -  

За складова база, категория на земята при неполивни условия – 0 (нула), предишен идентификатор 

– няма, номер по предходен план – 000221. 

 

 

 

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 № 31 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.06.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

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

Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост. /вх. № 91-00-112/21.06.2022 г./ 

24. ……………………………………… 

 

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

следното 

РЕШЕНИЕ № 352 

 
 

На  основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1  от ЗОС, чл. 32, ал. 1, т. 1 от Наредбата 

за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните 

правомощия на кметовете на Община Хаджидимово, 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 следният недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: 

Поземлен имот с идентификатор 38532.92.221 (три осем пет три две точка деветдесет и две точка 

двеста двадесет и едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Копривлен, 

община Хаджидимово, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1157/23.05.2018 г. на 

Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър  и изменена  със Заповед 

№ 18-491/14.01.2022г. на Началника на СГКК –Благоевград, с площ от 875 (осемстотин седемдесет 

и пет) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно 

ползване -  За складова база, категория на земята при неполивни условия – 0 (нула), предишен 

идентификатор – няма, номер по предходен план – 000221, находящ се в землището на село 

Копривлен, ЕКАТТЕ 38532, , община Хаджидимово, област Благоевград, при съседи:  8532.92.225 

(три осем пет три две точка деветдесет и две точка двеста двадесет и пет), 38532.92.1 (три осем пет 

три две точка деветдесет и две точка едно) 38532.89.159 (три осем пет три две точка осемдесет и 

девет точка сто петдесет и девет) и 38532.888.9901 (три осем пет три две точка осемстотин осемдесет 

и осем точка девет хиляди деветстотин и едно), за който е съставен АОС № 921 от 01.03.2022 г. 

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

5 900 (пет хиляди и деветстотин) лева. 



3. Определя първоначална тръжна цена на имота в размер на 5 900 (пет хиляди и деветстотин) 

лева. 

4. Възлага на Кмета на община Хаджидимово да определи условията на публичния търг и 

извърши всички действия за правилното и законосъобразно 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 № 31 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.06.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

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

Обявяване на общински имот от публична в частна общинска собственост. /вх. № 91-00-

106/16.06.2022 г./ 

24. ……………………………………… 

С 12 – „за“, 0 – „против“, 1 – „въздържал се“, Общински съвет – Хаджидимово прие следното 

РЕШЕНИЕ № 353 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС, чл. 4, ал. 2 от Наредбата за 

реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните 

правомощия на кметовете на Община Хаджидимово, Общински съвет –Хаджидимово 

Р Е Ш И: 

ОБЯВЯВА за ЧАСТНА общинска собственост следният общински недвижим имот, а 

именно: Поземлен имот с идентификатор 38532.90.173 (три осем пет три две точка деветдесет точка 

сто седемдесет и три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Копривлен, община 

Хаджидимово, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1157/23.05.2018 г. на 

Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с площ   8568 (осем 

хиляди петстотин шестдесет и осем) квадратни метра с трайно предназначение на територията – 

земеделска, начин на трайно ползване -  ДРУГ ВИД ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, категория на земята при 

неполивни условия - 5 (пет), предходен идентификатор – няма, номер по предходен план – 000173, 

в местността „ФИТАЛАР ДЕРЕ“, при граници: 38532.90.24 (три осем пет три две точка деветдесет 

точка двадесет и четири), 65108.5.12 (шест пет едно нула осем точка пет точка дванадесет), 

65108.5.11 (шест пет едно нула осем точка пет точка единадесет), 65108.5.10 (шест пет едно нула 

осем точка пет точка десет), 65108.5.9 (шест пет едно нула осем точка пет точка девет), 38532.90.171 

(три осем пет три две точка деветдесет точка сто седемдесет и едно), 38532.90.22 (три осем пет три 

две точка деветдесет точка двадесет и две), 38532.90.11 (три осем пет три две точка деветдесет точка 

единадесет), 38532.90.12 (три осем пет три две точка деветдесет точка дванадесет), 38532.90.13 (три 

осем пет три две точка деветдесет точка тринадесет), 38532.90.14 (три осем пет три две точка 

деветдесет точка четиринадесет), 38532.90.16 (три осем пет три две точка деветдесет точка 

шестнадесет) и 38532.90.165 (три осем пет три две точка деветдесет точка сто шестдесет и пет), 

съгласно скица № 15-612096 от 06.06.2022 год. 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 



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

e-mail: obshtinskisavet_hd@abv.bg 

                                                                                                                 ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

П Р О Т О К О Л № 31 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.06.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

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

Прекратяване на съсобственост по отношение на поземлен имот с идентификатор 

00014.174.53, находящ се в местността „Катеричек“, село Абланица, община Хаджидимово, 

област Благоевград с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно 

ползване: Нива, цялата с площ от 83340 кв. м., чрез извършване на доброволна делба. /вх. № 

91-00-109/17.06.2022 г./ 

24. ……………………………………… 

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

следното 

РЕШЕНИЕ № 354 

 

1. На основание чл. 21 ал. 1, т.12 от ЗМСМА и чл. 8 ал.9 от ЗОС, допълва програмата за 

разпореждане и управление имоти Общинска собственост за 2022 година, приета с Решение №300от 

Протокол № 26 от проведено на 31.01.2022 година заседание на Общински съвет град Хаджидимово, 

като създава  нов раздел IV в приложение № 1: Прекратяване на съсобственост, чрез делба със 

следната точка 1: Прекратяване на съсобственост, чрез делба по отношение на Поземлен имот с 

идентификатор 00014.174.53, находящ се в местността „КАТЕРИЧЕК“, село Абланица, община 

Хаджидимово, област Благоевград с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на 

трайно ползване: Нива цялата с площ от 83340.кв.м. чрез извършване на доброволна делба. 

2. На основание чл. 21 ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 36 ал.1, т.2 от Закона за общинската 

собственост, във връзка от чл. 36 от Закона за собствеността и чл.39 ал.1 т.1 от НРПУРОИКПК, 

Общински Съвет Хаджидимово дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община 

Хаджидимово от една страна и Сейди Асанов Бабучев и Кумрие Ибраимов Бабучева, с постоянен 

адрес село Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград от друга страна, чрез доброволна 

делба на съсобствения поземлен имот с идентификатор 00014.174.53 (нула, нула, нула 

четиринадесет точка сто седемдесет и четири точка петдесет и три), Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на село Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград, одобрени 

със Заповед №РД-18-1133/22.05.2018год. на изпълнителния директор на АГКК , с адрес на 

поземления имот: село Абланица, община Хаджидимово, находящ се в местността „КАТЕРИЧЕК“, 

с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: Нива цялата с 

площ от 83347.кв.м. (осемдесет и три хиляди триста четиридесет и седем квадратни метра), стар 

идентификатор: няма с номер по предходен план № 174053 (сто седемдесет и четири хиляди 

петдесет и трети), при граници/съседи съгласно кадастрална скица: поземлени имоти с 

идентификатори: 00014.174.691; 00014.174.578; 00014.41.579; 00014.174.31; 00014.174.30; 

00014.174.55; 00014.174.195; 00014.174.34; 00014.174.517; 00014.174.57; 00014.173.31; 

00014.173.27; 00014.173.26; 00014.173.24; 00014.173.25; 00014.174.1; 00014.174.576; 00014.174.577; 

00014.41.835; 00014.174.56; 00014.174.55; 00014.174.2; 00014.174.3; 00014.174.4 и 00014.1743.517. 



Делбата да се извърши при следните условия: 

І. Община Хаджидимово получава в дял и става изключителен собственик на следният 

недвижим имот: 

Поземлен имот с Проектен идентификатор 00014.174.56, с проектна площ от 78346кв.м., с 

трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: Нива, при съседи: 

поземлени имоти с идентификатори: 00014.174.691; 00014.174.578; 00014.41.579; 00014.174.31; 

00014.174.30; 00014.174.55; 00014.174.195; 00014.174.34; 00014.174.517; 00014.174.57; 

00014.173.31; 00014.173.27; 00014.173.26; 00014.173.24; 00014.173.25; 00014.174.1; 00014.174.576; 

00014.174.577 и 00014.41.835. 

Данъчната оценка на проектния имот е в размер на 5405.90 лв. 

 

ІІ. Сейди Асанов Бабучев и Кумрие Ибраимов Бабучева, получават в дял и стават 

изключителни собственици на следният недвижим имот: 
 

Поземлен имот с Проектен идентификатор 00014.174.57, с проектна площ от 5000кв.м., с 

трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: Нива, при съседи: 

поземлени имоти с идентификатори: 00014.174.56; 00014.174.55; 00014.174.2; 00014.174.3; 

00014.174.4 и 00014.1743.517. 

Данъчната оценка на проектния имот е в размер на 345 лв. 

 

Страните не си дължат суми за уравняване на дяловете. 

 

Възлага на Кмета на Община Хаджидимово да извърши необходимите действия по чл. 40 от 

НРПУРОИКПК както и да  сключи договор за доброволна делба при описаните по-горе условия.  

 

 

 
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 № 31 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.06.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

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

Изготвяне на мотивирано предложение до Министъра на образованието и науката за 

запазване статута на защитено училище на ОУ „Гоце Делчев“ село Беслен, община 

Хаджидимово. /вх. № 91-00-95/27.05.2022 г./ 

24. ……………………………………… 

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

Хаджидимово прие следното 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 355 

 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1 и ал. 2 от Постановление № 121 на 

МС от 23.06.2017 г., Общински съвет – Хаджидимово възлага на Кмета на община Хаджидимово  

да направи мотивирано предложение пред министъра на образованието  и науката за запазване 

статута на защитено училище на  ОУ ”Гоце  Делчев ” с. Беслен  , община Хаджидимово по смисъла 

на чл.54 ал.2 и ал.5 от Закона на предучилищното и училищното образование  . 

 

 

 
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 № 31 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.06.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

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

Изготвяне на мотивирано предложение до Министъра на образованието и науката за 

запазване статута на средищни училища на СУ „Никола Йонков Вапцаров“, гр. 

Хаджидимово, община Хаджидимово, СУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Абланица, община 

Хаджидимово и ОУ „Гоце Делчев“ село Беслен, община Хаджидимово. /вх. № 91-00-

96/27.05.2022 г./ 

24. ……………………………………… 

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

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 356 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 3 от ПМС № 128 на МС от 29.06.2017 г., 

Общински съвет – Хаджидимово възлага на кмета на община Хаджидимово  да направи мотивирано 

предложение пред   Министъра на образованието  и науката за запазване статута на средищно 

училище по смисъла на чл.3 от ПМС №128/29.06.2017 г. на СУ ”Св. Паисий Хилендарски” с. 

Абланица , 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 № 31 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.06.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

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

Изготвяне на мотивирано предложение до Министъра на образованието и науката за 

запазване статута на средищни училища на СУ „Никола Йонков Вапцаров“, гр. 

Хаджидимово, община Хаджидимово, СУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Абланица, община 

Хаджидимово и ОУ „Гоце Делчев“ село Беслен, община Хаджидимово. /вх. № 91-00-

96/27.05.2022 г./ 

24. ……………………………………… 

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

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 357 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 3 от ПМС № 128 на МС от 29.06.2017 г., 

Общински съвет – Хаджидимово възлага на кмета на община Хаджидимово  да направи мотивирано 

предложение пред  Министъра на образованието  и науката за запазване статута на средищно 

училище по смисъла на чл. чл.3 от ПМС №128/29.06.2017 г. на СУ ”Никола Вапцаров” гр. 

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 № 31 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.06.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

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

Изготвяне на мотивирано предложение до Министъра на образованието и науката за 

запазване статута на средищни училища на СУ „Никола Йонков Вапцаров“, гр. 

Хаджидимово, община Хаджидимово, СУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Абланица, община 

Хаджидимово и ОУ „Гоце Делчев“ село Беслен, община Хаджидимово. /вх. № 91-00-

96/27.05.2022 г./ 

24. ……………………………………… 

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

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 358 

 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 3 от ПМС № 128 на МС от 29.06.2017 г., 

Общински съвет – Хаджидимово възлага на кмета на община Хаджидимово  да направи мотивирано 

предложение пред  Министъра на образованието и науката за запазване статута  на средищно 

училище по смисъла на чл. чл.3 от ПМС №128/29.06.2017 г.  на ОУ ”Гоце Делчев„ с. Беслен, 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 № 31 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.06.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

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

Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Хаджидимово за 2023 

г. /вх. № 91-00-87/19.05.2022 г./ 

24. ……………………………………… 

 

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

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 359 

 

На основание чл.21,ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА,чл.38 ал.1 и ал. 2  от Закона за социалното 

подпомагане и във връзка с Националната карта на  социалните услуги, Общински съвет-

Хаджидимово приема Годишен план за развитие на социалните услуги в община Хаджидимово за 

2023 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 № 31 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.06.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

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

Приемане на Общински годишен план за младежта за 2022 г. /вх. № 91-00-88/19.05.2022 г./ 

24. ……………………………………… 

 

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

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 360 

 

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

чл. 44, ал. 1, т. 6 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, Общински съвет – 

Хаджидимово, приема  Общински план за  младежта – 2022 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 № 31 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.06.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

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

Приемане на отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2021 г. /вх. № 91-00-

89/19.05.2022 г./ 

24. ……………………………………… 

 

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

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 361 

 

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

чл.44, ал.1, т.6 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, Общински съвет – 

Хаджидимово приема  Отчет за изпълнение на общински план за младежта за 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 № 31 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.06.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

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

Приемане на Отчета по изпълнението на Общинската програма за закрила на детето през 2021 

г. /вх. № 91-00-91/19.05.2022 г./ 

24. ……………………………………… 

 

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

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 362 

 
На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА приема Отчета по изпълнението на Общинската 

програма за закрила на детето през 2021 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 № 31 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.06.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

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

Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-

ПП/ за трасе на електронна съобщителна мрежа на „Вайтъл-И“ ЕООД на територията на 

община Хаджидимово – съоръжение от техническата инфраструктура.  /вх. № 91-00-

62/07.04.2022 г./ 

24. ……………………………………… 

 

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

Хаджидимово прие следното 

РЕШЕНИЕ № 363 

 

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 проект за Подробен устройствен план – Парцеларен План   

(ПУП – ПП) за  

за трасе на електронна съобщителна мрежа на „Вайтъл -И „ЕООД на територията на община 

Хаджидимово – съоражение от техническата инфраструктура                                                                  

през  следните  имоти: 

- Землище с. Ново Лески, имот 52101.11.380 – 1 броя имот 

- Землище с. Копривлен, имоти 38532.112.278; 38532.112.1; 38532.112.12;38532.111.253; 

38532.111.44; 38532.111.45; 38532.110.124; 38532.92.265; 38532.92.17; 38532.92.19; 38532.92.21; 

38532.92.22; 38532.92.23; 38532.92.25; 38532.92.29; 38532.92.27; 38532.91.267; 38532.91.8; 

38532.91.9; 38532.91.11; 38532.90.279; 38532.89.14; 38532.90.276; 38532.90.18; 38532.92.266; 

38532.200.273; 38532.200.152; 38532.200.186; 38532.200.146 – 29 броя имоти 

- Землище с. Садово, имоти 65108.4.69; 65108.4.71; 65108.5.15; 65108.4.173; 65108.4.73; 

65108.4.208; 65108.4.159; 65108.18.7; 65108.19.172; 65108.19.23; 65108.19.24; 65108.19.166; 

65108.19.155; 65108.19.156; 65108.17.175; 65108.19.157; 65108.19.158; 65108.19.159; 65108.19.179; 

65108.19.160; 65108.19.161; 65108.19.169; 65108.24.127; 65108.24.128; 65108.24.129; 65108.24.130; 

65108.24.131; 65108.24.132; 65108.24.133; 65108.24.134; 65108.24.150; 65108.24.135; 65108.24.136; 

65108.24.137; 65108.24.138; 65108.24.139; 65108.24.139; 65108.24.140; 65108.24.141; 65108.24.142; 

65108.24.144; 65108.24.145; 65108.24.146; 65108.24.147; 65108.23.193; 65108.23.179; 65108.23.185 – 

46 броя имоти 



- Землище гр. Хаджидимово, имоти 77058.21.193; 77058.21.191; 77058.11.252;  77058.11.234; 

77058.11.256; 77058.11.251; 77058.6.212; 77058.4.223 – 8 броя имоти  

- Землище с. Блатска, имоти 04399.32.87; 04399.34.36; 04399.20.79 – 3 броя имоти  

- Землище с. Абланица, имоти 00014.36.198; 00014.39.198; 00014.45.198; 00014.42.198;  

00014.40.198; 00014.72.198; 00014.170.198 ; 00014.92.198; 00014.93.198; 00014.98.198; 00014.105.240 – 

11 броя имоти 

- Землище с. Илинден, имоти 32648.5.170; 32648.17.120; 32648.16.120; 32648.14.120; 

32648.15.120; 32648.57.120; 32648.55.120; 32648.68.546; 32648.77.546; 32648.78.546; 32648.78.545; 

32648.49.514; 32648.83.482; 32648.83.481; 32648.83.56; 32648.83.56; 32648.83.55; 32648.83.58; 

32648.83.515; 32648.83.515; 32648.78.4; 32648.78.483; 32648.78.44; 32648.78.45; 32648.78.47; 

32648.83.517; 32648.83.62; 32648.83.519; 32648.78.539; 32648.78.485; 32648.78.50; 32648.78.51; 

32648.78.536; 32648.78.52; 32648.78.49; 32648.78.486; 32648.78.53; 32648.83.487; 32648.79.520; 

32648.79.18; 32648.79.20; 32648.80.45; 32648.75.522; 32648.75.489 ; 32648.75.54; 32648.75.525; 

32648.75.55; 32648.75.56; 32648.75.57; 32648.75.527; 32648.86.491; 32648.75.529; 32648.75.58 – 51 броя 

имоти 

- Землище с. Лъки, имоти 44464.37.70; 44464.38.22; 44464.15.134; 44464.50.370 – 4 броя имоти 

- Землище с. Гайтаниново, имоти 14341.13.660; 14341.12.79; 14341.19.179; 14341.17.970; 

14341.18.970; 14341.21.970; 14341.22.103 – 7 броя имоти 

- Землище с. Нова Ловча, имоти 51860.22.82; 51860.22.83 – 2 броя имоти 

Землище с. Парил, имоти 55467.12.79; 55467.17.85; 55467.3.64; 55467.3.83 – 4 броя имоти 

Общо 166 броя имоти в 11 землища на територията на община Хаджидимово, област 

Благоевград, ПРЕДЛАГАМ за одобрение за изработване на проект за подробен устройствен 

план 

 

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

План   (ПУП – ПП) за  трасе на електронна съобщителна мрежа на „Вайтъл -И „ЕООД на 

територията на община Хаджидимово – съоръжение от техническата инфраструктура през  

по-горепосочените  имоти. 

 

 
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 № 31 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.06.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

19. 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 № 00014.101.26, м. „Шатора“, село Абланица, община 

Хаджидимово, за жилищно строителство.  /вх. № 91-00-64/11.04.2022 г./ 

24. ……………………………………… 

 

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

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 364 

 

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

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

 

 

1. РАЗРЕШАВА изработването на Подробен устройствен план – План Застрояване 

(ПУП - ПЗ)  за  Поземлен имот №  00014.101.26, м.”Шатора”,село Абланица, община 

Хаджидимово, за „жилищно строителство” 

 

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

Застрояване (ПУП - ПЗ)  за Поземлен имот №  00014.101.26, м.”Шатора”, село Абланица, 

община Хаджидимово, за „жилищно строителство” 

 

 

 

 

 
Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 

 

 

 

 

 



 

 

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

e-mail: obshtinskisavet_hd@abv.bg 

                                                                                                                 ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

П Р О Т О К О Л № 31 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.06.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

20. 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 № 65108.23.157, м. „Халката/Тумбата“, село Садово, община 

Хаджидимово, за „Ремонтна работилница за камиони, кафе, складове, паркинг, офиси“.  /вх. 

№ 91-00-65/14.04.2022 г./ 

24. ……………………………………… 

 

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

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 365 

 

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 №  65108.23.157, м.”Халката/ Тумбата”,  село Садово, община 

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

 

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

Застрояване (ПУП - ПЗ)  за Поземлен имот №  65108.23.157, м.”Халката/ Тумбата ”,  село Садово, 

община Хаджидимово за „ремонтна  работилница за камиони, кафе, складове, паркинг, 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 № 31 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.06.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

21. 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 № 65108.23.166, м. „Халката/Тумбата“, село Садово, община 

Хаджидимово, за „Ремонтна работилница за камиони, кафе, складове, паркинг, офиси“.  /вх. 

№ 91-00-66/14.04.2022 г./ 

24. ……………………………………… 

 

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

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 366 

 

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 №  65108.23.166, м.”Халката/ Тумбата ”,  село Садово, община 

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

 

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

Застрояване (ПУП - ПЗ)  за Поземлен имот №  65108.23.166, м.”Халката/ Тумбата ”,  село Садово, 

община Хаджидимово за „ремонтна  работилница за камиони, кафе, складове, паркинг, 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 № 31 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.06.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

22. 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-

110/17.06.2022 г./ 

24. ……………………………………… 

 

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

следното 

РЕШЕНИЕ № 367 

 

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, Ви предлагам Общински съвет - 

Хаджидимово 

РЕШИ: 

1.Допуска промяна на предназначението на следните поземлени имоти за неземеделски 

нужди срок от 2(две)календарни години: 

- Поземлен имот с идентификатор 77058.13.47, с площ от 4307кв.м. (четири хиляди триста и 

седем квадратни метра) с НТП – Друг вид земеделска земя в местността „ЗАД БАИРА” по 

кадастралната карта и регистри на град Хаджидимово; 

- Поземлен имот с идентификатор 77058.13.13, с площ от 8544кв.м. (осем хиляди петстотин 

четиридесет и четири квадратни метра) с НТП – Друг вид земеделска земя в местността „ЗАД 

БАИРА” по кадастралната карта и регистри на град Хаджидимово; 

- Поземлен имот с идентификатор 77058.13.86, с площ от 1161кв.м. (хиляда сто шестдесет и 

един квадратни метра) с НТП – Друг вид Нива в местността „ЗАД БАИРА” по кадастралната карта 

и регистри на град Хаджидимово; 

- Поземлен имот с идентификатор 00014.127.21, с площ от 56878кв.м. (петдесет и шест 

хиляди осемстотин седемдесет и осем квадратни метра) с НТП – Пасище в местността „ЯНИ 

БЪРДО” по кадастралната карта и регистри на село Абланица, община Хаджидимово; 



- Поземлен имот с идентификатор 00014.126.790, с площ от 86477кв.м. (осемдесет и шест 

хиляди четиристотин седемдесет и седем квадратни метра) с НТП – Пасище в местността „СРЕДНО 

БЪРДО” по кадастралната карта и регистри на село Абланица, община Хаджидимово; 

2. Разрешава на инвеститора фирма -„Активни солари“ ООД, ЕИК 206956092, от името на 

община Хаджидимово да изработи ПУП –ПРЗ на описаните по-горе в т.1 (точка първа) поземлени 

имоти; 

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 инвеститора 

фирма -„Активни солари“ ООД, ЕИК 206956092. 

 

 

 

 
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 № 31 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.06.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

23. Отчет за поддържане на пътищата при зимни условия за изминалия сезон в община 

Хаджидимово. 

24. ……………………………………… 

 

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

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 368 

 

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

за поддържане на пътищата при зимни условия за изминалия сезон 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 № 31 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.06.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

24. Докладна записка от Мехмед Имамов – председател на Общински съвет - Хаджидимово, 

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

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

/вх. № 91-00-98/07.06.2022 г. 

 

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

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 369 

 
На основание чл. 21, ал. 2 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. Общински съвет – Хаджидимово приема план за работа на Общинския съвет за 

второто полугодие на 2022 г., съгласно Приложение №1, което представлява неразделната част от 

настоящото решение. 

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

заседанията, съгласно Приложение №2. 

 

 

 

 
Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
 
 
 


