
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 № 34 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.09.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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

Приемане отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Хаджидимово и на 

годишния отчет за състоянието на общинския дълг за 2021 година. /вх. № 91-00-153/16.09.2022 

г./ 

9. ……………………………………… 

След проведено поименно гласуване: 17 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, 

Общински съвет – Хаджидимово прие следното 

РЕШЕНИЕ № 397 

На основание чл. 21, ал. 1,т. 6 и т. 10 от ЗМСМА, чл. 140 от ЗПФ, чл. 9 от Закона за 

Общинския дълг, Общински съвет - Хаджидимово 

                                                  Р  Е  Ш  И 

1. Общински съвет град Хаджидимово приема уточнения годишен план на бюджета  за 

2021 година по приходната и разходната част по функции и дейности както следва: 

- ПО ПРИХОДА    13119713,00 лева, разпределени по параграфи съгласно приложение № 

1. 

- ПО РАЗХОДА     -13119713,00 лева, разпределени по функции,  съгласно приложение № 

2. 

2. Общински съвет град Хаджидимово приема отчета на бюджета на Община 

Хаджидимово за 2021 година както следва: 

- ПО ПРИХОДА – 11977160,00 лева, разпределени по параграфи,  съгласно приложение № 

1. 

- ПО РАЗХОДА -   11977160,00  лева, разпределени по параграфи,   съгласно приложение 

№ 2. 

3. Приема окончателния годишен план и отчет  за изпълнението на извънбюджетните 

сметки и фондове за 2021 година,  

4. Общински съвет град Хаджидимово приема годишния план и отчета за 

Капиталовите разходи за 2021 година на Община Хаджидимово, съгласно Приложение № 3. 

5. Общински съвет град Хаджидимово, приема просрочените задължения към 

31.12.2021  година  , съгласно приложение № 4.  

6. Общински съвет град Хаджидимово, приема  отчета за състоянието на Общинския 

дълг на Община Хаджидимово за 2021 година и задължава кмета на общината да представи в 

Министерството на финансите и Сметна палата, годишния отчет за състоянието на общинския 

дълг и Решението на Общинския съвет за приемането му, съгласно приложение № 5. 

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 № 34 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.09.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………… 

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

Приемане на направените разходи за посрещане на гости и представителни разходи към 

31.12.2021 г. /вх. № 91-00-154/16.09.2022 г./ 

9. ……………………………………… 

След проведено поименно гласуване: 17 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, 

Общински съвет – Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 398 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местна 

администрация, Общински съвет - Хаджидимово  

 

                                                              Р Е Ш И: 

 

1. Общински съвет град Хаджидимово приема направените разходи за посрещане на 

гости и представителни разходи на кмета на общината Хаджидимово в размер на 1910,200 лева 

към 31.12.2021 година. 

 

2. Общински съвет град Хаджидимово приема направените разходи за посрещане на 

гости и представителни разходи на председателя на Общински Съвет  град Хаджидимово в размер 

на  2731,80 лева към 31.12.2021 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 № 34 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.09.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………… 

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

Приемане командировъчните разходи на Кмета на община Хаджидимово към 31.12.2021 г. 

/вх. № 91-00-155/16.09.2022 г./ 

9. ……………………………………… 

След проведено поименно гласуване: 17 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, 

Общински съвет – Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 399 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местна 

администрация, Общински съвет - Хаджидимово 

 

 

Р  Е  Ш И: 

                                                

Приема направените командировъчни разходи от Кмета на Община Хаджидимово в размер 

на 3316,92 лева към 31.12.2021 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 № 34 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.09.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………… 

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

Намаляне на начална тръжна цена за продажба на недвижим имот – частна общинска 

собственост. /вх. № 91-00-149/13.09.2022 г./ 

9. ……………………………………… 

След проведено поименно гласуване: 17 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, 

Общински съвет – Хаджидимово прие следното 

РЕШЕНИЕ № 400 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 57, ал. 4 от Наредбата за реда на 

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

кметовете, Общински съвет - Хаджидимово 

                                                          

Р Е Ш И : 

 

1. ИЗМЕНЯ Решение № 350 от протокол № 31 от заседание на Общински съвет  

Хаджидимово, проведено на 30.06.2022 год., като НАМАЛЯ определената първоначална тръжна 

цена за продажбата на  недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: 

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 № 937/08.06.2022г., от 36 300 лв. на  20 000 (двадесет хиляди)  лева. 

2. Упълномощава Кмета на  Община Хаджидимово да предприеме действия по 

организирането и провеждането на публичен търг по реда на глава пета от НРПУРОИКПК, при 

същите условия, като се коригира първоначалната тръжна цена за  продажба 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 № 34 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.09.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………… 

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

Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост за устройване на 

постоянен пчелин. /вх. № 91-00-148/13.09.2022 г./ 

9. ……………………………………… 

След проведено поименно гласуване: 17 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, 

Общински съвет – Хаджидимово прие следното 

РЕШЕНИЕ № 401 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.11, ал.1 и 2 и чл. 12 от ЗП, във връзка с чл. 7, 

ал. 2 и ал.3, чл. 39, ал.3 от ЗОС и чл. 48, ал. 2 и 3 от Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на кметовете, Общински съвет 

Хаджидимово  

Р Е Ш И: 

1. Учредява възмездно право на ползване на ГЕОРГИ ИВАНОВ РУСЕВ от град Гоце Делчев, 

община Гоце Делчев, за устройване на постоянен пчелин върху  1000/94892 (хиляда върху 

деветдесет и четири хиляди осемстотин деветдесет и два) идеални части от Поземлен имот с 

идентификатор 72374.19.4 (седем две три седем четири точка шест точка три) по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на село Тешово, ЕКАТТЕ 72374, местност „СТАРИТЕ ЛОЗЯ“, 

община Хаджидимово, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1164/23.05.2018 г. на 

Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият с площ от 94892 

(деветдесет и четири хиляди осемстотин деветдесет и два) квадратни метра, с трайно 

предназначение на територията –  земеделска, начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, категория 

на земята при неполивни условия- 10 (десета), стар идентификатор – няма, номер по предходен 

план -019004, при съседи: 72374.19.130 (седем две три седем четири точка деветнадесет точка сто 

и тридесет); 72374.19.131 (седем две три седем четири точка деветнадесет точка сто тридесет и 

едно); 44464.5.2 (четири четири четири шест четири точка пет точка две); 72374.19.3 (седем две 

три седем четири точка деветнадесет точка три); 72374.19.2 (седем две три седем четири точка 

деветнадесет точка две) и 72374.18.61 (седем две три седем четири точка осемнадесет точка 

шестдесет и едно), актуван с Акт за публична общинска собственост № 573/29.08.2022г., за срок 

от 10 (десет) години. Цената на правото на ползване се заплаща ежегодно и в размер на 15 

(петнадесет) лева за година. 

2. Упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за учредяване на възмездно право 

на ползване върху общински недвижим имот за устройване на пчелин.   

 

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 № 34 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.09.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………… 

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

Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост. /вх. № 91-00-156/16.09.2022 

г./ 

9. ……………………………………… 

След проведено поименно гласуване: 17 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, 

Общински съвет – Хаджидимово прие следното 

РЕШЕНИЕ № 402 

 

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 25  -  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ парцел) ⅠⅠⅠ (трети) от квартал 1 (първи) по сега действащия план на село Садово, община 

Хаджидимово, одобрен със Заповед № 334/10.07.1986 година на Кмета на общината, с площ за 

урегулираният имот от 760 (седемстотин и шестдесет) квадратни метра, при граници (съседи):  от 

север УПИ (парцел) ІІ (втори), от изток – улица, от юг - УПИ (парцел) ІⅤ (четвърти) и от запад - 

край на регулацията, АЧОС № 934 от 28.04.2022 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 № 34 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.09.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………… 

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

Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост. /вх. № 91-00-156/16.09.2022 

г./ 

9. ……………………………………… 

След проведено поименно гласуване: 17 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, 

Общински съвет – Хаджидимово прие следното 

РЕШЕНИЕ № 403 

 

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 (парцел) ⅠⅠⅠ (трети) от квартал 1 (първи) по сега 

действащия план на село Садово, община Хаджидимово, одобрен със Заповед № 334/10.07.1986 

година на Кмета на общината, с площ за урегулираният имот от 760 (седемстотин и шестдесет) 

квадратни метра, при граници (съседи):  от север УПИ (парцел) ІІ (втори), от изток – улица, от юг 

- УПИ (парцел) ІⅤ (четвърти) и от запад - край на регулацията, който имот е актуван с Акт за 

частна общинска собственост № 934 от 28.04.2022 год., вписан в Службата по вписвания Гоце 

Делчев към Агенция по вписванията София с дв.вх. рег. № 1794, вх.рег. № 1794, парт. №  77385, 

акт № 40, том ⅤⅠⅠІ, дело № 727/13.05.2022 год. 

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

в  размер на 7 500 (седем хиляди и петстотин) лева. 

3.Определя първоначална тръжна цена на имота в размер на 7 500 (седем хиляди и 

петстотин) лева. 

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

и фактически действия за изпълнение на настоящото решение. 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
 



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

e-mail: obshtinskisavet_hd@abv.bg 

                                                                                               ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

П Р О Т О К О Л № 34 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.09.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………… 

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

Кандидатстване на община Хаджидимово с проект по Програма за развитие на селските 

райони за периода 2014-2022 г. /вх. № 91-00-151/15.09.2022 г./ 

9. ……………………………………… 

След проведено поименно гласуване: 17 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, 

Общински съвет – Хаджидимово прие следното 

РЕШЕНИЕ № 404 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, член 21, ал. 1 т. 

8 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал. 1 от ЗОС, Общински съвет Хаджидимово 

Р Е Ш И : 

1. Дава съгласие Община Хаджидимово  да кандидатства с проектно предложение: 

«Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и 

принадлежностите към тях в град Хаджидимово, община Хаджидимово, подобект улица 

„Отец Пайсии“ от О.Т. 306 до О.Т. 318, и от О.Т. 317 до О.Т. 271“, Мярка 6 -7.2 „Инвестиции в 

създаването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от 

стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) посредством процедура на подбор 

на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19.467 – МИГ – Гоце Делчев – 

Гърмен – Хаджидимово, Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”. 

          

2. Дейностите в обхвата на проект:  «Рехабилитация и реконструкция на улици, 

тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях в град Хаджидимово, община 

Хаджидимово, подобект: улица „Отец Пайсии“ от О.Т. 306 до О.Т. 318, и от О.Т. 317 до О.Т. 

271“, са включени в съответствие на целите и приоритетите на Общински план за развитие 2014-

2020г. на Община Хаджидимово, Стратегическа цел 3: Подобряване на териториалната 

устойчивост и свързаност, Приоритет 3.1: Обновяване и поддържане на техническата и 

социалната инфраструктура, обслужваща населението на общината, дейност – 

Реконструкция и изграждане на улична мрежа – асфалтиране, полагане на бордюри и 

изграждане на тротоари в община Хаджидимово. 

            

3. Възлага на Кмета на Община Хаджидимово да предприеме  всички необходими правни 

и фактически действия във връзка с подготовката, кандидатстването и изпълнението на проектно 

предложение по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. 

 

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 № 34 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.09.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………… 

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

Работата по програмите за временна заетост към 31.07.2022 г. 

9. ……………………………………… 

 

С явно гласуване: 17 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – 

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 405 

 

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

информацията от Димитър Баханов – зам. кмет на община Хаджидимово, относно: Работата по 

програмите за временна заетост към 31.07.2022 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 № 34 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.09.2022 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 за застрояване 

(ПУП-ПЗ)  на ПИ с идентификатор 77058.15.44 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри (КККР) на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград с цел 

промяна предназначението на горска територия и отреждане на имота за „Лесопарк“ /вх. № 

91-00-158/23.09.2022 г./ 

 

 

След проведено поименно гласуване: 17 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, 

Общински съвет – Хаджидимово прие следното 

РЕШЕНИЕ № 406 

 

Общински  съвет Хаджидимово на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 и 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 – План за 

застрояване (ПУП – ПЗ) на Поземлен имот с идентификатор 77058.15.44 (седем седем нула пет 

осем точка петнадесет точка четиридесет и четири) по КККР на  град Хаджидимово, община 

Хаджидимово, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1165 от 23.05.2018г. на 

Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 65 344 кв.м., трайно предназначение на територията 

– горска, начин на трайно ползване – иглолистна гора,  предходен идентификатор – няма, номер 

по предходен план - 015001, с цел промяна предназначението на горска територия и отреждане на 

имота за „ЛЕСОПАРК”.  

 

2. Поземлен имот с идентификатор 77058.15.44 (седем седем нула пет осем точка 

петнадесет точка четиридесет и четири) по КККР на  град Хаджидимово, община Хаджидимово, 

област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1165 от 23.05.2018г. на Изпълнителния 

директор на АГКК, с площ от 65 344 кв.м., трайно предназначение на територията – горска, начин 

на трайно ползване – иглолистна гора,  предходен идентификатор – няма, номер по предходен план 

- 015001, с цел промяна предназначението на горска територия и отреждане на имота за 

„ЛЕСОПАРК”.  

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 

 


