
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 № 37 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 25.11.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Финансов отчет на футболните клубове в община Хаджидимово за спортен сезон 

2021/2022 година. /вх. № 91-00-182/11.11.2022 г./ 

13. ……………………………………… 

 

С поименно гласуване: 15 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – 

Хаджидимово прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ № 413 

 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хаджидимово приема 

финансовия отчет на футболните клубове в община Хаджидимово за спортен сезон 2021/2022 

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 № 37 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 25.11.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ………………………………………. 

2. 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 закупуване на 1 /един/ брой специализиран автомобил за снегопочистване. /вх. 

№ 91-00-189/14.11.2022 г./ 

13. ……………………………………… 

 

С поименно гласуване: 15 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – 

Хаджидимово прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ № 414 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и във връзка с §60 ал. 1 и ал. 2, към ЗИД на ДОПК връзка със ЗУО, Общински съвет 

- Хаджидимово  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за ползване на част от средствата в размер на 75 000.00 лв. (седемдесет и пет 

хиляди лева) без включен ДДС, представляващи отчисления по чл. 60 и 64 от Закона за управление 

на отпадъците за закупуване на 1 /един/ брой специализиран автомобил за снегопочистване и 

опесъчаване. 

2. Упълномощава кмета на община Хаджидимово да предприеме всички необходими правни 

и фактически действия относно изпълнение на взетото по-горе 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 № 37 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 25.11.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. ………………………………………. 

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

Одобряване и приемане на инвестиции в активи публична общинска собственост. /вх. № 91-

00-191/16.11.2022 г./ 

13. ……………………………………… 

 

С 15 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – Хаджидимово прие 

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 415 

 

I. Общински съвет – Хаджидимово ОДОБРЯВА И ПРИЕМА следните инвестиции, в активи 

публична общинска собственост, извършени от „ВиК“ ООД, гр. Благоевград през 2020год.: 

1. Ремонт на довеждащ водопровод с. Парил – с. Нова Ловча, община Хаджидимово– 

22 435,04 лв.; 

2. Ремонт на съществуващ уличен водопровод по ул. „Георги Бенковски“ от о.т.254 до 

о.т.276 по плана на гр. Хаджидимово , община Хаджидимово – 17 302,17 лв.; 

3. Ремонт на съществуващ уличен водопровод по улица от о.т.98 до о.т.6 по плана на с. 

Гайтаниново, община Хаджидимово – 4 395,97 лв.; 

4. Ремонт на съществуващ уличен водопровод ул. „Свети Георги“ от о.т.83, през до 

о.т.337, до о.т.133 по плана на гр. Хаджидимово община Хаджидимово – 26 726,19 лв.; 

5. Ремонт на съществуващ уличен водопровод по ул. „Прогрес“ от о.т.338 до о.т.113 по 

плана на гр. Хаджидимово община Хаджидимово – 10 329,03 лв.; 

6. Сградни водопроводни отклонения гр. Хаджидимово, община Хаджидимово – 

1 135,24 лв.; 

7. Монтаж на система за дезинфекция в НВ село Теплен, община Хаджидимово – 

1 653,17 лв.; 

8. Монтаж на система за дезинфекция в НВ село Беслен, община Хаджидимово – 

1 425,10 лв. 

 

II. На основание чл. 198ж от Закона за водите и §9, ал. 10 от Преходните и заключителни 

разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗВ /Обн. - ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. и доп. 

- ДВ, бр. 58 от 2015 Г.), и във връзка с чл. 198б, т.  2 от Закона за водите, Общински съвет 

предава/предоставя на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград /АВиК/ за управление следните придобити 

активи - водопроводи:  



1. Ремонт на довеждащ водопровод с. Парил – с. Нова Ловча, община Хаджидимово, с 

балансова стойност  – 22 435,04 лв.; 

2. Ремонт на съществуващ уличен водопровод по ул. „Георги Бенковски“ от о.т.254 до 

о.т.276 по плана на гр. Хаджидимово , община Хаджидимово, с балансова стойност – 17 302,17 лв.; 

3. Ремонт на съществуващ уличен водопровод по улица от о.т.98 до о.т.6 по плана на с. 

Гайтаниново, община Хаджидимово, с балансова стойност – 4 395,97 лв.; 

4. Ремонт на съществуващ уличен водопровод ул. „Свети Георги“ от о.т.83, през до 

о.т.337, до о.т.133 по плана на гр. Хаджидимово община Хаджидимово, с балансова стойност – 

26 726,19 лв.; 

5. Ремонт на съществуващ уличен водопровод по ул. „Прогрес“ от о.т.338 до о.т.113 по 

плана на гр. Хаджидимово община Хаджидимово, с балансова стойност – 10 329,03 лв.; 

6. Сградни водопроводни отклонения гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, с 

балансова стойност  – 1 135,24 лв.; 

7. Монтаж на система за дезинфекция в НВ село Теплен, община Хаджидимово, с 

балансова стойност  – 1 653,17 лв.; 

8. Монтаж на система за дезинфекция в НВ село Беслен, община Хаджидимово, с 

балансова стойност  – 1 425,10 лв.; 

9. Водопровод, с приблизителна дължина от 160 линейни метра, изграден в имот ПИ с 

идентификатор 44464.8.19, землище на село Лъки, община Хаджидимово, в местността 

„Воденицата/Бостанлък“ 

10.Водопровод, с приблизителна дължина от 270 линейни метра, изграден в имот – 

публична общинска собственост, започващ от началото на ПИ с идентификатор 00014.93.100 до ПИ 

с идентификатор 00014.93.65, землище на село Абланица, община Хаджидимово; 

11. Водопровод, с приблизителна дължина от 240 линейни метра, изграден в имот – 

публична общинска собственост, започващ от началото на ПИ с идентификатор 00014.101.23 до ПИ 

с идентификатор 00014.102.12, землище на село Абланица, община Хаджидимово; 

12. Водопровод, с приблизителна дължина от 756 линейни метра, изграден в имот – 

публична общинска собственост, започващ от началото на ОТ113, продължава на югоизток по 

улица, между квартали 64 и 65 към ОТ 120 по регулационен и кадастрален план на на град 

Хаджидимово, община Хаджидимово, до края на регулацията ОТ 116 продължава в югозападна 

посока по ПИ с идентификатор 77058.16.276 – публична общинска собственост и достига до ПИ с 

идентификатор 77058.24.2 – публична общинска собственост; 

 

III.  На основание чл. 198о, ал. 1 и ал. 4 и във връзка с чл. 198п, ал. 1 и ал. 5, т. 4 и т. 5, и ал. 

6 от Закона за водите, и при условията на сключения Договор между АВиК и „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД - Благоевград, който е в сила от 01.06.2016 г., Общински съвет,  предоставя за  

стопанисване, поддържане и експлоатация на оператора „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - 

Благоевград активите по точка II (втора). 

IV. Общински съвет – Хаджидимово УПЪЛНОМОЩАВА и ВЪЗЛАГА на Кмета на 

Община Хаджидимово да предприеме необходимите действия по изпълнението на настоящото 

решение, изпрати уведомително писмо до „Асоциация по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „В и К“ ООД, гр. Благоевград“ за предоставяне на активите на ВиК оператора – „В и 

К“ ООД, гр. Благоевград за изпълняване на дейностите по Договор за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и 

канализационни услуги, както и да подпише всички необходими документи за предаване на актива. 

 

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 № 37 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 25.11.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. ………………………………………. 

6. 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. № 91-00-173/27.10.2022 г./ 

13. ……………………………………… 

 

С 15 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – Хаджидимово прие 

следното 

РЕШЕНИЕ № 418 

 
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 град Хаджидимово:    

Р  Е  Ш  И: 

1. Предоставя на ОСЗ Хаджидимово: Поземлен имот с идентификатор 00014.31.18 (нула нула 

нула едно четири точка тридесет и едно точка осемнадесет) по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на село Абланица,  община Хаджидимово, област Благоевград, одобрени със Заповед № 

РД-18-1133/22.05.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и 

кадастър, с площ по скица 2859 (две хиляди осемстотин петдесет и девет) квадратни метра, с трайно 

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

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

- 031018, находящ се в местността “ГЪРКИНЯТА“, в землището на село Абланица, ЕКАТТЕ 00014,  

за  възстановяване правото на собственост в съществуващи или възстановими реални граници на 

наследниците на МУСТАФА ОСМАНОВ МУСТАФОВ..  

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 № 37 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 25.11.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. ………………………………………. 

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

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

175/02.11.2022 г./ 

13. ……………………………………… 

 

С 15 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – Хаджидимово прие 

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 419 

 

 

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, 

представляващ: Поземлен имот с идентификатор 00014.105.166 (нула нула нула едно четири точка 

сто и пет точка сто шестдесет и шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село 

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

1133/22.05.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, 

последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземленият имот 

е от 06.04.2022г., с площ по скица 97878 (деветдесет и седем хиляди осемстотин седемдесет и осем) 

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

ПАСИЩЕ, категория на земята при неполивни условия - 8 (осма), стар идентификатор – няма, номер 

по предходен план - 105160, находящ се в землището на село Абланица, ЕКАТТЕ 00014, община 

Хаджидимово, област Благоевград, при граници (съседи): 00014.105.164 (нула нула нула едно 

четири точка сто и пет точка сто шестдесет и четири), 00014.105.158 (нула нула нула четиринадесет 

точка сто и пет точка сто петдесет и осем), 00014.105.157 (нула нула нула четиринадесет точка сто 

и пет точка сто петдесет и седем), 00014.105.156 (нула нула нула четиринадесет точка сто и пет 

точка сто петдесет и шест), 00014.105.117 (нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка сто 

и седемнадесет), 00014.105.142 (нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка сто четиридесет 

и две), 00014.105.119 (нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка сто и деветнадесет), 

00014.105.118 (нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка сто и осемнадесет), 



00014.105.136 (нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка сто тридесет и шест), 

00014.105.159 (нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка сто петдесет и девет), 

00014.105.165 (нула нула нула едно четири точка сто и пет точка сто шестдесет и пет), 00014.105.120 

(нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка сто и двадесет), 00014.105.135 (нула нула нула 

четиринадесет точка сто и пет точка сто тридесет и пет), 00014.105.121 (нула нула нула 

четиринадесет точка сто и пет точка сто двадесет и едно), 00014.105.134 (нула нула нула 

четиринадесет точка сто и пет точка сто тридесет и четири), 00014.105.123 (нула нула нула 

четиринадесет точка сто и пет точка сто двадесет и три), 00014.105.122 (нула нула нула 

четиринадесет точка сто и пет точка сто двадесет и две), 00014.105.127 (нула нула нула 

четиринадесет точка сто и пет точка сто двадесет и седем), 00014.105.138 (нула нула нула 

четиринадесет точка сто и пет точка сто тридесет и осем), 00014.105.124 (нула нула нула 

четиринадесет точка сто и пет точка сто двадесет и четири), 00014.105.125 (нула нула нула 

четиринадесет точка сто и пет точка сто двадесет и пет), 00014.105.126 (нула нула нула 

четиринадесет точка сто и пет точка сто двадесет и шест), 00014.105.128 (нула нула нула 

четиринадесет точка сто и пет точка сто двадесет и осем), 00014.105.129 (нула нула нула 

четиринадесет точка сто и пет точка сто двадесет и девет), 00014.105.130 (нула нула нула 

четиринадесет точка сто и пет точка сто и тридесет), 00014.105.131 (нула нула нула четиринадесет 

точка сто и пет точка сто тридесет и едно), 00014.104.25 (нула нула нула четиринадесет точка сто и 

четири точка двадесет и пет), 00014.105.133 (нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка 

сто тридесет и три), 00014.105.132 (нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка сто тридесет 

и две), 00014.105.23 (нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка двадесет и три), 

00014.104.212 (нула нула нула четиринадесет точка сто и четири точка двеста и дванадесет), 

00014.105.24 (нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка двадесет и четири), 00014.105.27 

(нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка двадесет и седем), 00014.105.29 (нула нула 

нула четиринадесет точка сто и пет точка двадесет и девет), 00014.105.25 (нула нула нула 

четиринадесет точка сто и пет точка двадесет и пет), 00014.105.22 (нула нула нула четиринадесет 

точка сто и пет точка двадесет и две), 00014.105.16 (нула нула нула четиринадесет точка сто и пет 

точка шестнадесет), 00014.105.28 (нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка двадесет и 

осем), 00014.105.26 (нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка двадесет и шест), 

00014.105.30 (нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка тридесет), 00014.105.32 (нула 

нула нула четиринадесет точка сто и пет точка тридесет и две), 00014.105.38 (нула нула нула 

четиринадесет точка сто и пет точка тридесет и осем), 00014.105.147 (нула нула нула четиринадесет 

точка сто и пет точка сто четиридесет и седем), 00014.105.209 (нула нула нула четиринадесет точка 

сто и пет точка двеста и девет), 00014.105.39 (нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка 

тридесет и девет), 00014.105.41 (нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка четиридесет и 

едно), 00014.105.42 (нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка четиридесет и две), 

00014.105.149 (нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка сто четиридесет и девет), 

00014.105.145 (нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка сто четиридесет и пет), 

00014.105.146 (нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка сто четиридесет и шест), 

00014.105.31 (нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка тридесет и едно); 00014.105.102 

(нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка сто и две), 00014.105.79 (нула нула нула 

четиринадесет точка сто и пет точка седемдесет и девет), 00014.105.105 (нула нула нула 

четиринадесет точка сто и пет точка сто и пет), 00014.105.103 (нула нула нула четиринадесет точка 

сто и пет точка сто и три), 00014.105.104 (нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка сто и 

четири), ), 00014.105.106 (нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка сто и шест), 

00014.105.107 (нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка сто и седем) и 00014.888.9901 



(нула нула нула четиринадесет точка осемстотин осемдесет и осем точка девет девет нула едно), 

съгласно скица № 15-1269287 от 01.11.2022 год. 

2. Възлага на кмета на общината да предприеме действия по съставянето и издаването на акт 

за частна общинска собственост на описаният в точка 1 от настоящото решение недвижим имот. 

 

 

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 № 37 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 25.11.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. ………………………………………. 

8. 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. № 91-00-174/27.10.2022 г./ 

13. ……………………………………… 

 

С поименно гласуване: 15 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – 

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 420 

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, изр. 2, чл. 14, ал. 7 и чл. 39, ал.3 от ЗОС и чл. 48, ал. 2 и 3от 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 НИКОЛОВ ЗАЙКОВ от град Гоце 

Делчев, община Гоце Делчев, за устройване на постоянен пчелин върху  1000/129056 (хиляда върху 

сто двадесет и девет хиляди и петдесет и шест) идеални части от Поземлен имот с идентификатор 

14341.8.74 (едно четири три четири едно точка осем точка седемдесет и четири) по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на село Гайтаниново  община Хаджидимово, област Благоевград, 

одобрени със Заповед № РД-18-1135/22.05.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция по 

геодезия, картография и кадастър с площ по скица 129056 (сто двадесет и девет хиляди и петдесет 

и шест ) 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 - 008074, местонахождение: в местността „ГРАМАДА” село 

Гайтаниново, ЕКАТТЕ 14341, община Хаджидимово, област Благоевград, при съседи: 14341.8.8 

(едно четири три четири едно точка осем точка осем); 14341.8.6 (едно четири три четири едно точка 

осем точка шест); 14341.8.7 (едно четири три четири едно точка осем точка седем); 14341.8.10 (едно 

четири три четири едно точка осем точка десет); 14341.8.9 (едно четири три четири едно точка осем 

точка девет); 14341.8.73 (едно четири три четири едно точка осем точка седемдесет и три); 

14341.8.72 (едно четири три четири едно точка осем точка седемдесет и две); 14341.8.71 (едно 

четири три четири едно точка осем точка седемдесет и едно); 14341.8.70 (едно четири три четири 

едно точка осем точка седемдесет); 14341.8.67 (едно четири три четири едно точка осем точка 

шестдесет и седем); 14341.8.66 (едно четири три четири едно точка осем точка шестдесет и шест); 

14341.8.64 (едно четири три четири едно точка осем точка шестдесет и четири); 14341.8.63 (едно 

четири три четири едно точка осем точка шестдесет и три); 14341.8.62 (едно четири три четири едно 

точка осем точка шестдесет и две); 14341.8.61 (едно четири три четири едно точка осем точка 

шестдесет и едно); 14341.888.9901 (едно четири три четири едно точка осем  осем осем точка девет 



девет нула едно); 14341.8.60 (едно четири три четири едно точка осем точка шестдесет); 14341.8.59 

(едно четири три четири едно точка осем точка петдесет и девет); 14341.8.58 (едно четири три 

четири едно точка осем точка петдесет и осем); 14341.8.57 (едно четири три четири едно точка осем 

точка петдесет и седем); 14341.8.32 (едно четири три четири едно точка осем точка тридесет и две); 

14341.8.650 (едно четири три четири едно точка осем точка шестстотин и петдесет); 14341.8.30 

(едно четири три четири едно точка осем точка тридесет); 14341.8.29 (едно четири три четири едно 

точка осем точка двадесет и девет); 14341.8.31 (едно четири три четири едно точка осем точка 

тридесет и едно); 14341.8.28 (едно четири три четири едно точка осем точка двадесет и осем); 

14341.8.25 (едно четири три четири едно точка осем точка двадесет и пет); 14341.8.26 (едно четири 

три четири едно точка осем точка двадесет и шест); 14341.8.27 (едно четири три четири едно точка 

осем точка двадесет и седем); 14341.8.18 (едно четири три четири едно точка осем точка 

осемнадесет); 14341.8.17 (едно четири три четири едно точка осем точка седемнадесет); 14341.8.16 

(едно четири три четири едно точка осем точка шестнадесет); 14341.8.15 (едно четири три четири 

едно точка осем точка петнадесет); 14341.8.14 (едно четири три четири едно точка осем точка 

четиринадесет); 14341.8.620 (едно четири три четири едно точка осем точка шестстотин и двадесет); 

14341.8.13 (едно четири три четири едно точка осем точка тринадесет); 14341.8.4 (едно четири три 

четири едно точка осем точка четири); 14341.8.5 (едно четири три четири едно точка осем точка 

пет); 14341.8.630 (едно четири три четири едно точка осем точка шестстотин и тридесет); 14341.8.12 

(едно четири три четири едно точка осем точка дванадесет) и 14341.8.11 (едно четири три четири 

едно точка осем точка единадесет), за който имот е съставен Акт за публична общинска собственост 

№ 546/09.02.2022г., за срок от 10 (десет) години. 

2.  Цената на правото на ползване се заплаща ежегодно и в размер на 15 (петнадесет) лева за 

година. 

3. 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 № 37 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 25.11.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. ………………………………………. 

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

Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване 

(ПУП-ПЗ)  за поземлен имот 77058.5.330, м. „Потока“ гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, 

област Благоевград за „Дърводелски цех и склад“ /вх. № 91-00-185/14.11.2022 г./ 

13. ……………………………………… 

 

С явно гласуване: 15 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – 

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 424 

 

 
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 77058.5.330, м. „Потока“   гр. Хаджидимово,  община 

Хаджидимово за „Дърводелски цех и склад“. 

 

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

Застрояване   (ПУП – ПЗ) за поземлен имот 77058.5.330, м. „Потока“   гр. Хаджидимово,  община 

Хаджидимово за „Дърводелски цех и склад“. 

 
 

 

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 № 37 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 25.11.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ………………………………………. 

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

Кандидатстване на община Хаджидимово проектно предложение „ГРИЖА В ДОМА В 

ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по Програма “Развитие на 

човешките ресурси” 2021-2027 към Министерството на труда и социалната политика.. /вх. № 

91-00-190/16.11.2022 г./ 

13. ……………………………………… 

 

След проведено поименно гласуване: 15 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински 

съвет – Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 423 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8, т. 12 Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, и чл.94, ал.3, т. 6 от Закона за публичните финанси  Общинския съвет Хаджидимово  

Р Е Ш И : 

1. Дава съгласие Община Хаджидимово да разработи и кандидатства с проектно предложение 

„ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО“ по процедура чрез директно предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по Програма “Развитие 

на човешките ресурси” 2021-2027 към Министерството на труда и социалната политика. 

     2. Упълномощава кмета на община Хаджидимово да предприеме всички необходими действия 

за подаване по електронен път чрез Информационна система за управление и наблюдение на 

средствата от ЕС  в България (ИСУН 2020) на проектно предложение по процедурата.  

 

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 № 37 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 25.11.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ………………………………………. 

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

Кандидатстване на община Хаджидимово с проектно предложение BG05SFPR002-2.002 - 

Укрепване на общинския капацитет по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027  

Министерство на труда и социалната политика. 

13. ……………………………………… 

 

С явно гласуване: 15 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – 

Хаджидимово прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ № 425 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 и ал. 2, във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет Хаджидимово  

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие Община Хаджидимово да разработи и кандидатства с проектно 

предложение BG05SFPR002-2.002 - Укрепване на общинския капацитет по Програма “Развитие 

на човешките ресурси” 2021-2027 на Министерство на труда и социалната политика  

2. Упълномощава кмета на община Хаджидимово да предприеме всички необходими 

действия за подаване по електронен път чрез Информационна система за управление и наблюдение 

на средствата от ЕС  в България (ИСУН 2020) на проектно предложение по процедурата.  

 
 

 

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 № 37 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 25.11.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ………………………………………. 

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

Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План Застрояване 

(ПУП – ПЗ) за поземлен имот 77058.21.19, м. „Халката“, гр. Хаджидимово, община 

Хаджидимово за „Автосервиз; магазини; кафе-аперитив; паркинг“. 

 

С явно гласуване: 15 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – 

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 426 

 
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 77058.21.19, м. „Халката“   гр. Хаджидимово,  община 

Хаджидимово за „Автосервиз; магазини; кафе-аперитив; паркинг“. 

 

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

Застрояване   (ПУП – ПЗ) за поземлен имот 77058.21.19, м. „Халката“   гр. Хаджидимово,  

община Хаджидимово за „Автосервиз; магазини; кафе-аперитив; паркинг“. 

 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 

 
 

 


