
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 №5 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 29.01.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1.Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Приемане бюджета на община Хаджидимово за 2016 година./вх.№91-00-
20/19.01.2016 г. 

17…………… 

С поименно  гласуване: 15 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 2 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 
съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №38 

     На основание член 52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 , във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от 
ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с 
разпоредбите на ЗДБРБ за 2016 година и ПМС № 380 от 29.12. 2015 година за 
изпълнение на ЗДБРБ за 2016 година    

Р Е Ш И: 
 

1. Общински съвет град Хаджидимово приема бюджета на община Хаджидимово 
за 2016  година както следва: 

1.1  ПО ПРИХОДА -  5 873 148,00 лева, разпределен по параграфи 
съгласно приложение № 1, в т.ч.: 

   1.1.1. приходи от делегирани от държавата дейности в размер на  3 784 
273,00 лева,в т.ч.: 

       1.1.1.1.  обща допълваща субсидия   - 3740095,00 лева  
       1.1.1.2. преходен остатък от 2015 година в размер на   44178,00  лева,   
    1.1.2. приходи от местни дейности в размер на  2 088 875,00  лева, в 

т.ч.: 
       1.1.2.1.  данъчни приходи – 282700,00 лева 
       1.1.2.2.  не данъчни приходи - 669600,00 лева 

                 1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на    
                 1099800,00 лева 



1.1.2.3.1. обща изравнителна субсидия – 716400,00  
лева 

              1.1.2.3.2. трансфер за зимно поддържане и   
           снегопочистване – 56000,00   

1. целева субсидия за капиталови разходи – 327400,00 лева 
2. преходен остатък от 2015 година  - 36775,00 лева 

1.2  ПО РАЗХОДА – 5 873 148,00  лева,  разпределен по функции, 
съгласно приложение № 2, в т.ч. 

 - делегирани държавни дейности – 3784273,00 лева 
 - местни дейности – 2088875,00 лева,   

2.  Приема поименния списък  на разходите за придобиване на дълготрайни 
активи и основен ремонт за 2016 година по обекти от целевата субсидия за 
капиталови разходи, както и обектите, които се финансират чрез параграф 40-00 
постъпления от продажби на общински нефинансови активи, съгласно приложение 
№ 3 

3.   Определя числеността на персонала и диференцирани средни брутни 
работни заплати по функции и дейности, без звената от системата на народната 
просвета,  съгласно приложение № 4 

4. Утвърждава разчет  за целевите разходи и субсидии , както следва 
   4.1. Членски внос - 3500,00 лева, 
   4.2. Обезщетения и помощи по Решение на Общински съвет – 10000,00 

лева 
   4.3.  субсидиите за читалищата и футболните клубове, съгласно 

приложение № 5 
5. Приема следните лимити за разходи 
- представителни разходи за кмета  - 10 000,00 лева 

          - представителни разходи за председателя на общински 
            съвет –  5000,00 лева 

6.Утвърждава разчета за субсидии на второстепенните разпоредители с 
бюджетни кредити съгласно приложение № 6 

7. Определя максималния размер на дълга както следва:  
   7.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2016 г. в размер на 

30000,00 лева 
   7.2. Максимален размер на общинския дълг към края на 2016 година в 

размер на 0,00 лева. 
9. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които 

могат да бъдат натрупани през 2016 година в размер на 5% от средногодишния 
размер на  отчетените разходи за последните четири години.. 

10. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат 
да бъдат поети през 2016 година в размер на 20% от средногодишния размер на  
отчетените разходи за последните четири години. 



11. Определя размера на просрочените задължения от 2015  години, които ще 
бъдат разплатени от бюджета за 2016 година и размера на просрочените вземания, 
които ще бъдат събрани през бюджетната година, съгласно приложение № 7 

12. Определя размера на просрочените вземания, които се предвиждат да 
бъдат събрани през 2016 година ,съгласно приложение № 8  

13. Оправомощава кмета на Общината да извършва компенсирани промени : 
     13.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между 

утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на 
дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за 
делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната 
делегирана дейност. 

  13.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките 
на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на 
разходите. 

  13.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и 
неотложни разходи по т. 1.2. от настоящето решение. 

14. Възлага на кмета: 
   14.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 
   14.2.  Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 
   14.3.  Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да 

утвърди разпределението. 
   14.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния 

темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки 
за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на 
бюджетните разходи. 

   14.5. Да включва информация по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните 
отчети и обяснителните записки към тях. 

   14.6. Да разработи детайлен разчет по сметките за средства от Европейския 
съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния 
управляващ орган и на МФ. 

15. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от 
временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на 
плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други 
международни програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет 
е част от общинския бюджет. 

    15.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря 
срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата 
програма но не по-късно от края на 2016 година. 

   15.2. При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно 
свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от 
ЗПФ. 



    15.3. Във всички останали случаи при възникване на потребност от 
предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася 
предложение за предоставянето им по решение на ОбС. 

 16. Упълномощава кмета: 
      16.1.   Да разработва и възлага подготовката на общински програми и да 

кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на 
Европейския съюз и други донори, по национални програми и от други източници 
за реализиране на годишните цели на общината и за изпълнение на общинския план 
за развитие. 

     16.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други 
източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

               17. Приема за сведение протокол от публичното обсъждане на бюджета, 
съгласно приложение № 9.   
 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 
 
Протоколчик: Ина Бойчева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 №5 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 29.01.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…….. 

2.Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Приемане на стратегия за управлението на общинска собственост в община 
Хаджидимово за мандат 2016-2019 г./вх.№ 91-00-13/15.01.2016 г. 
17…………… 

С поименно  гласуване: 17 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 
съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №39 

 

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

 
Р Е Ш И : 

 
ПРИЕМА СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 
В ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО ЗА МАНДАТ 2016– 2019 г. 
 

 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 
 
Протоколчик: Ина Бойчева 

 

 



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 №5 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 29.01.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…….. 

3.Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Приемане на програма за управлението на общинската собственост в община 
Хаджидимово за 2016 г. /вх. № 91-00-14/15.01.2016 г./. 

17…………… 

С поименно  гласуване: 16 – „ЗА“, 1 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 
съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №40 

 
     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 : 

 
Приема ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С 
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО ЗА 2016 година. 
 

 

 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 
 
Протоколчик: Ина Бойчева 

 



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 №5 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 29.01.2016 г. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…….. 

4.Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост. /вх. № 91-00-
24/20.01.2016 г./ 
17…………… 

С поименно  гласуване: 17 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 
съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №41 

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 общинско имущество и конкретните 
правомощия на кметовете на Община Хаджидимово, Общински съвет – Хаджидимово 

 
Р Е Ш И : 

 
1. Да се проведе ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ по реда на глава 

пета от НРПУРОИКПК за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 
а именно: ИЗОСТАВЕНА НИВА с площ  30.490 дка (тридесет декара и четиристотин 
и деветдесет  квадратни метра), категория на земята при неполивни условия - четвърта, 
находяща се в землището на село Гайтаниново, община Хаджидимово, област 
Благоевград,  ЕКАТТЕ 14341  в местността “КРАИЩЕ”, съставляваща имот № 
021021 (двадесет и една хиляди и двадесет и първи) по картата на възстановената 
собственост на  землището, при граници (съседи): Имот № 021014 Пасище, мера на 
община Хаджидимово; Имот № 021020 Пасище, мера на наследниците на Димитър 
Георгиев Гиндров;  Имот № 021019 Храсти на община Хаджидимово; Имот № 021023 
Пасище, мера на наследниците на Ангел Спасов Ботилов; Имот № 021052  Пасище, 
мера на община Хаджидимово; Имот № 021022 Пасище, мера на наследниците на 
Никола Илиев Каракашев;  Имот № 021031 Пасище, мера на наследниците на Мирчо П 
Стоянов; Имот № 021032 Пасище, мера на община Хаджидимово и Имот № 000097 Път 
ІV клас на община Хаджидимово, върху имота има следните ограничения: 66 Защитена 
зона за опазване на дивите птици, съгласно чл.6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за 
биологичното разнообразие. Забраняват се дейностите, определени със заповедта за 



обявяване на защитената зона и с плана за управление., актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 108/31.07.2007 год., вписан в Службата по вписвания Гоце 
Делчев към Агенция по вписванията с вх. рег. № 2580, парт. № 2787, акт № 197, том Х, 
дело № 2278/20.08.2007 год.  
  2. Одобрява изготвената експертната оценка за определяне на пазарната 
стойност за имота,  възлизаща в  размер на 18 614 лева. 
  3. Определя първоначална тръжна цена на имота в размер на 19 000 лева. 
 
 
 
 
Председател на ОбС: Мехмед Имамов 
 
Протоколчик: Ина Бойчева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 №5 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 29.01.2016 г. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…….. 

5.Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост. /вх. № 91-00-
25/20.01.2016 г./ 

17…………… 

С поименно  гласуване: 17 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 
съвет  -Хаджидимово взе следното 

РЕШЕНИЕ №42 

І. 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 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 следния недвижим имот – частна общинска 
собственост, а именно: НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел)  
І (първи), имот планоснимачен номер 49 (четиридесет и девети) от квартал 100 (сто) 
по плана на град Хаджидимово,  община Хаджидимово, област Благоевград, одобрен 
със Заповед № 70/03.06.1991 година на Кмета на община Хаджидимово, с площ за 
урегулирания поземлен имот от 799 (седемстотин деветдесет и девет) квадратни 
метра, съставляващ УПИ  ,  при съседи за имота: От север – улица, от изток – УПИ 
(парцел) ХVІІ, пл. № 129 и УПИ (парцел) ІІ, пл.№ 128, от юг и от запад - улици). 
Описаният имот е актуван с Акт за частна общинска собственост № 623 от 15.01.2016 
год. 

2. Одобрява  експертната оценка за определяне на пазарната стойност за имота,  
възлизаща в  размер на 5 200 (пет хиляди и двеста) лева. 

3. Определя първоначална тръжна цена на имота в размер на 7 500 лева.                     
 

С поименно  гласуване: 17 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 
съвет - Хаджидимово взе следното 



 

РЕШЕНИЕ №43 

ІІ. 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 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 следния недвижим имот – частна общинска 
собственост, а именно: НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) 
VІІІ (осми), от квартал 17 (седемнадесети) по плана на село Нова Ловча,  община 
Хаджидимово, област Благоевград, одобрен със Заповед № 43/1992 год. и изменен за 
този квартал със Заповед № 92/02.06.2015 год. и двете на Кмета на община 
Хаджидимово с площ за урегулирания поземлен имот от  8 595 (осем хиляди петстотин 
деветдесет и пет) квадратни метра, при съседи: От север – УПИ (парцел) VІІ (седми), 
от изток – улица, от юг – УПИ (парцел) ІХ (девети) и от запад – улица,  актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 621 от 15.01.2016 год. 

2. Одобрява  експертната оценка за определяне на пазарната стойност за имота,  
възлизаща в  размер на 23 300 (двадесет и три хиляди и триста) лева. 

3. Определя първоначална тръжна цена на имота в размер на 26 000 лева.  
 

 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 
 
Протоколчик: Ина Бойчева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 №5 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 29.01.2016 г. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…….. 

6.Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Земеделска земя от общински поземлен фонд, определена за обезщетяване на 
граждани по реда на чл. 10Б от ЗСПЗЗ./вх.№91-00-28/21.01.2016 г./ 

17…………… 

С явно гласуване: 17 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет 
- Хаджидимово взе следното 

РЕШЕНИЕ №44 

     На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 10б, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Общински съвет – 
Хаджидимово 
 

Р Е Ш И: 
 

1.ИЗКЛЮЧВА от списъка на земеделските земи от ОПФ, определени за обезщетение 
на граждани по реда на чл. 10б от ЗСПЗЗ, приет с решение № 337 от протокол № 33 от 
заседание на Общински съвет – гр.Хаджидимово, проведено на 18.06.2003 год., следния 
недвижим имот, а именно - НИВА с площ 137.118 дка, категория на земята пир 
неполивни условия - четвърта, находяща се в землището на село Копривлен, ЕКАТТЕ 
38532, община Хаджидимово, област Благоевградска, в местността “Каршилар”, 
съставляваща имот № 000216 по картата на землището.  

 
2. ВКЛЮЧВА в списъка на земеделските земи от ОПФ, определени за обезщетение на 
граждани по реда на чл. 10б от ЗСПЗЗ, приет с решение № 337 от протокол № 33 от 
заседание на Общински съвет – Хаджидимово, проведено на 18.06.2003 год., следните 
недвижими имоти, находящи се в землището на с.Копривлен: 

По 
ред 

Номер по 
КВС 

Начин на трайно ползване Категория на 
земята при 
неполивни условия 

Площ 
(дка) 

1. 000174 Нива V 4.138 



2. 000249 Нива V и VІ 5.943 
3. 000398 Изоставена ливада Х 2.951 
4. 000414 Ливада Х 9.716 
5. 002002 Нива VІ 1.802 
6. 004003 Нива VІ 2.024 
7. 004004 Нива VІ 0.955 
8. 012019 Нива VІ 2.516 
9. 016029 Нива VІ 2.137 
10. 037005 Нива ІV 1.500 
11. 040020 Нива ІV 1.691 
12. 040038 Нива ІV 1.601 
13. 041006 Нива ІV 3.225 
14. 042006 Нива ІV 1.042 
15. 043004 Нива ІV 1.039 
16. 044001 Нива ІV 2.151 
17. 048007 Нива ІV 1.299 
18. 068001 Използвана ливада V 1.276 
19. 068013 Използвана ливада V 1.246 
20. 069020 Използвана ливада V 4.411 
21. 071008 Използвана ливада V 1.444 
22. 072001 Използвана ливада V 2.904 
23. 074009 Използвана ливада V 6.901 
24. 077005 Нива ІV 2.501 
25. 096011 Използвана ливада Х 3.777 
26. 108004 Използвана ливада Х 2.930 
27. 111039 Използвана ливада ІV 1.998 
28. 113011 Нива ІV 2.594 
29. 026001 Нива VІ 1.848 
30. 038015 Нива ІV 2.910 
31. 042003 Нива ІV 1.230 
32. 080013 Овощна градина V 4.161 
33. 081007 Овощна градина V 3.900 
34. 084009 Овощна градина ІV 2.181 
35. 104013 Лозе Х 7.589 
36. 109014 Използвана ливада Х 4.575 
37. 000242 Нива VІ 1.190 
38. 000370 Лозе Х 5.014 
39. 000400 Изоставена ливада Х 1.503 
40. 000402 Изоставена ливада Х 1.216 
41. 017020 Нива VІ 1.230 
42. 046008 Нива ІV 0.999 
43. 047044 Нива ІV 0.799 
44. 049004 Нива ІV 0.801 
45. 092018 Нива VІ 1.369 
46. 096010 Използвана ливада Х 4.043 
47. 096013 Използвана ливада Х 3.631 
48. 000172 Нива V 0.904 
49. 000270 Нива VІ 0.941 
50. 000191 Нива V 1.302 
51. 010006 Нива  VІ 0.309 



52. 035007 Нива ІV 0.356 
53. 047015 Нива ІV 0.340 
54. 005011 Нива V 6.308 
55. 000193 Нива ІV 5.074 
 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 
 
Протоколчик: Ина Бойчева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 №5 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 29.01.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…….. 

7.Докладна записка от Румен Георгиев Боянин – зам. кмет на община  Хаджидимово, 
относно: Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община 
Хаджидимово за 2016 г./вх.№91-00-18/18.01.2016 г./ 

17…………… 

 

С явно гласуване: 17 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет 
- Хаджидимово взе следното 

РЕШЕНИЕ №45 
 
     На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 26а, ал.2 от Закона за народните 
читалища, Общински съвет – Хаджидимово 
 

РЕШИ: 
 

Приема Програма за развитие на читалищната дейност в община Хаджидимово. 
 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 
 
Протоколчик: Ина Бойчева 

 

 

 



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 №5 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 29.01.2016 г. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…….. 

8.Докладна записка от Кармелита Костадинова Палашева – председател на ПК 
„Образование, култура, вероизповедания, здравеопазване, социални дейности, спорт, 
детски и младежки дейности,  относно: Кандидатстване на СОУ „Никола Вапцаров“ 
по ПРСР, подмярка 7.2 – „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“./ вх.№91-00-
19/19.01.2016 г. 

17…………… 

С поименно  гласуване: 17 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 
съвет - Хаджидимово взе следното 

РЕШЕНИЕ №46 

     На основание чл.21, ал1, т.15 от ЗМСМА и чл.5, ал.1, т.14 от Правилника за 
организация и дейността но Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с Общинска администрация, Общинският съвет  
 

Р Е Ш И : 
 

     Общински съвет - Хаджидимово разрешава на Училищно настоятелство /УН/  на 
СОУ,,Никола Вапцаров”, гр.Хаджидимово, обл. Благоевград, като юридическо лице с 
нестопанска цел /ЮЛНЦ/ и без да се ангажира с каквато и финансова подкрепа от 
общината с общински средства, то самостоятелно да разработи Проектно предложение 
/ПП/, непротиворечащо  на Общинския план за развитие 2014-2020 година и да 
кандидатства с него за Безвъзмездна финансова помощ /БФП/ по ПРСР на МЗХ –
програмен период 2014-2020 година,  Подмярка 7.2 - ,,Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура”, подточка й) Инвестиции, реконструкция, ремонт, оборудване и 
/или/обзавеждане на образователна инфраструктура (училища, детски градини, ясли и 
др.) с местно значение в селските райони. 
Председател на ОбС: Мехмед Имамов 
 
Протоколчик: Ина Бойчева 



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 №5 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 29.01.2016 г. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…….. 

9.Докладна записка от Мехмед Юсеинов Имамов – председател на Общински съвет гр. 
Хаджидимово, относно: Определяне представител на Общински съвет в Общото 
събрание на Националното сдружение на общините в Република България 
(НСОРБ)./вх.№91-00-03/11.01.2016 г. 

17…………… 

С поименно  гласуване: 17 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 
съвет - Хаджидимово взе следното 

РЕШЕНИЕ №47 

     На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.2 и чл.27, ал. 1 от 
Устава на НСОРБ, Общински съвет – Хаджидимово 
 

РЕШИ: 
 

1. Определя за делегат на Общото събрание на Националното сдружение на 
общините в Република България, представителя на Общинския съвет г-н 
Мехмед Имамов. 

2. При невъзможност за участие на определения в т.1 делегат в заседание на 
Общото събрание, той ще бъде заместван от г-н Костадин Караянев. 

 

 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 
 
Протоколчик: Ина Бойчева 

 

 



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 №5 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 29.01.2016 г. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…….. 

10.Докладна записка от Мехмед Юсеинов Имамов – председател на Общински съвет гр. 
Хаджидимово, относно: Приемане на проект на Етичен кодекс на общинските 
съветници в община Хаджидимово за мандат 2015-2019 г./вх.№91-00-17/18.01.2016 
г. 

17…………… 

С явно гласуване: 17 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет 
- Хаджидимово взе следното 

РЕШЕНИЕ №48 
 

     На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл. 22, ал. 2 от Правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска 
администрация, Общински съвет Хаджидимово 

РЕШИ: 

     Приема Етичен кодекс на общинските съветници за мандат 2015-2019 г. 

 

 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 
 
Протоколчик: Ина Бойчева 

 

 



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 №5 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 29.01.2016 г. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…….. 

11.Докладна записка от Мехмед Юсеинов Имамов – председател на Общински съвет гр. 
Хаджидимово, относно: Приемане на план за работа на Общински съвет – 
Хаджидимово за първото полугодие на 2016 г. и Календарен график за провеждане 
на заседанията за първото полугодие на 2016 г../вх.№91-00-05/12.01.2016 г. 

17…………… 

С явно гласуване: 17 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет 
- Хаджидимово взе следното 

РЕШЕНИЕ №49 
 
     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 
първото полугодие на  2016 г., съгласно Приложение №1, което представлява 
неразделната част от настоящето решение. 

2.Общински съвет – Хаджидимово приема Календарен график за провеждане на 
заседанията, съгласно Приложение №2. 

 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 
 
Протоколчик: Ина Бойчева 



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 №5 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 29.01.2016 г. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…….. 

12. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Изпълнение на проект по подмярка 19.1 „Водено от общностите местно развитие 
по Програма за развитие на селските райони 2014-2020./вх.№91-00-12/15.01.2016 г. 

17…………… 

С поименно  гласуване: 17 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 
съвет - Хаджидимово взе следното 

РЕШЕНИЕ №50 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл.59 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл. 104, ал.1, т.5  от Закона за публичните финанси, във 
връзка с одобрен проект по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” на 
мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, в партньорство със  СНЦ 
„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” и т.II, подточка 2 от Решение 
№893/12.08.2015 г., Общинският съвет – Хаджидимово  

 
Р Е Ш И: 

 
1. Предоставя временен безлихвен заем на СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА 

ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ", БУЛСТАТ: 175886629 – водещ 
партньор и бенефициент по проект за подготвителни дейности по подмярка 19.1. 
"Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно 
развитие“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020, който ще се 
реализира в партньорство с Фондация „Местна инициативна група – 
Хаджидимово” и местно партньорство от община Гърмен - Община Гърмен, ЕТ 
"Сузана Сариева" и Сдружение „Неврокоп”, в размер на 8 348,63 лв. (17,46 % от 
одобрената БФП по  проекта). 

2. Заемът по т. 1 се предоставя за осигуряване на оборотни финансови средства за 
реализация на проект, финансиран с Договор за безвъзмездна финансова помощ 
№РД50-194/07.12.2015г.  

3. СДРУЖЕНИЕ " МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" 
следва да възстанови средствата по т.1 по бюджета на Община Хаджидимово, в 



срок до 10 (десет) дни след възстановяването им от страна на ДФЗ-РА и 
постъпването им по банковата сметка на Сдружението. 

4.  Упълномощава кмета на Община Хаджидимово да сключи споразумение със 
СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" при 
условията на настоящото решение.  

 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 
 
Протоколчик: Ина Бойчева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 №5 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИЯ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 29.01.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…….. 

13.Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Приемане на общински план за развитие на община Хаджидимово за периода 
2014-2020 г./вх.№91-00-21/19.01.2016 г. 

17…………… 

 

С явно гласуване: 17 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет 
- Хаджидимово взе следното 

 

РЕШЕНИЕ №51 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.13, ал.3 от Закона за регионалното 
развитие, Общински съвет - Хаджидимово приема Общински план за развитие на 
община Хаджидимово за периода 2014-2020 година. 
 

 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 
 
Протоколчик: Ина Бойчева 

 

 



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 №5 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 29.01.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…….. 

14.Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Отмяна на Решение №19 по протокол №4 от проведено на 28.12.2015 г. заседание 
на Общински съвет – Хаджидимово./вх.№91-00-22/20.01.2016 г./ 

17…………… 

 

С явно гласуване: 17 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет 
- Хаджидимово взе следното 

РЕШЕНИЕ №52 

     На основание чл. 21, ал.1, т.24 от ЗМСМА във връзка с чл. 45, ал.9 от ЗМСМА  
Общински съвет – Хаджидимово:  
 

РЕШИ: 
 
     Отменя свое Решение №19 по Протокол №4/28.12.2015г. за изменение в Наредба № 
1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната 
среда, защита на имуществото и безопасността на движението на територията на 
Община Хаджидимово. 
 

 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 
 
Протоколчик: Ина Бойчева 



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 №5 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 29.01.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…….. 

15.Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Преразглеждане на Решение №20 по протокол №4 от проведено на 28.12.2015 г. 
заседание на Общински съвет – Хаджидимово./вх.№91-00-23/20.01.2016 г./ 

17…………… 

 

С явно гласуване: 17 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет 
- Хаджидимово взе следното 

РЕШЕНИЕ №53 

     На основание чл. 21, ал.1, т.24 от ЗМСМА във връзка с чл. 45, ал.9 от ЗМСМА  
Общински съвет – Хаджидимово:  
 

РЕШИ: 
 
     Отменя свое Решение № 20 по Протокол № 4/28.12.2015г. за Промяна на 
числеността и структурата на персонала в делегирана държавна дейност „Общинска 
администрация“ в размер на 46 щатни бройки. 
 

 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 
 
Протоколчик: Ина Бойчева 

 



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 №5 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 29.01.2016 г. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…….. 

16.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 имот с номер 105012, представляващ Нива с площ от 
7,573 дка, находящ се в местността „Лозята“ в землището на село Копривлен, 
община Хаджидимово, област Благоевград. /вх. № 91-00-07/12.01.2016 г./. 
17…………… 

 

С явно гласуване: 17 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет 
- Хаджидимово взе следното 

РЕШЕНИЕ №54 

     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 – 

План за застрояване (ПУП - ПЗ) на имот с номер 105012, представляващ 
Нива с площ от 7.573 дка, находящ се в местността „Лозята” в землището на 
село Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград с цел промяна 
предназначението за земеделска земя и отреждане на имота за „офисна 
сграда, автомивка и паркинг”. 

2. ОДОБРЯВА задание за изработване на проект за Подробен устройствен 
план – План за застрояване (ПУП - ПЗ) на имот с номер 105012, 
представляващ Нива с площ от 7.573 дка, находящ се в местността „Лозята” в 
землището на село Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград с 
цел промяна предназначението за земеделска земя и отреждане на имота за 
„офисна сграда, автомивка и паркинг”. 
 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 
 



Протоколчик: Ина Бойчева 

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 №5 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 29.01.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…….. 

17.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 имот с номер 083054, представляващ Нива с площ от 
0,956 дка, находящ се в местността „Моянче“ в землището на село Илинден, 
община Хаджидимово, област Благоевград. /вх. № 91-00-08/12.01.2016 г./. 
 

С явно гласуване: 17 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет 
- Хаджидимово взе следното 

РЕШЕНИЕ №55 

     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 РАЗРЕШАВА изработването на 
проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП - ПЗ) на имот с 
номер 083054, представляващ Нива с площ от 0.956 дка, находящ се в местността 
„Моянче” в землището на село Илинден, община Хаджидимово, област Благоевград с 
цел промяна предназначението за земеделска земя и отреждане на имота за 
„техническа инфраструктура (базова станция)”.  
 

 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 
 
Протоколчик: Ина Бойчева 


