
 
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 №7 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 29.02.2016 г. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Отчет за изпълнението на бюджета за 2015 г. от второстепенните разпоредители с 
бюджетни кредити/училища, детски градини, кметства, читалища/. Отчет за събраните 
приходи от такса битови отпадъци по населени места в община Хаджидимово към 
31.12.2015 г. 

15……………. 

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

РЕШЕНИЕ №60 

     На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА и чл.5, ал.1, т.5 от Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с Общинската администрация, Общински съвет – Хаджидимово приема отчетите за 
касовото изпълнение на бюджета за 2015 г. от второстепенните разпоредители. 
 
С явно гласуване: 16 – „ЗА“, 1 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет 
- Хаджидимово взе следното 

РЕШЕНИЕ №61 
 

     На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА и чл.5, ал.1, т.5 от Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с Общинската администрация Общински съвет – Хаджидимово приема отчета за 
събраните приходи от такса битови отпадъци по населени места в община 
Хаджидимово към 31.12.2015 г. 
 

 
 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 
 
Протоколчик: Анелия Стойкова 

 



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 №7 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 29.02.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

2. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост./вх.№91-00-
74/15.02.2016 г./ 

15…………….. 

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

РЕШЕНИЕ №62 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и 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: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 6.000 дка (шест декара), начин на 
трайно ползване - ДРУГА СЕЛИЩНА ТЕРИТОРИЯ, ведно с изградените в имота 
Двуетажна масивна сграда със застроена площ от 261 (двеста шестдесет и един) 
квадратни метра и Едноетажна масивна сграда – ГАРАЖ със застроена площ от 72 
(седемдесет и два) квадратни метра, находящ се в местност “ТРОХАЛЕТО” в 
землището на село Нова Ловча, ЕКАТТЕ 51860, община Хаджидимово, област 
Благоевград, съставляващ имот № 016097 (шестнадесет хиляди деветдесет и седми) по 
картата на възстановената собственост на землището, граници (съседи): имот № 016009 
Нива на Иван Илиев Христов, имот № 000023 Полски път на община Хаджидимово, 
имот № 016006 Пасище, мера на община Хаджидимово и имот № 016010 Пасище, мера 
на община Хаджидимово, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
296/20.05.2013 год. 

2. Одобрява  експертната оценка за определяне на пазарната стойност за имота,  
възлизаща в  размер на 39 800 (тридесет и девет хиляди и осемстотин) лева. 



3.Определя първоначална тръжна цена на имота в размер на 42 000 (четиридесет 
и две хиляди) лева. 

 
 
 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 
 
Протоколчик: Анелия Стойкова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 №7 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 29.02.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

3.Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Одобряване на пазарна оценка за продажба на недвижим имот – частна общинска 
собственост./вх.№91-00-75/15.02.2016 г./ 

15…………….. 

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

РЕШЕНИЕ №63 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35, ал. 3 от ЗОС във връзка с чл. 41, 
ал. 2 от ЗОС, Общински съвет – Хаджидимово 

 
Р Е Ш И : 

1. ОДОБРЯВА експертната оценка за определяне на пазарната стойност на: 
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) ХІІІ (тринадесет), имот планоснимачен 
номер 68 (шестдесет и осем) от квартал 23 (двадесет и трети) по сега действащия план 
на село Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград, одобрен със Заповед № 
20/1991 година на Кмета на общината, с площ за урегулирания поземлен имот от 480 
(четиристотин и осемдесет) квадратни метра, при съседи за същия: от север - 
Урегулиран поземлен имот (парцел) І (едно), планоснимачен № 67 (шестдесет и седем), 
от изток – Урегулиран поземлен имот (парцел) ХІІ (дванадесети), имот планоснимачен 
№ 69 (шестдесет и девет), от юг и от запад – улици, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 561 от 26.02.2015 год., без построените в имота сгради.  

2. ОПРЕДЕЛЯ  продажна цена на имота в размер на 4 200 лева (четири хиляди и 
двеста лева). 

 
 
Председател на ОбС: Мехмед Имамов 
 
Протоколчик: Анелия Стойкова 



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 №7 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 29.02.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

4. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Обявяване на общински имот от публична в частна общинска 
собственост./вх.№91-00-78/15.02.2016 г./ 

15…………….. 

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

РЕШЕНИЕ №64 

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: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) ІІ (втори), от 
квартал 20 (двадесети) по плана на град Хаджидимово,  община съща, област 
Благоевград, одобрен със Заповед № 70/1991 год. и изменен в тази част със Заповед № 
224/20.11.2015 год. и двете на Кмета на община Хаджидимово с площ за урегулирания 
поземлен имот от  263 (двеста шестдесет и три) квадратни метра,  актуван с Акт за 
публична общинска собственост № 208 от 10.02.2016 год. 

 
 
 

 
Председател на ОбС: Мехмед Имамов 
 
Протоколчик: Анелия Стойкова  
 



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 №7 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 29.02.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

5.Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост./вх.№91-00-
80/16.02.2016 г./ 

15…………….. 

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

РЕШЕНИЕ №65 

 
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 2016 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 
140: НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) V (пети) от квартал 
80 (осемдесети) по плана на града, одобрен със заповед № 70 от 1991 год.  и изменен в 
тази част с ПУП – ПР одобрен със заповед № 89/29.05.2015 год. и двете на Кмета на 
община Хаджидимово, с площ за имота от 746 (седемстотин четиридесет и шест) 
квадратни метра, актуван с Акт за общинска собственост № 624 от 09.02.2016 год. и 
точка 141:  НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) Х (десети) от 
квартал 80 (осемдесети) по плана на града, одобрен със заповед № 70 от 1991 год.  и 
изменен в тази част с ПУП – ПР одобрен със заповед № 89/29.05.2015 год. и двете на 
Кмета на община Хаджидимово, с площ за имота от 517 (петстотин и седемнадесет) 
квадратни метра, актуван с Акт за общинска собственост № 625/09.02.2016 год. 
 
С поименно  гласуване: 17 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 
съвет - Хаджидимово взе следното 



 

РЕШЕНИЕ №66 

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, а 
именно: НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) V (пети) от 
квартал 80 (осемдесети) по плана на град Хаджидимово, община съща, област 
Благоевград, одобрен със заповед № 70 от 1991 год.  и изменен в тази част с ПУП – ПР 
одобрен със заповед № 89/29.05.2015 год. и двете на Кмета на община Хаджидимово, с 
площ за имота от 746 (седемстотин четиридесет и шест) квадратни метра, при съседи: 
от север – УПИ (парцел) ІV (четвърти), от изток – земеделска земя, от юг - УПИ 
(парцел) Х (десети) и УПИ (парцел) ІХ (девети),  и от запад – улица, актуван с Акт за 
общинска собственост № 624 от 09.02.2016 год. и 

2. Одобрява  експертната оценка за определяне на пазарната стойност за имота,  
възлизаща в  размер на 5 850 (пет хиляди осемстотин и петдесет) лева. 

3.Определя първоначална тръжна цена на имота в размер на 7 000 (седем хиляди) 
лева. 
 
С поименно  гласуване: 17 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 
съвет - Хаджидимово взе следното 

РЕШЕНИЕ №67 

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, а 
именно: НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) Х (десети) от 
квартал 80 (осемдесети) по плана на град Хаджидимово, община съща, област 
Благоевград, одобрен със заповед № 70 от 1991 год.  и изменен в тази част с ПУП – ПР 
одобрен със заповед № 89/29.05.2015 год. и двете на Кмета на община Хаджидимово, с 
площ за имота от 517 (петстотин и седемнадесет) квадратни метра, при съседи: от 
север – УПИ (парцел) V (пети), от изток – земеделска земя, от юг - улица и от  запад -  
УПИ (парцел) ІХ (девети), актуван с Акт за общинска собственост № 625/09.02.2016 
год. 



2. Одобрява  експертната оценка за определяне на пазарната стойност за имота,  
възлизаща в  размер на 4 100 (четири хиляди и сто) лева. 

3.Определя първоначална тръжна цена на имота в размер на 5 000 (пет хиляди) 
лева. 
 

 
 

 
Председател на ОбС: Мехмед Имамов 
 
Протоколчик: Анелия Стойкова 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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 №7 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 29.02.2016 г. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

6.Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Промяна 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./ вх.№91-00-68/12.02.2016 г./ 

15…………….. 

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

РЕШЕНИЕ №68 
 

 На основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във вр. с чл.8 от Закона за нормативните актове - Общински 
съвет  Хаджидимово, приема изменения 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 както следва: 
 

РЕШИ: 
 

 I. Чл. 6 ал. 1, т. 1, който гласи: Забранява се на лица под 16 години, без родител/ 
настойник или попечител, след 18.00 часа да посещават заведения, в които се сервира 
алкохол, а за периода 15.06 – 15.09. – 20.00 часа, следва да се измени както следва: 
Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат 
грижи за дете, са длъжни да го придружават на обществени места след 20.00 
часа, ако детето не е навършило 14 – годишна възраст, съответно след 22.00 часа, 
ако детето е навършило 14 години, но не е навършило 18 – годишна възраст 
  

II.  Точка 3 на чл.6, ал.1, която гласи: Крайният час на посещения в заведения за 
непълнолетни лица е 22.00 часа, а за периода 15.06 – 15.09 – 24.00 часа, следва да се 
измени както следва: Ако родителите, попечителите или другите лица, които 



полагат грижи за дете, не могат да го придружават, те са длъжни да осигурят 
пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на обществени места след 
22.00 часа, ако детето е навършило14 – годишна възраст, но не е навършило 18 – 
годишна възраст.   

 
 
 

 
Председател на ОбС: Мехмед Имамов 
 
Протоколчик: Анелия Стойкова  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 №7 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 29.02.2016 г. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

7.Информация относно намерения за кандидатстване на община Хаджидимово през 
2016 г. с проекти по програми на Европейския съюз 2014-2020 г. /вх.№91-00-
69/12.02.2016 г./ 

15…………….. 

С явно гласуване: 16 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 1 – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, Общински съвет - 
Хаджидимово взе следното 

РЕШЕНИЕ №69 
 

     На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.5, ал.1, т.11 от Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с Общинската администрация, Общински съвет – Хаджидимово, приема 
информацията, относно намеренията за кандидатстване на община Хаджидимово през 
2016 г. с проекти по програми на Европейския съюз 2014-2020 г. 

 
 
 

 
Председател на ОбС: Мехмед Имамов 
 
Протоколчик: Анелия Стойкова  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 №7 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 29.02.2016 г. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

8.Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Кандидатстване на община Хаджидимово с проекти по програма Интеррег – 
Инструмент за предприсъединителна помощ – Програма за Трансгранично 
сътрудничество България-Гърция 2014-2020./вх.№91-00-77/15.02.2016 г./ 

15…………….. 

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

РЕШЕНИЕ №70 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 15 от Общински Съвет - Хаджидимово 
 

РЕШИ: 
 

1. Дава съгласие  Община Хаджидимово да  разработи, кандидатства и изпълни 
проект „Изготвяне на технически проект: „Паркоустройство и  
благоустрояване на площад и зелени площи в село Копривлен община 
Хаджидимово". 

 
2. Възлага на кмета на Община Хаджидимово  да предприеме  всички необходими 

правни и фактически действия във връзка с подготовката, кандидатстването и 
изпълнението на проект „Изготвяне на технически проект: 
„Паркоустройство и  благоустрояване на площад и зелени площи в село 
Копривлен община Хаджидимово". 

 

 
 
 

 
Председател на ОбС: Мехмед Имамов 
 
Протоколчик: Анелия Стойкова  



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 №7 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 29.02.2016 г. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

9.Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Одобряване на общата численост и структурата в общинска администрация 
Хаджидимово./вх.№91-00-83/17.02.2016 г./ 

15…………….. 

С явно гласуване: 16 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 1 – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, Общински съвет - 
Хаджидимово взе следното 

РЕШЕНИЕ №71 
 

На основание  чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл.12, ал.1 от Наредбата за прилагане на 
класификатора на длъжностите в администрацията, Общински съвет град 
Хаджидимово: 

 
Р Е Ш И : 

 
1. Одобрява общата численост и структурата на общинска администрация-

Хаджидимово в делегирана от държавата дейност съгласно Приложение № 1, считано 
от 01.04.2016 г.  
 2. Задължава кмета на общината да отрази направените промени в 
Устройствения правилник и длъжностното щатно разписание. 

 
 
 
 
 

 
Председател на ОбС: Мехмед Имамов 
 
Протоколчик: Анелия Стойкова  

 



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 №7 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 29.02.2016 г. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

10. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Приемане на Общински годишен план за младежта за 2016 г./ вх.№91-00-
58/11.02.2016 г./ 

15…………….. 

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

РЕШЕНИЕ №72 
 

    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 
 

РЕШИ: 
 

1. Приема  Общински план за  младежта – 2016 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Председател на ОбС: Мехмед Имамов 
 
Протоколчик: Анелия Стойкова  

 
 
 



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 №7 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 29.02.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

11.Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Приемане на културен календар на национални и общински празници на община 
Хаджидимово за 2016 г./вх.№91-00-67/12.02.2016 г./ 

15…………….. 

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

РЕШЕНИЕ №73 

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

Р Е Ш И:  
 

1. Общински съвет - Хаджидимово приема Културен календар на национални и 
общински празници на Община Хаджидимово за 2016 г.,съгласно Приложение №1 
2. Общински съвет - Хаджидимово приема план-сметка за провеждане на празниците 
на населени места в община Хаджидимово. 

 
 
 
 
 
 

 
Председател на ОбС: Мехмед Имамов 
 
Протоколчик: Анелия Стойкова  

 
 
 
 



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 №7 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 29.02.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

12.Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Приемане на отчет за изпълнение на общински план за младежта за 2015 
г./вх.№91-00-81/16.02.2016 г./ 

15…………….. 

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

РЕШЕНИЕ №74 
 

    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 
 

РЕШИ: 
 

1. Приема  Отчет за изпълнение на общински план за младежта за 2015 г. 
 
 
 
 
 
 

 
Председател на ОбС: Мехмед Имамов 
 
Протоколчик: Анелия Стойкова  
 
 
 
 



 
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 №7 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 29.02.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

13.Докладна записка от инж. Румен Боянин – зам. кмет на община Хаджидимово, 
относно: Приемане на Отчета по изпълнението на Общинската програма за 
закрила на детето през 2015 г./вх.№91-00-86/18.02.2016 г./ 

15…………….. 

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

РЕШЕНИЕ №75 
 

     На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, Общински съвет – Хаджидимово,  приема 
Отчета по изпълнението на Общинската програма за закрила на детето през 2015 
година; 
 

 
 
 
 
 
 

 
Председател на ОбС: Мехмед Имамов 
 
Протоколчик: Анелия Стойкова  

 
 
 
 
 



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 №7 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 29.02.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

14.Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия 
по реда на чл. 92 от КСО./вх.№91-00-90/19.02.2016 г./ 

15…………….. 

 

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

РЕШЕНИЕ №76 
 

На основание Чл.7, ал.4, т. 3 от Наредбата за пенсиите за осигурителен стаж 
Общински съвет град Хаджидимово дава съгласие за внасяне на предложение в 
Министерски Съвет за отпускане на персонална пенсия по смисъла на чл. 92 от КСО на 
наследниците Рахман Реджеп Ариф, ЕГН 0844210045 и Ибрахим Реджеп Ариф, ЕГН 
1045290006, наследници на починалия Реджеп Рахман Ариф. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Председател на ОбС: Мехмед Имамов 
 
Протоколчик: Анелия Стойкова  

 
 



 
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 №7 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 29.02.2016 г. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…….. 

15.Докладна записка от Кармелита Палашева – председател на ПК по „ОКВЗСДСДМД, 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещите се лица и 
семейства на територията на община Хаджидимово./вх.№91-00-87/18.02.2016 г./ 

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

РЕШЕНИЕ №77 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 5 и ал. 
2, т. 24 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, Общински съвет гр. 
Хаджидимово взе следното  
 

РЕШЕНИЕ: 
  
І. ОТПУСКА еднократна финансова помощ на следните лица:  
 
1. Любен Кирилов Дяков, гр. Хаджидимово                                           200 лв. 
2. Николай Костадинов Вералов, гр. Хаджидимово                               150 лв. 
3. Неджил Джамалов Пентов, с. Абланица                                              150 лв. 
4. Жулиана Ивайлова Петелова, с. Теплен                                               150 лв. 
5. Андон Маринов Белчев, с. Копривлен                                                  150 лв. 
6. Мими Емилянова Влахова, с. Копривлен                                             150 лв. 
7. Лиляна Кирилова Дукова, гр. Хаджидимово                                        150 лв. 
8. Стоянка Димитрова Шейтанова, гр. Хаджидимово                             100 лв. 
9. Алеко Данелов Огнянов, с. Теплен                                                        100 лв. 
10. Лютви Фазлиев Топов, с. Абланица                                                     100 лв. 
11. Емине Халилова Ибраимова, с. Блатска                                              100 лв. 
12. Софка Андонова Зимбилева, с. Копривлен                                         100 лв. 
13. Катерина Иванова Баракова, гр. Хаджидимово                                  100 лв. 
14. Емине Алмазова Ангушева, с. Беслен                                                   50 лв.    



15. Фатме Исмаилова Имамова, с. Абланица                                             50 лв.   
16. Филип Филипов Келешев, с. Теплен                                                     50 лв. 
17. Къдрин Алипиев Ангушев, с. Беслен                                                    50 лв. 
18. Шефкие Ибраимова Петелова, с. Теплен                                               50 лв.    
19. Ася Чавдарова Кавалова, с. Теплен                                                        50 лв.  
20. Стоянка Харискова Чобанова, с. Садово                                               50 лв.  
21. Айше Мустафова Келешева, с. Теплен                                                  50 лв.   
22. Зия Ибраимов Кордов, с. Абланица                                                       50 лв.   
23. Шукри Махмудов Метушев, с. Абланица                                             50 лв. 
24. Величка Кръстева Пейчева, гр. Хаджидимово                                     50 лв. 
25. Тюркян Шукри Шабан, гр. Хаджидимово                                            50 лв. 
26. Елена Димитрова Зайкова, с. Копривлен                                              50 лв. 
27. Ангел Великов Праматаров, с. Копривлен                                            50 лв. 
28. Елисавета Костадинова Велева, гр. Хаджидимово                               50 лв.     
29. Георги Борисов Георгиев, с. Петрелик                                                   50 лв. 
30. Атидже Алиева Петелова, с. Теплен                                                       50 лв. 
31. Ана Събинова Башева, с. Беслен                                                             50 лв.   
  
 
ІІ. Средствата да се осигурят от бюджета на община Хаджидимово за 2016 г. по 
параграф „Обезщетения и помощи по решения на общински съвет”.  
 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 
 
Протоколчик: Анелия Стойкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


