
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 №8 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 25.03.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Приемане на План-сметка за определяне размера на разходите по събиране на 
битови отпадъци за 2016 г. в община Хаджидимово. /вх.№91-00-119/14.03.2016 г./ 

19. ……………. 

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

РЕШЕНИЕ №78 

     На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА във връзка с чл.66, ал.1 от ЗМДТ, 
Общински съвет – Хаджидимово одобрява план-сметката за разходите за такса битови 
отпадъци от община Хаджидимово, съгласно приложението. 

 

 

 

 

 

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 №8 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 25.03.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

2. Докладна записка от Лазар Папазов – председател на ПК по „Регионално развитие, 
инвестиции, евроинтеграця, еврофондове, бизнес среда, трудова заетост, нормативна 
дейност и обществен ред“, относно: Учредяване на право на ползване върху част от 
общински поземлен имот с № 030095 (АОС № 100 от 24.02.2014 г.) в землището на 
с. Теплен с ЕКАТТЕ 72269 за устройване на постоянен пчелин. /вх.№91-00-
101/26.02.2016 г./ 

19…………….. 

 

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

РЕШЕНИЕ №79 

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.34, ал.6, чл.39 ,ал.3 и ал.4 от ЗОС, във 
връзка с чл.11, ал.1 и 2 от ЗПч, дава съгласие за учредяване на възмездно право на 
ползване за устройване на постоянни пчелини за срок от 6 (шест) години на следните 
лица, върху следните имоти – публична общинска собственост: 

1.1. на ЮЛИЯН СЕВЕРИНОВ ЧИНАРСКИ  с постоянен адрес: с.Теплен, 
община Хаджидимово, област с административен център град Благоевград, 
върху част от поземлен имот с идентификатор №030095 по кадастралната 
карта на с.Теплен, с площ 3000 кв.м., с начин на трайно ползване „Пасище, 
мера“, целият с площ от 67 060 кв.м. (АОС №100 от 24.02.2014 год.).; 

1.2. на ЕЛХАН ЮЛИЯНОВ ЧИНАРСКИ с постоянен адрес: с.Теплен, община 
Хаджидимово, област с административен център град Благоевград, върху 
част от поземлен имот с идентификатор №030095 по кадастралната карта на 
с.Теплен, с площ 2000 кв.м., с начин на трайно ползване „Пасище, мера“, 
целият с площ от 67 060 кв.м. (АОС №100 от 24.02.2014 год.).; 

2.Упълномощава Кмета на община Хаджидимово да сключи договор за учредяване 
на право на ползване за срок от 6 (шест) години. 



3. Определя годишна наемна цена, съгласно оценката на лицензирания оценител. 

 

 

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 №8 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 25.03.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

3. Информация относно състоянието на общинската инфраструктура – улици, пътища, 
комуникации, ВиК и планиране на участие в проекти към Европейски фондове. 
/вх.№91-00-111/10.03.2016 г./ 

19…………….. 

 

С явно гласуване: 15 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет 
- Хаджидимово взе следното 

РЕШЕНИЕ №80 
 

     На основание чл. 21, ал. 1,т. 23 от ЗМСМА, във връзка с приетия Годишен план за 
работа на Общинския съвет, Общински съвет – Хаджидимово приема Информация 
относно състоянието на общинската инфраструктура – улици, пътища, комуникации, 
ВиК и планиране на участие в проекти към Европейски фондове. 

 

 

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 №8 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 25.03.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

4. Информация относно отдадено под наем имущество, частна и публична общинска 
собственост (земеделска земя) към дата 01.03.2016 година. /вх.№91-00-113/11.03.2016 
г./ 

19…………….. 

 

С явно гласуване: 15 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет 
- Хаджидимово взе следното 

РЕШЕНИЕ №81 
 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с приетия Годишен план за 
работа на Общинския съвет, Общински съвет – Хаджидимово приема Информация 
относно отдадено под наем имущество, частна и публична общинска собственост 
(земеделска земя) към дата 01.03.2016 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 №8 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 25.03.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

5. Информация относно отдадено под наем общинско имущество към 01.03.2016 
година. /вх.№91-00-114/11.03.2016 г./ 

19…………….. 

 

С явно гласуване: 15 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет 
- Хаджидимово взе следното 

РЕШЕНИЕ №82 
 

     На основание чл. 21, ал. 1,т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 5, ал. 2 от Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с Общинската администрация, Общински съвет – Хаджидимово приема 
Информация относно отдадено под наем общинско имущество към 01.03.2016 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 №8 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 25.03.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

6. 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 Гърция-България 2014-2020. /вх.№91-00-105/02.03.2016 г./ 

19…………….. 

 

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

РЕШЕНИЕ №83 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 15 от ЗМСМА и чл. 34, ал.4 от ЗОС Общински 
Съвет - Хаджидимово 

 
Р Е Ш И: 

 
1.Дава съгласие  Община Хаджидимово да  разработи, кандидатства и изпълни 

проект  „Изграждане на спортна зала в УПИ I, с пл. № 530 и пл.№ 529 от кв. 20 по 
плана на град Хаджидимово, община Хаджидимово,област Благоевград“. 

 
2. Предоставя  УПИ I, с пл. № 530 и пл.№ 529 от кв. 20 по плана на град 

Хаджидимово, община Хаджидимово,област Благоевград за безвъзмездно право на 
ползване за целите на проекта, за срок не по-малък от 5 г., след датата на приключване 
на проекта. 
 

3.Възлага на Кмета на Община Хаджидимово – Людмил Терзиев   да предприеме  
всички необходими правни и фактически действия във връзка с подготовката, 
кандидатстването и изпълнението на проект „Изграждане на спортна зала в УПИ I, с 
пл. № 530 и пл.№ 529 от кв. 20 по плана на град Хаджидимово, община 



Хаджидимово,област Благоевград“, както и да подписва споразумения за 
партнъорство  с организации или юридически лица от гръцка страна. 

 
На основание чл. 60, ал.1 от АПК Общински Съвет – Хаджидимово допуска 

предварително изпълнение на настоящото решение. 
 

 

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 №8 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 25.03.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

7. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Кандидатстване с проекти по програма Интеррег – Програма за Трансгранично 
сътрудничество Гърция-България 2014-2020. /вх.№91-00-106/02.03.2016 г./ 

19…………….. 

 

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

РЕШЕНИЕ №84 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от  ЗМСМА и чл. 34, ал.4 от ЗОС Общински Съвет - 
Хаджидимово 
 

РЕШИ: 
 
1. Предоставя  сграда, представляваща Читалище, находяща се в урегулиран 

поземлен имот  - парцел II/втори/, имот пл. №526 /петстотин двадесет и шест/ от кв. 
20/двадесети/ по действащия план на град Хаджидимово, утвърден със Заповед № 
70/03.06.1991г. на кмета на община Хаджидимово, при съседи за парцела: изток – 
улица; запад – УПИ – парцел I от кв. 20, север – улица и юг – улица и площад  на 
Читалищното настоятелство на Читалище „Яне Сандански“ - град Хаджидимово  за 
кандидатстване и изпълнение по проект: Проект по Програма за Трансгранично 
сътрудничество Гърция - България 2014 – 2020“. 
  

На основание чл. 60, ал.1 от АПК Общински Съвет – Хаджидимово допуска 
предварително изпълнение на настоящото решение. 
 
 II.Общински съвет Хаджидимово - да предостави сграда, представляваща 
Читалище, находяща се в урегулиран поземлен имот  - парцел II/втори/, от кв. 36 
/тридесет и шести/ по действащия план на село Абланица, одобрен със Заповед 



№2523/1937г. на ОНС, при съседи за урегулирания имот:  изток – улица; запад – улица, 
север – улица и юг – УПИ /парцел/  I /първи/, представляваща публична общинска 
собственост, актувана с АПОС № 101/23.09.2004г.  на Читалищното настоятелство на 
Читалище „Просвета-1940“ село Абланица  за кандидатстване и изпълнение по 
проект: Проект по Програма за Трансгранично сътрудничество Гърция - България 
2014 – 2020“.  

Приоритетна ос 2: Устойчив и приспособим към климата трансграничен 
регион.   

Инвестиционен приоритет 6С: Защита, опазване, популяризиране и развитие 
на природното и културно наследство  
Специфична цел SO4: Да валоаризира културното и природно наследство на 
трансграничния регион за туристически цели.   

 

 

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 №8 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 25.03.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

7. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Кандидатстване с проекти по програма Интеррег – Програма за Трансгранично 
сътрудничество Гърция-България 2014-2020. /вх.№91-00-106/02.03.2016 г./ 

19…………….. 

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

РЕШЕНИЕ №85 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от  ЗМСМА и чл. 34, ал. 4  от ЗОС, Общински Съвет - 
Хаджидимово 
 

РЕШИ: 
 
1. Предоставя сграда, представляваща Читалище, находяща се в урегулиран 

поземлен имот  - парцел II/втори/, от кв. 36 /тридесет и шести/ по действащия план на 
село Абланица, одобрен със Заповед №2523/1937г. на ОНС, при съседи за 
урегулирания имот:  изток – улица; запад – улица, север – улица и юг – УПИ /парцел/  I 
/първи/ на Читалищното настоятелство на Читалище „Просвета-1940“ село    
Абланица  за кандидатстване и изпълнение по проект: Проект по Програма за 
Трансгранично сътрудничество Гърция - България 2014 – 2020“.  
 

На основание чл. 60, ал.1 от АПК Общински Съвет – Хаджидимово допуска 
предварително изпълнение на настоящото решение. 
 

 

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 №8 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 25.03.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

8. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Кандидатстване с проектно – предложение за „Подвижен и виртуален музей на 
биоразнообразието“ по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ 
V-A”. Приоритетна  ос 2: Устойчив и приспособим към климаторегион. 
Инвестиционен приоритет 6г: Опазване и възстановяване на биологичното 
разнообразие, опазване на почвите и възстановяване и насърчаване на 
екосистемните услуги, включително НАТУРА 2000 и зелени инфраструктури. 
/вх.№91-00-112/11.03.2016 г./ 

19…………….. 

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

РЕШЕНИЕ №86 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, предлагам на Общински съвет – Хаджидимово  

Р Е Ш И: 

1. Общински Съвет - Хаджидимово дава съгласие за участие на община 
Хаджидимово като партньор с проекто-предложение за „Подвижен и виртуален музей 
на биоразнообразието” по „Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-
A”. Приоритетна ос 2: Устойчив и приспособим към климата – регион. Инвестиционен 
приоритет 6г: Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, опазване на 
почвите и възстановяване и насърчаване на екосистемните услуги, включително 
НАТУРА 2000 и зелени инфраструктури. 

2. Общински съвет - Хаджидимово упълномощава кмета на общината, в 
качеството си на партньор по проекта, да подпише споразумение за сътрудничество с 
общините - Хаджидимово /Република България/ и Пагайо /Република Гърция/ и 
неправителствените организации - Асоциация Студентски Медиен Свят /Република 
България/ и DEPAN /Република Гърция/ и дава съгласие Кмета на Община Кресна да 



подпише заедно с Апликационните форми, необходимите приложения и изискуеми 
документи към проекта. 

3. Общински съвет - Хаджидимово  упълномощава кмета да предприеме 
всички необходими действия във връзка с разработването и изпълнението на проекта за 
„Подвижен и виртуален музей на биоразнообразието” по „Програма за трансгранично 
сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A”. Приоритетна ос 2: Устойчив и приспособим към 
климата – регион. Инвестиционен приоритет 6г: Опазване и възстановяване на 
биологичното разнообразие, опазване на почвите и възстановяване и насърчаване на 
екосистемните услуги, включително НАТУРА 2000 и зелени инфраструктури. 
Гарантира готовността на Общината, в случай на одобрение на проекта, да осигури 
временно средствата от собствени/трети източници до възстановяването на разходите 
им от Програмата. 

4. Общински Съвет - Хаджидимово декларира, че предназначението на обекта 
на интервенция по горепосочения проект, няма да бъде променяно  за период не по – 
малък от 5/пет/ години след приключване на дейностите по проекта. 
 

На основание чл. 60, ал.1 от АПК Общински Съвет – Хаджидимово допуска 
предварително изпълнение на настоящото решение. 
 

 

 

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 №8 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 25.03.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

9. 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 Гърция-България 2014-2020. /вх.№91-00-120/15.03.2016 г./ 

19…………….. 

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

РЕШЕНИЕ №87 

     На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 23 от ЗМСМА, Общински Съвет – Хаджидимово 
 

РЕШИ: 
 

1. Дава съгласие Община Хаджидимово като проектен партньор, да подготви и да 
кандидатства с проект „Проактивно общество“ с акроним ProSoc по Програма 
INTERREG V-A COOPERATION PROGRAMME – GREECE – BULGARIA  2014-2020 в 
обявената Покана за подаване на предложения № 2014TC16RFCB022, по приоритетна 
ос 4 „Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване“, инвестиционен 
приоритет 9c „Предоставяне подкрепа за социални предприятия“, с общ бюджет на 
проекта до 250 000 евро с ДДС, 0% съфинансиране.   

 
2. Упълномощава Кмета на община Хаджидимово да предприеме всички 

необходими мерки относно: 
- проектното предложение да бъде завършено и представено във сроковете, 

определени за оценка от Управляващия орган на европейските програми по 
сътрудничество, в съответствие с правилата и условията на Поканата и в 
сътрудничество с останалите партньори. 

- да бъдат завършени необходимите контакти и преговори с допустимите 
трансгранични институции, които ще доведат до подписване необходимите документи 
за доказване трансграничното естество и взаимните ползи на предложения проект. 



- да подпише или законно да упълномощи свой представител да подписва всички 
необходими документи в съответствие с правилата и условията на Поканата. 

3. Гарантира институционална и финансова непрекъснатост на предложените 
дейности и устойчивостта на резултатите им след приключване на определения срок за 
изпълнение на проектното предложение. 

4. Упълномощава Кмета на община Хаджидимово да осъществи действията 
необходими за изпълнение на настоящото решение. 
 

 

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 №8 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 25.03.2016 г. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

10. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Подготовка на проект „Запазване на местообитанията в планинските райони, чрез 
действия, насочени към съжителство с природата“ по Програма за трансгранично 
сътрудничество Гърция-България 2014-2020, в партньорство с Община Мики, 
Гърция./вх.№91-00-126/22.03.2016 г./ 

19…………….. 

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

РЕШЕНИЕ №88 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с изискванията на втора 
покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично 
сътрудничество Гърция-България 2014-2020, Общински съвет – Хаджидимово 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие Община Хаджидимово да кандидатства с проектно предложение 
„Запазване на местообитанията в планинските райони, чрез действия, насочени 
към съжителство с природата“ по Програмата за трансгранично сътрудничество 
Гърция-България 2014-2020. Наименованието на проекта на английски език и 
актронимът са следните: „Preserving habitats in mountain regions, through actions 
aimed at coexistence with nature”, Acronym: “With.Nature”. 

2. Дава съгласие Община Хаджидимово да е водещ партньор в проекта по т.1. 
3. Дава съгласие партньор по проекта по т.1 да е Община Мики – Гърция. 
4. Дава съгласие активите, придобити по време на реализацията на проекта по т.1, 

да се предоставят само за безвъзмездно ползване, в съответствие с целите на 
проекта, за период най-малко 5 години след края на проекта. 

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 №8 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 25.03.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

11. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Кандидатстване с проект по Програма за сътрудничество Интеррег V-A Гърция-
България 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие 
(ЕФРР). /вх.№91-00-127/22.03.2016 г./ 

19…………….. 

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

РЕШЕНИЕ №89 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с обявена от 
Управляващия орган на програмите за сътрудничество и Министерството на 
икономиката и туризма 2-ра покана с № 302200/МА5726 за представяне на проектни 
предложения за присъединяване по Програма за сътрудничество Интеррег V-A Гърция-
България 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие 
(ЕФРР), Общински съвет – Хаджидимово 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие Община Хаджидимово, като проектен партньор, да подготви и да 
кандидатства с проект: „Общността избира Здраве“ с акроним CoHealth по 
Програма INTERREG V-A COOPERATION PROGRAMME – GREECE – 
BULGARIA 2014-2020 в обявената Покана за подаване на предложения № 
2014TC16RFCB022, по приоритетна ос 4 „Трансграничен регион с висока степен 
на социално приобщаване“, инвестиционен приоритет 9а „Инвестиране в 
здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, 
регионалното и местното развитие, понижаване на неравнопоставеността по 
отношение на здравния статус, насърчаване на социалното приобщаване чрез 
подобряване на достъпа до обществени, културни и развлекателни услуги и 
преминаването от служби на институционално равнище към служби на местно 
равнище“, с общ бюджет на проекта до 250 000 евро с ДДС, 0% съфинансиране. 



2. Упълномощава Кмета на община Хаджидимово да предприеме всички 
необходими мерки относно: 
- проектното предложение да бъде завършено и представено във сроковете, 

определени за оценка от Управляващия орган на европейските програми по 
сътрудничество, в съответствие с правилата и условията на Поканата и в 
сътрудничество с останалите партньори. 

- да бъдат завършени необходимите контакти и преговори с допустимите 
трансгранични институции, които ще доведат до подписване необходимите 
документи за доказване трансграничното естество и взаимните ползи на 
предложения проект. 

- Да подпише или законно да упълномощи свой представител да подписва 
всички необходими документи в съответствие с правилата и условията на 
Поканата.   

3. Гарантира институционална и финансова непрекъснатост на предложените 
дейности и устойчивостта на резултатите им след приключване на определения 
срок за изпълнение на проектното предложение. 

4. Упълномощава Кмета на община Хаджидимово да осъществи действията 
необходими за изпълнение на настоящето решение. 

 

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 №8 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 25.03.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

12. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Кандидатстване с проект по Програма за сътрудничество Интеррег V-A Гърция-
България 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие 
(ЕФРР). /вх.№91-00-128/22.03.2016 г./ 

19…………….. 

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

РЕШЕНИЕ №90 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с обявена от 
Управляващия орган на програмите за сътрудничество и Министерството на 
икономиката и туризма 2-ра покана с № 302200/МА5726 за представяне на проектни 
предложения за присъединяване по Програма за сътрудничество Интеррег V-A Гърция-
България 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие 
(ЕФРР), Общински съвет – Хаджидимово 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие Община Хаджидимово, като проектен партньор, да подготви и да 
кандидатства с проект: „р. Струма – коридор за сътрудничество“ с акроним 
GoAP по Програма INTERREG V-A COOPERATION PROGRAMME – GREECE 
– BULGARIA 2014-2020 в обявената Покана за подаване на предложения № 
2014TC16RFCB022, по приоритетна ос 2 „Устойчив и приспособим към климата 
трансграничен регион“, инвестиционен приоритет 6f „Насърчаване на 
иновативни технологии с цел подобряване на защитата на околната среда и 
ефективното използване на ресурсите в сферата на отпадъците, водите и по 
отношение на почвата или за намаляване на замърсяването на въздуха“, с общ 
бюджет на проекта до 120 000 евро с ДДС, 0% съфинансиране. 

2. Упълномощава Кмета на община Хаджидимово да предприеме всички 
необходими мерки относно: 



- проектното предложение да бъде завършено и представено във сроковете, 
определени за оценка от Управляващия орган на европейските програми по 
сътрудничество, в съответствие с правилата и условията на Поканата и в 
сътрудничество с останалите партньори. 

- да бъдат завършени необходимите контакти и преговори с допустимите 
трансгранични институции, които ще доведат до подписване необходимите 
документи за доказване трансграничното естество и взаимните ползи на 
предложения проект. 

- Да подпише или законно да упълномощи свой представител да подписва 
всички необходими документи в съответствие с правилата и условията на 
Поканата.   

3. Гарантира институционална и финансова непрекъснатост на предложените 
дейности и устойчивостта на резултатите им след приключване на определения 
срок за изпълнение на проектното предложение. 

4. Упълномощава Кмета на община Хаджидимово да осъществи действията 
необходими за изпълнение на настоящето решение. 

 

 

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 №8 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 25.03.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

13. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Кандидатстване с проект по Програма за сътрудничество Интеррег V-A Гърция-
България 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие 
(ЕФРР). /вх.№91-00-129/22.03.2016 г./ 

19…………….. 

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

РЕШЕНИЕ №91 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с обявена от 
Управляващия орган на програмите за сътрудничество и Министерството на 
икономиката и туризма 2-ра покана с № 302200/МА5726 за представяне на проектни 
предложения за присъединяване по Програма за сътрудничество Интеррег V-A Гърция-
България 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие 
(ЕФРР), Общински съвет – Хаджидимово 

РЕШИ: 
 

1. Дава съгласие Община Хаджидимово, като проектен партньор, да подготви и да 
кандидатства с проект: „Туристически интервенции с отговорност“ с акроним 
TouRes по Програма INTERREG V-A COOPERATION PROGRAMME – 
GREECE – BULGARIA 2014-2020 в обявената Покана за подаване на 
предложения № 2014TC16RFCB022, по приоритетна ос 2 „Устойчив и 
приспособим към климата трансграничен регион“, инвестиционен приоритет 6c 
„Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културно 
наследство“, с общ бюджет на проекта до 300 000 евро с ДДС, 0% 
съфинансиране. 

2. Упълномощава Кмета на община Хаджидимово да предприеме всички 
необходими мерки относно: 



- проектното предложение да бъде завършено и представено във сроковете, 
определени за оценка от Управляващия орган на европейските програми по 
сътрудничество, в съответствие с правилата и условията на Поканата и в 
сътрудничество с останалите партньори. 

- да бъдат завършени необходимите контакти и преговори с допустимите 
трансгранични институции, които ще доведат до подписване необходимите 
документи за доказване трансграничното естество и взаимните ползи на 
предложения проект. 

- Да подпише или законно да упълномощи свой представител да подписва 
всички необходими документи в съответствие с правилата и условията на 
Поканата.   

3. Гарантира институционална и финансова непрекъснатост на предложените 
дейности и устойчивостта на резултатите им след приключване на определения 
срок за изпълнение на проектното предложение. 

4. Упълномощава Кмета на община Хаджидимово да осъществи действията 
необходими за изпълнение на настоящето решение. 

 

 

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 №8 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 25.03.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

14. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Изпълнение на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, по 
мярка 19.“Водено от общностите местно развитие“, по Програма за развитие на 
селските райони 2014-2020. /вх.№91-00-121/15.03.2016 г./ 

19…………….. 

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

РЕШЕНИЕ №92 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и чл. 59, ал. 1 от Закона за местното самоуправление, 
във връзка с изпълнение на проект по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни 
дейности” (на СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” и 
партньори, финансиран с Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД – 50 - 
194/07.12.2015 г.) и предстоящото кандидатстване на СНЦ с наименование „Местна 
инициативна група - Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ по обявена от МЗХ 
процедура за подбор на МИГ и стратегии за ВОМР при условията и реда на Наредба № 
22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 
рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено 
от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014-2020 г., Общински съвет - Хаджидимово 

Р Е Ш И: 

1. Одобрява извършване на процедура вливане на Сдружение с  нестопанска цел  
„Местна инициативна група – Хаджидимово - 2016“, с ЕИК по БУЛСТАТ 
175863979, вписана в регистър на Окръжен съд гр. Благоевград по фирмено дело № 
31/2010 г., със седалище и адрес на управление гр. Хаджидимово, ул. „Димо 
Хаджидимов“ № 44, община Хаджидимово, област Благоевград в Сдружение с 
нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев“, с ЕИК по БУЛСТАТ 



175886629, вписана в регистър на Окръжен съд гр. Благоевград по фирмено дело № 
48/2010 г., със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. „Пейо Яворов“ № 
1, община Гоце Делчев, област Благоевград. 

2. Одобрява промяна на наименованието от Сдружение с нестопанска цел „Местна 
инициативна група – Гоце Делчев“ на Сдружение с нестопанска цел „Местна 
инициативна група - Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“, като се запази ЕИК по 
БУЛСТАТ 175886629 и седалището и адреса на управление - гр. Гоце Делчев, ул. 
„Пейо Яворов“ № 1, община Гоце Делчев, област Благоевград. 

3. Одобрява СНЦ „Местна инициативна група – Хаджидимово - 2016“, с ЕИК по 
БУЛСТАТ 175863979, вписана в регистър на Окръжен съд гр. Благоевград по фирмено 
дело № 31/2010 г, със седалище и адрес на управление гр. Хаджидимово, ул. „Димо 
Хаджидимов“ № 44, община Хаджидимово, област Благоевград (правоприемник на 
Фондация „Местна инициативна група – Хаджидимово“) да подаде заявления за 
вписване на новонастъпилите обстоятелства в Окръжен съд Благоевград, в Регистър 
Булстат, в Регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Министерството на 
правосъдието, в ТД на НАП и НОИ.     

4. Одобрява Сдружение с наименование „Местна инициативна група - Гоце Делчев 
– Гърмен – Хаджидимово“ с ЕИК по БУЛСТАТ 175886629, вписана в регистър на 
Окръжен съд гр. Благоевград по фирмено дело № 48/2010 г, със седалище и адрес на 
управление гр. Гоце Делчев, ул. „Пейо Яворов“ №1, община Гоце Делчев, област 
Благоевград да стане универсален правоприемник на Сдружение с наименование 
„Местна инициативна група – Хаджидимово - 2016“. 

5. Да се приеме нов Устав и Вътрешен правилник за дейността на СНЦ „Местна 
инициативна група - Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“, като Устава и Вътрешния 
правилник на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце 
Делчев“, да бъде основата на Устава и Вътрешния правилник за дейността на СНЦ 
„Местна инициативна група - Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“.   

6. Одобрява прекратяване на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група 
– Хаджидимово - 2016“ (ф.д. № 31/2010 г. на БОС) без ликвидация – чрез вливане в 
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев“ (ф.д.№ 
48/2010 г. на БОС). 

8. Община Хаджидимово, с ЕИК по БУЛСТАТ 000025014, с адрес  гр. Хаджидимово, 
пл. “Димо Хаджидимов” № 46, област Благоевград, в качеството си на  член на СНЦ с 
наименование „Местна инициативна група - Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“, с 
ЕИК по БУЛСТАТ 175886629, със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. 
„Пейо Яворов“ № 1, община Гоце Делчев, област Благоевград, да се представлява в 
общото събрание на Сдружението и в Управителния съвет на Сдружението от Рамиз 
Рамизов Метушев, с ЕГН 8601280108 и адрес: с. Абланица, ул. “Димо Хаджидимов” № 
8, като му възлага да гласува в Общото събрание на Сдружението относно всички 
въпроси свързани с организационните промени на Сдружението, промени/приемане на 
нов Устав и правилата за работа, избор на нови управителни и контролни органи, 
разработване и приемане на Стратегия за местно развитие, кандидатстване по подмярка 



19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно 
развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съгласно поетите ангажименти с 
Договор да безвъзмездна финансова помощ № РД - 50 - 194/07.12.2015 г. и в 
съответствие с изискванията на Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на 
подмярка 19.2, както и в защита интересите на представляваното лице – 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 №8 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 25.03.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

15. Докладна записка от Румен Боянин – зам. кмет на община Хаджидимово и 
председател на МКБППМН, относно: Приемане на Отчет за дейността на Местната 
комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни в община Хаджидимово./вх.№91-00-108/10.03.2016г./       
19…………….. 

С явно гласуване: 1 – „ЗА“, 12 – „ПРОТИВ“, 2 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет 
- Хаджидимово взе следното 

РЕШЕНИЕ №93 
 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 2 от Закон за борба срещу 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и чл. 5, ал. 2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с Общинската администрация, Общински съвет – Хаджидимово 
не приема докладната,  относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба 
срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община 
Хаджидимово за 2015 г. от г-н Румен Боянин. 

 

 

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 №8 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 25.03.2016 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 005192, представляващ Посевна площ с 
площ от 0,654 дка, находящ се в местността „Ташли самалък“ в землището на 
град Хаджидимово, област Благоевград с цел промяна предназначението за 
земеделска земя и отреждане на имота за „къща за гости“; проект за Подробен 
устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на външно ВиК и ел. 
захранване до имот с номер 005192, представляващ посевна площ с площ от 0,654 
дка, находящ се в местността „Ташли самалък“ в землището на град 
Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград. /вх.№91-00-
109/10.03.2016 г./   

19…………….. 

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

РЕШЕНИЕ №94 

     Общински  съвет град  Хаджидимово на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от  
ЗМСМА, във  връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ 

1. Разрешава изработването на: 
1.1. Проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП - ПЗ) 
на имот с номер 005192, представляващ Посевна площ с площ от 0,654 дка, 
находящ се в местността „Ташли самалък” в землището на град Хаджидимово, 
община Хаджидимово, област Благоевград с цел промяна предназначението за 
земеделска земя и отреждане на имота за „къща за гости” 

1.2. Проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП - ПП) за 
трасе на външно ВиК и ел. захранване до имот с номер 005192, представляващ 
Посевна площ с площ от 0,654 дка, находящ се в местността „Ташли самалък” в 
землището на град Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград 



2. Одобрява задания за изработване на: проект за за Подробен устройствен план – 
План за застрояване (ПУП - ПЗ) на имот с номер 005192, представляващ Посевна 
площ с площ от 0,654 дка, находящ се в местността „Ташли самалък” в землището 
на град Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград с цел промяна 
предназначението за земеделска земя и отреждане на имота за „къща за гости” и 
проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП - ПП) за трасе на 
външно ВиК и ел. захранване до имот с номер 005192, представляващ Посевна 
площ с площ от 0,654 дка, находящ се в местността „Ташли самалък” в землището 
на град Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград. 

3. Настоящото решение за изработване на проект за Подробен устройствен план – 
Парцеларен план (ПУП - ПП) има силата на предварително съгласие по смисъла на 
чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ със срок на валидност до влизане в сила на решението на 
Комисията за земеделските земи. 

 

 

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 №8 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 25.03.2016 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 чати от имоти с номера 016099, 016103, 016104, 016105, 
016107, 016109, 016110, всички находящи се в местността „Езерото“ в землището 
на село Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград с цел промяна 
предназначението на части от имотите с отреждане за „къщи за гости“; проект за 
Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на външно 
ВиК и ел. захранване до имоти с номера 016099, 016103, 016104, 016105, 016107, 
016109, 016110, всички находящи се в местността „Езерото“ в землището на село 
Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград. /вх.№91-00-
110/10.03.2016 г./ 

19…………….. 

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

РЕШЕНИЕ №95 

     Общински  съвет град  Хаджидимово на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от  
ЗМСМА, във  връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ 

1. Разрешава изработването на: 
1.1. Проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП - ПЗ) на 

части от имоти с №№ 016099, 016103, 016104, 016105, 016107, 016109, 016110, 
всички находящи се в местността „Езерото” в землището на село Гайтаниново, 
община Хаджидимово, област Благоевград с цел промяна предназначението на 
части от имотите с отреждане за „къщи за гости” 

1.2. Проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП - ПП) за 
трасе на външно ВиК и ел. захранване до имоти с №№ 016099, 016103, 016104, 
016105, 016107, 016109, 016110, всички находящи се в местността „Езерото” в 
землището на село Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград 



2. Одобрява задания за изработване на: проект за Подробен устройствен план – План 
за застрояване (ПУП - ПЗ) на части от имоти с №№ 016099, 016103, 016104, 016105, 
016107, 016109, 016110, всички находящи се в местността „Езерото” в землището на 
село Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград с цел промяна 
предназначението на части от имотите с отреждане за „къщи за гости” и проект за 
Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП - ПП) за трасе на външно ВиК 
и ел. захранване до имоти с №№ 016099, 016103, 016104, 016105, 016107, 016109, 
016110, всички находящи се в местността „Езерото” в землището на село 
Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград. 

3. Настоящото решение за изработване на проект за Подробен устройствен план – 
Парцеларен план (ПУП - ПП) има силата на предварително съгласие по смисъла на 
чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ със срок на валидност до влизане в сила на решението на 
Комисията за земеделските земи. 

 

 

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 №8 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 25.03.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

18. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Приемане на План за защита при бедствия в община Хаджидимово. /вх.№91-00-
116/12.03.2016 г./ 

19…………….. 

С явно гласуване: 15 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет 
- Хаджидимово взе следното 

РЕШЕНИЕ №96 

     На основание чл. 65, ал. 1, т. 3 от Закона за защита при бедствия, чл. 21, ал. 1, т. 23 
от ЗМСМА, Общински съвет – град Хаджидимово 
 

Р Е Ш И : 
 

Приема План за защита при бедствия 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 №8 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 25.03.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

19. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Приемане на План за противодействие на тероризма на територията на община 
Хаджидимово. /вх.№91-00-117/12.03.2016 г./ 

 

С явно гласуване: 15 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет 
- Хаджидимово взе следното 

РЕШЕНИЕ №97 

     На основание чл. 65, ал. 1, т. 3 от Закона за защита при бедствия, чл. 21, ал. 1, т. 23 
от ЗМСМА, Общински съвет – град Хаджидимово 
 

Р Е Ш И : 
 

Приема План за противодействие на тероризма на територията на община 
Хаджидимово. 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 
 
Протоколчик: Анелия Стойкова 

 


