
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 №18 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 27.01.2017 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

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

Приемане бюджета на община Хаджидимово за 2017 година. /вх. №91-00-

01/09.01.2017 г./ 

14…………….. 

С поименно гласуване: 15 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 2 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №221 

     На основание чл. 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 2017 година и ПМС № 374 от 22.12. 2016 година за 

изпълнение на ЗДБРБ за 2017 година, Общински съвет - Хаджидимово   

 

РЕШИ 

 

1. Общински съвет град Хаджидимово приема бюджета на община Хаджидимово 

за 2017  година както следва: 

1.1  ПО ПРИХОДА -  6 600 019,00 лева, разпределен по параграфи 

съгласно приложение № 1, в т.ч.: 

   1.1.1. приходи от делегирани от държавата дейности в размер на  4 087 

404,00 лева,в т.ч.: 

       1.1.1.1.  обща допълваща субсидия   - 4004257,00 лева  

       1.1.1.2. преходен остатък от 2016 година в размер на   83147,00  лева,   

    1.1.2. приходи от местни дейности в размер на  2 512 615,00  лева, в 

т.ч.: 

       1.1.2.1.  данъчни приходи – 355150,00 лева 

       1.1.2.2.  не данъчни приходи - 811750,00 лева 

                 1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на    



                 1144400,00 лева 

1.1.2.3.1. обща изравнителна субсидия – 720600,00  

лева 

              1.1.2.3.2. трансфер за зимно поддържане и   

           снегопочистване – 62000,00   

1.1.2.4. целева субсидия за капиталови разходи – 361800,00 лева 

1.1.2.5. преходен остатък от 2016 година  - 201315,00 лева 

1.2  ПО РАЗХОДА – 6 600 019,00  лева,  разпределен по функции, 

съгласно приложение № 2, в т.ч. 

 - делегирани държавни дейности      – 4087404,00 лева 

 - местни дейности                               – 2512615,00 лева,   

2.  Приема поименния списък  на разходите за придобиване на дълготрайни 

активи и основен ремонт за 2017 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 – 15000,00 

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 2017 г. в размер на 

30000,00 лева 

   7.2. Максимален размер на общинския дълг към края на 2017 година в 

размер на 0,00 лева. 

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

могат да бъдат натрупани през 2017година 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 2017 година в размер на 20% от средногодишния размер на  

отчетените разходи за последните четири години.. 

11. Определя размера на просрочените задължения от 2016  години, които ще 

бъдат разплатени от бюджета за 2017 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 2017 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. 

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 2017 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: 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 №18 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 27.01.2017 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

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

Утвърждаване на разходи. /вх. №91-00-10/17.01.2017 г./ 

14…………….. 

С поименно гласуване: 17 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №222 

     На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 17, ал.1 т.6 от ЗМСМА и чл. 124 от 

Закона за публичните финанси, Общински съвет – гр.Хаджидимово  

РЕШИ: 

 

     Общински съвет – гр.Хаджидимово, дава съгласие Кмета на община Хаджидимово 

да извърши благоустрояване на улиците по населени места както следва:  

 

№ по 

ред 

Наименование на улицата Стойност  с 

ДДС 

1. Благоустрояване на Улица №1 от о.т.3,  до 

о.т.23/дължина 345 м./ с. Ново Лески 
104568,88 

2. Благоустрояване на Улица № 2 от о.т.24,  до 

о.т.45/дължина 163 м./ с. Ново Лески 
53217,56 

3. Благоустрояване на Улица № 3 от о.т.2,  до 

о.т.45/дължина 405 м./ с. Ново Лески 
142065,41 

4. Благоустрояване на Улица №1 от о.т.3,  до 

о.т.23/дължина 234 м./ с. Садово 
92750,08 

5. Благоустрояване на Улица № 2 от о.т.14,  до 

о.т.18/дължина 178 м.- към Параклис/ с. Садово 
65353,27 

6. Благоустрояване на Улица № 3 от о.т.26,  до 

о.т.22/дължина 42 м.- Детска градина/ с. Садово 
6825,60 

7. Ремонт на улица от о.т.80 до о.т.81 с дължина 55 

м. в град Хаджидимово 
18480,96 

8. Ремонт на улица от о.т.84 до о.т.128 с дължина 65 16758,72 



м. в град Хаджидимово 

                                                                                             

Общо: 

 500020,48 

    

 
     Средствата необходими за благоустрояване ще бъдат от собствените приходи на 

общината. 
 

 

 

 

 

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 №18 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 27.01.2017 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

3. Отчет за дейността на Общински съвет – Хаджидимово и неговите 

комисии за периода от 01.07.2016 г. до 31.12.2016 г. /вх. №91-00-

03/11.01.2017 г./ 

14…………….. 

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

- Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №223 

     На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 16, ал. 4 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с Общинската администрация, Общински съвет - Хаджидимово приема Отчета за 

дейността на Общински съвет – Хаджидимово и неговите комисии за периода от 

01.07.2016 до 31.12.2016 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 №18 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 27.01.2017 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

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

Приемане на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост в 

община Хаджидимово за 2017 год. /вх. №91-00-26/19.01.2017 г./ 

14…………….. 

С поименно гласуване: 16 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 1 – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, Общински 

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №224 

     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 

 

РЕШИ: 

 

     Приема ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА  ХАДЖИДИМОВО ЗА 2017 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 №18 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 27.01.2017 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

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

Предоставяне на пасища и мери публична общинска собственост за общо и 

индивидуално пашуване на собственици или ползватели на пасищни животни, 

регистрирани в интегрираната информационна система на Българска агенция по 

безопасност на храните за стопанска 2017/2018 година. /вх. №91-00-18/18.01.2017 г./ 

14…………….. 

С поименно гласуване: 17 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №225 

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

администрация и чл. 37 о, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, Общински съвет гр. Хаджидимово 

РЕШИ: 

     1. Одобрява – Местоположението, площите на земеделските имоти (пасища и мери) 

и броя животински единици за съответното землище на територията на община 

Хаджидимово – отразени в Приложение 1. 

     2. Приема – Правила за ползване на пасищата и мерите – отразени в Приложение 2. 

     3. Дава съгласие за предоставяне на пасища и мери за общо и индивидуално 

пашуване на собственици или ползватели на пасищни селскостопански животни 

регистрирани в информационната система на БАБХ за минимален срок от пет 

стопански години. 

     4. Приема – Такса от 2,00 (два) лева за 1 декар пасищна площ.  

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 №18 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 27.01.2017 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

6. Отчет за извършените разпоредителни сделки с общинско имущество за четвъртото 

тримесечие на 2016 г. /вх. №91-00-19/18.01.2017 г./ 

14…………….. 

С 16 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 1 – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, Общински съвет  -Хаджидимово 

взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №226 

 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 7 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с Общинската администрация, Общински съвет - Хаджидимово 

приема отчета за извършените разпоредителни сделки с общинско имущество за 

четвъртото тримесечие на 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 №18 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 27.01.2017 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

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

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

21/18.01.2017 г./ 

14…………….. 

С поименно гласуване: 13 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 4 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №227 

     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,  

 

РЕШИ: 

 

 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: НИВА с площ от 9.439 дка (девет декара и четиристотин тридесет и девет 

квадратни метра), категория на земята при неполивни условия - осма, находяща се в 

местността „ДИКОВО” в землището на село Абланица, ЕКАТТЕ 00014, община 

Хаджидимово, област Благоевград, съставляващ имот № 084030 (осемдесет и четири 

хиляди и тридесети) по КВС на землището, при граници (съседи): имот № 000137 

Полски път на община Хаджидимово, имот № 084029 Нива на Саид Ибраимов Чакъров, 

имот № 084028 Нива на Халил Халилов Топов, имот № 084031 Нива на Халил Халилов 

Топов, имот № 084032 Нива на наследниците на Раиф Мустафов Лапантов и имот № 

000133 Полски път на община Хаджидимово. За имота е съставен Акт за частна 

общинска собственост № 704/09.01.2017 год.,  вписан в Службата по вписванията Гоце 

Делчев към Агенция по вписванията София с дв.вх. рег. № 44, парт. № 48073, акт № 20, 

том I/12.01.2017 год.   



     2. Одобрява експертната оценка за определяне на пазарната стойност за имота  в  

размер на 4 720 (четири хиляди седемстотин и двадесет лева).  

3. Определя първоначална тръжна цена на имота в размер на 4 720 (четири хиляди 

седемстотин и двадесет) 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 №18 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 27.01.2017 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

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

Издаване на запис на заповед от кмета на община Хаджидимово в полза на ДФ 

„Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по подмярка 19.4 „Текущи разходи 

за популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие“. /вх. 

№91-00-04/12.01.2017 г./ 

14…………….. 

С поименно гласуване: 17 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №228 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Наредба №1 от 22.01.2016 г. за прилагане 

на подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегията за Водено от 

общностите местно развитие“ и Споразумение №РД-50-197/29.11.2016 г. за изпълнение 

на стратегия за Водено от общностите местно развитие 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" сключено между Управляващите органи 

на ПРСР 2014 – 2020 г., ОПИК 2014 – 2020 г. и ОПРЧР 2014-2020 г. и СНЦ „Местна 

инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ със седалище и адрес на 

управление гр. Гоце Делчев, ул. “Пейо Яворов“ №1, ЕИК по БУЛСТАТ 175886629, 

представлявано от Валери Александров Сарандев, Общински съвет – гр. Хаджидимово 

 

РЕШИ: 

 

     1. Упълномощава кмета на община Хаджидимово да подпише Запис на заповед, без 

протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 

152 485,84 лв. (сто петдесет и две хиляди четиристотин осемдесет и пет лева и 

осемдесет и четири стотинки) за обезпечаване на 33,333 % от заявения размер на 

авансово плащане по реда на чл.7, ал.2 - 8 от НАРЕДБА № 1 от 22.01.2016 г. за 



прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено 

от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие", 

което да бъде заявено от СНЦ „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово“ във връзка със сключено Споразумение № РД 50-197 от 29.11.2016 г. за 

изпълнение на стратегия СВОМР на територията на общините Гоце Делчев, Гърмен и 

Хаджидимово 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" между СНЦ „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово“ и Управляващите органи на Програмата за развитие на селските райони 

2014 – 2020 г., Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 

г. и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и СНЦ 

„Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“.  Срок за 

предявяване за плащане – до 31.03.2024 г. (до 6 (шест) месеца след изтичане на срока 

за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие на 

територията на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово, финансирана със 

Споразумение №РД 50-197 от 29.11.2016 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 №18 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 27.01.2017 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

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

Приемане на културен календар на национални и общински празници в община 

Хаджидимово за 2017 г. /вх. №91-00-09/16.01.2017 г./ 

14…………….. 

С поименно гласуване: 17 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №229 

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

Хаджидимово 

РЕШИ: 

1. Приема Културен календар на национални и общински празници на Община 

Хаджидимово за 2017г, съгласно Приложение №1 

2. 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 №18 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 27.01.2017 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

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

Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община 

Хаджидимово за 2017 г. /вх. №91-00-11/17.01.2017 г./ 

14…………….. 

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

- Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №230 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2 от Закона за 

народните читалища, Общински съвет - Хаджидимово 

РЕШИ: 

1. Приема Програма за развитие на читалищната дейност в община Хаджидимово за 

2017 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 №18 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 27.01.2017 г. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

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

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

застрояване (ПУП – ПЗ) на имот с номер 169072, представляващ Ливада с площ от 

4,038 дка, находящ се в местността „Слатина“ в землището на село Абланица, 

община Хаджидимово, област Благоевград с цел промяна предназначението на 

земеделска земя и отреждане на имота за „цех за пелети“. /вх. №91-00-22/18.01.2017 

г./ 

14…………….. 

С поименно гласуване: 16 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 1 – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, Общински 

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №231 

     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, Общински съвет град Хаджидимово   

РЕШИ: 

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП - ПЗ) на имот с номер 169072, представляващ Ливада с площ от 

4,038 дка, находящ се в местността „Слатина” в землището на село Абланица, 

община Хаджидимово, област Благоевград с цел промяна предназначението на 

земеделска земя и отреждане на имота за „цех за пелети”. 

 

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

за застрояване (ПУП - ПЗ) на имот с номер 169072, представляващ Ливада с площ 

от 4,038 дка, находящ се в местността „Слатина” в землището на село Абланица, 

община Хаджидимово, област Благоевград с цел промяна предназначението на 

земеделска земя и отреждане на имота за „цех за пелети”. 

 

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 №18 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 27.01.2017 г. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

12. 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 168122, представляващ Ливада с площ от 

1,570 дка, находящ се в местността „Слатина“ в землището на село Абланица, 

община Хаджидимово, област Благоевград с цел промяна предназначението на 

земеделска земя и отреждане на имота за „жилищно строителство“. /вх. №91-00-

23/18.01.2017 г./ 

14…………….. 

С поименно гласуване: 17 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №232 

     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, Общински съвет град Хаджидимово  

РЕШИ: 

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП - ПЗ) на имот с номер 168122, представляващ Ливада с площ от 

1,570 дка, находящ се в местността „Слатина” в землището на село Абланица, 

община Хаджидимово, област Благоевград с цел промяна предназначението на 

земеделска земя и отреждане на имота за „жилищно строителство”. 

 

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

за застрояване (ПУП - ПЗ) на имот с номер 168122, представляващ Ливада с площ 

от 1,570 дка, находящ се в местността „Слатина” в землището на село Абланица, 

община Хаджидимово, област Благоевград с цел промяна предназначението на 

земеделска земя и отреждане на имота за „жилищно строителство”. 

 

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 №18 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 27.01.2017 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

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

Утвърждаване на разходи. /вх. №91-00-28/23.01.2017 г./ 

14…………….. 

С поименно гласуване: 15 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 2 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №233 

     На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 17, ал.1 т.6 от ЗМСМА и чл. 124 от 

Закона за публичните финанси, Общински съвет – гр.Хаджидимово 

 

РЕШИ: 

 

     Общински съвет – гр.Хаджидимово, дава съгласие Кмета на община Хаджидимово 

да извърши благоустрояване на следната улица:  
 

- Благоустрояване на част от улица Драма в с. Копривлен в размер на 

77867,84 лева. 

 

     Средствата необходими за благоустрояване ще бъдат от собствените приходи на 

общината. 
 

 

 

 

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 №18 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 27.01.2017 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

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

Утвърждаване на разходи. /вх. №91-00-29/24.01.2017 г./ 

С поименно гласуване: 16 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 1 – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, Общински 

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №234 

     На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 17, ал.1 т.6 от ЗМСМА и чл. 124 от 

Закона за публичните финанси, Общински съвет – гр.Хаджидимово 

 

РЕШИ: 

 

     Общински съвет – гр.Хаджидимово, дава съгласие Кмета на община Хаджидимово 

да извърши благоустрояване на следната улица:  
 

- Направа на тротоарна настилка на улица Драма от О.Т.100 до О.Т.109 в с. 

Копривлен в размер на 112598,40 лева. 

 

     Средствата необходими за благоустрояване ще бъдат от собствените приходи на 

общината. 
 

 

 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

 

Протоколчик: Анелия Стойкова 


