
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 №19 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 24.02.2017 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

2. Отчет за изпълнението на бюджета за 2016 г. от второстепенните разпоредители с 

бюджетни кредити /училища, детски градини, кметства, читалища/ 

21…………….. 

С поименно гласуване: 13 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 2 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №236 

     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 2016 г. от второстепенните разпоредители. 

 

 

 

 

 

 

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 №19 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 24.02.2017 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

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

Закупуване на специализиран автомобил. /вх. №91-00-53/09.02.2017 г./ 

21…………….. 

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

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №237 

     На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и чл. 52, ал.1  от ЗМСМА във връзка с чл. 124 от ЗПФ, 

общински съвет – Хаджидимово,  

 

РЕШИ: 

 

І. Одобрява средства в размер на 45 000.00 (четиридесет и пет хиляди) лева за 

закупуване на специализиран  автомобил - сметосъбирачка, година на производство 

след 2004 година, като средствата бъдат осигурени от собствени приходи. 

 

ІІ. Актуализира „Разчета за финансиране на капиталовите разходи в частта 

собствени средства. 

 

 III. Възлага на Кмета на Община Хаджидимово да извърши всички необходими 

действия за възлагане на процедура по ЗОП и да сключи договор с избрания 

изпълнител за доставка на специализиран автомобил – сметосъбирачка. 

 

 

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 №19 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 24.02.2017 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

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

Утвърждаване на разходи. /вх. №91-00-77/15.02.2017 г./ 

21…………….. 

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

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №238 

     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 /бетониране/ на улица от О.Т.32 до О.Т.33, с дължина 

46,00 м. по плана на с. Абланица в размер на 9230,40 лева. 

- Благоустрояване на част от улица „Асен Джикаров“ – от ПИ пл. №460 до 

края на ПИ пл. №582 с дължина 290,00 метра по плана на с. Абланица в 

размер на 75957,12 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 №19 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 24.02.2017 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

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

Намаляне на начална тръжна цена за продажба на недвижим имот – частна 

общинска собственост (Хаджидимово). /вх. №91-00-20/18.01.2017 г./ 

21…………….. 

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

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №239 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 57, ал. 4 от Наредбата за 

реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и 

конкретните правомощия на кметовете, Общински съвет - Хаджидимово   

   

РЕШИ: 

 

        1. ИЗМЕНЯ Решение № 42 от протокол № 5 от заседание на Общински съвет - 

гр.Хаджидимово, проведено на 29.01.2016 год., като НАМАЛЯ определената 

първоначална тръжна цена за продажбата на  недвижим имот - частна общинска 

собственост, представляващ: НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 

(парцел)  І (първи), имот планоснимачен номер 49 (четиридесет и девети) от квартал 

100 (сто) по плана на град Хаджидимово,  община Хаджидимово, област Благоевград, 

одобрен със Заповед № 70/03.06.1991 година на Кмета на община Хаджидимово, с 

площ за урегулирания поземлен имот от 799 (седемстотин деветдесет и девет) 

квадратни метра, съставляващ УПИ  ,  при съседи за имота: От север – улица, от 

изток – УПИ (парцел) ХVІІ, пл. № 129 и УПИ (парцел) ІІ, пл.№ 128, от юг и от запад - 

улици). Описаният имот е актуван с Акт за частна общинска собственост № 623 от 

15.01.2016 год., вписан в Служба по вписванията Гоце Делчев към Агенция по 

вписванията София с дв.вх.рег. № 144, парт.№ 42113, акт № 77, т. І от 22.01.2016 год., 

от  7 500 (седем хиляди и петстотин) лева на 4 000 (четири хиляди)  лева. 

 



2. Да се проведе  публичен търг по реда на глава пета от НРПУРОИКПК, при 

същите условия, като се коригира първоначалната тръжна цена. 

 

 

 

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 №19 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 24.02.2017 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

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

Предоставяне на Общинска служба „Земеделие“ гр. Хаджидимово на земеделска 

земя от Общински поземлен фонд (чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ) за възстановяване 

правото на собственост в съществуващи (възстановими) стари реални граници. /с. 

Абланица/ /вх. №91-00-43/06.02.2017 г./ 

21…………….. 

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

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №240 

     На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и & 27, ал.2, т.1 и т.2  (ДВ бр.62/2010) от 

ПЗ към ЗИД  на ЗСПЗЗ,   Общински съвет гр.Хаджидимово: 

РЕШИ: 

     1.Предоставя на ОСЗ гр. Хаджидимово поземлен имот – ливада в местността 

„Оградата” с площ от 0,149 дка. (сто четиридесет и девет квадратни метра) скица - 

проект на имот с кад. № 108064 по КВС в землището на с. Абланица с ЕКАТТЕ 00014, 

за възстановяване правото на собственост на наследниците на Мустафа Мехмедов 

Метков.  

 

 

 

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 №19 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 24.02.2017 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

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

Предоставяне на Общинска служба „Земеделие“ гр. Хаджидимово на земеделска 

земя от Общински поземлен фонд (чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ) за възстановяване 

правото на собственост в съществуващи (възстановими) стари реални граници. /с. 

Абланица/ /вх. №91-00-44/06.02.2017 г./ 

21…………….. 

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

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №241 

     На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и & 27, ал.2, т.1 и т.2  (ДВ бр.62/2010) от 

ПЗ към ЗИД  на ЗСПЗЗ,   Общински съвет гр.Хаджидимово:     

РЕШИ: 

     1.Предоставя на ОСЗ гр. Хаджидимово поземлен имот – нива в местността „Диково” 

с площ от 4,016 дка. (четири декара и шестнадесет квадратни метра) скица - проект на 

имот с кад. № 089001 по КВС в землището на с. Абланица с ЕКАТТЕ 00014, за 

възстановяване правото на собственост на наследниците на Абдула Мехмедов Мусов.  

 

 

 

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 №19 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 24.02.2017 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

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

Предварително съгласие по чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ за учредяване на ограничени 

вещни права и сервитути върху имоти, общинска собственост. /вх. №91-00-

60/13.02.2017 г./ 

21…………….. 

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

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №242 

     На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.25, ал.3, т.1 и чл. 25, ал.5  от ЗСПЗЗ, 

чл. 192, ал. 3 и чл. 193, ал. 4 от ЗУТ Общински съвет –  Хаджидимово 

 

РЕШИ: 

 

1. ДАВА предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права и 

сервитути в полза на заявителя – Валентин Емилов Бозов от град Гоце Делчев, върху 

ПИ № 018022 с НТП - Пасище, мера, публична общинска собственост, находящо се в 

местността ”СТАРИТЕРЕ ЛОЗЯ” в землище на село Тешово, община Хаджидимово - 

право на преминаване на основание чл.192, ал.3 от ЗУТ , съгласно приложения скица – 

проект от „Благоевградски териториален кадастър” ЕООД.  

 2. Определя срок на валидност на предварителното съгласие - пет години от 

датата на приемането 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 №19 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 24.02.2017 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

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

Отмяна на Решение № 155 от Протокол № 12 от заседание на Общински съвет – 

Хаджидимово, проведено на 17.11.2008 год. /вх. №91-00-61/13.02.2017 г./ 

21…………….. 

С поименно гласуване: 14 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 1 – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, Общински 

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №243 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА 

                                                          

РЕШИ: 

 

     ОТМЕНЯ Решение № 155 от протокол № 12 от заседание на Общински съвет - 

Хаджидимово, проведено на 17.11.2008 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 №19 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 24.02.2017 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

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

Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост (с. Гайтаниново). 

/вх. №91-00-62/13.02.2017 г./ 

21…………….. 

С поименно гласуване: 14 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 1 – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, Общински 

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №244 

     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 следния недвижим имот – частна общинска 

собственост, а именно:  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) І (първи), имот 

планоснимачен номер 34 (тридесет и четвърти) от квартал 12 (дванадесети) по сега 

действащия план на село Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград, 

одобрен със заповед № 2631/1951 год., с площ за имота от 2 970 (две хиляди 

деветстотин и седемдесет) квадратни метра, ведно с построената в същия имот 

ДВУЕТАЖНА ПОЛУМАСИВНА СГРАДА – бивше училище, със застроена площ 

от 460 (четиристотин и шестдесет) квадратни метра, при съседи за същия: от всички 

страни - улица, актуван с акт за частна общинска собственост № 41/05.12.2002 год., 

вписан в Службата по вписвания – гр.Гоце Делчев при Агенцията по вписванията – 

гр.София с вх.рег. № 1730, парт.№ 2787, акт № 147, том  VІІ, дело № 1419/12.12.2002 

год. 

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

възлизаща в  размер на 27 000 (двадесет и седем хиляди) лева. 



 

 3.Определя първоначална тръжна цена на имота в размер на 30 000 (тридесет 

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 №19 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 24.02.2017 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

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

Прекратяване на съсобственост в поземлен имот № 124 в село Теплен, община 

Хаджидимово. /вх. №91-00-71/15.02.2017 г./ 

21…………….. 

С поименно гласуване: 13 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 2 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №245 

І. 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: 

 

     Актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти 

за 2017 год., като в приложение  № 1, в част ІІ – Прекратяване на съсобственост – чрез 

изкупуване собствеността на община Хаджидимово от физически лица се добавят 

следните точки: 

№ 

по 

ред 

  

ИМОТ 

 12. 305/593 идеални части от Поземлен имот заснет като имот планоснимачен № 124, 

находящ се в строителните граници на село Теплен, община Хаджидимово, ведно с 

построената в имота ДВУЕТАЖНА ПАЯНТОВА СГРАДА със застроена площ от 93 

кв.м., актуван с АОС № 719/14.02.2017 год. 

 

С поименно гласуване: 13 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 2 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

 



РЕШЕНИЕ №246 

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 

36, ал. 1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИКПК, Общински съвет 

– Хаджидимово  

 

РЕШИ: 

1. ДА СЕ ПРЕКРАТИ съсобствеността в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ заснет като 

имот с планоснимачен № 124 (сто двадесет и четвърти) по невлезнал в сила 

кадастрален план на село Теплен, община Хаджидимово, с площ за целия поземлен 

имот от 593 (петстотин деветдесет и три) квадратни метра, при съседи за същия по 

скица: от изток  - улица, от запад – Поземлен имот № 127 на Н.Чинарски, от север – 

Поземлен имот № 125 на Северин Бекяров и от юг Поземлен имот № 123 на Асан 

Келешев, като община Хаджидимово продаде притежаваните от нея 305/593 (триста и 

пет върху петстотин деветдесет и три) идеални части от правото на собственост в 

описания поземлен имот ведно с Двуетажната паянтова сграда със застроена площ от 

93 (деветдесет и три) квадратни метра, на съсобствениците Зефти Ибреимов 

Келешев и Ава Идризова Келешева, които са собственици на 288/593 (двеста 

осемдесет и осем върху петстотин деветдесет три) идеални части от същия 

урегулиран поземлен имот. 

2. ОДОБРЯВА експертната оценка за определяне на пазарната стойност за 

305/593 (триста и пет върху петстотин деветдесет и три) идеални части от Поземлен 

имот с планоснимачен номер 124 (сто двадесет и четвърти) по невлезнал в сила 

кадастрален план на село Теплен, община Хаджидимово, с площ за целия поземлен 

имот от 593 (петстотин  деветдесет и три) квадратни метра, при съседи за същия: от 

изток  - улица, от запад – Поземлен имот № 127 на Н.Чинарски, от север – Поземлен 

имот № 125 на Северин Бекяров и от юг Поземлен имот № 123 на Асан Келешев, ведно 

с построената имота Двуетажна паянтова сграда със застроена площ от 93 (деветдесет и 

три) квадратни метра, в размер на 4 700 (четири хиляди и седемстотин) лева. 

3. ОПРЕДЕЛЯ  продажна цена на имота в размер на 4 700 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 №19 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 24.02.2017 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

12. Докладна записка от Мехмед Имамов – председател на Общински съвет - 

Хаджидимово, относно: Определяне на представител на община Хаджидимово за 

участие в редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на 

обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. 

Благоевград и гласуване на позиция и мандат. /вх. №91-00-67/14.02.2017 г./ 

21…………….. 

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

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №247 

     На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от ЗМСМА и чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за 

водите, Общински съвет – Хаджидимово 

РЕШИ: 

     Дава съгласие кмета на община Хаджидимово – Людмил Аспарухов Терзиев или 

упълномощено от него лице,  да участва в предстоящото редовно заседание на Общото 

събрание на Асоциацията по В и К на обособена територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, което ще се проведе на 

27.02.2017 г. и да гласува позицията на общината, съгласно определения дневен ред:  

1. Приемане на годишен отчет за дейността на Асоциацията по ВиК на обособена 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. 

Благоевград за 2016 г., съгласно чл. 198в, ал.4, т.10 от Закона за водите. 

2. Приемане на отчета за изпълнението на бюджета за 2016 г. на Асоциацията по 

ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ 

ЕООД, гр. Благоевград, съгласно чл. 26, ал. 3 от Правилника за организация и 

дейността на асоциациите по Водоснабдяване и канализация. 

3. Приемане на бюджета на Асоциация по ВиК на обособена територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград за 2017 



г., съгласно чл. 21, ал. 1 от Правилника за организация и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация. 

4. Избор на представител на Асоциацията по ВиК на обособена територия,  

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, за 

участие във всяка дискусия между КЕВР и ВиК оператора, относно Бизнес 

плана за регулаторния период 2017-2021 г. 

5. Други.  

 

 

 

 

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 №19 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 24.02.2017 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

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

Приемане на Програма за закрила на детето за 2017 г. /вх. №91-00-72/15.02.2017 г./ 

21…………….. 

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

- Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №248 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 6 от  Правилника за прилагане на 

Закона за закрила на детето Общински съвет – Хаджидимово приема Програма за 

закрила на детето 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 №19 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 24.02.2017 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

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

Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община 

Хаджидимово за 2018 г. /вх. №91-00-73/15.02.2017 г./ 

21…………….. 

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

- Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №249 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 и 3 от Закона за 

социалното подпомагане и във връзка с приетата Стратегия за развитие на социалните 

услуги в община Хаджидимово, Общински съвет - Хаджидимово приема Годишен план 

за развитие на социалните услуги в община Хаджидимово за 2018 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 №19 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 24.02.2017 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

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

Приемане на отчет за изпълнение на общински план за младежта за 2016 г. /вх. 

№91-00-74/15.02.2017 г./ 

21…………….. 

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

- Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №250 

    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 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 №19 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 24.02.2017 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

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

Приемане на Общински годишен план за младежта за 2017 година. /вх. №91-00-

75/15.02.2017 г./ 

21…………….. 

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

- Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №251 

    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 – 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 №19 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 24.02.2017 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

17. 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. 

№91-00-80/15.02.2017 г./ 

21…………….. 

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

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №252 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет гр.Хаджидимово  

 

РЕШИ: 

І. ОТПУСКА еднократна финансова помощ на следните лица:  

 
1. А…………..Гърбева, с. Абланица………….................................... ..................... лв. 

2. М……………...Кафалиева, гр. Хаджидимово…………………… ……………...лв. 

3. А …………….. Шопов, гр. Хаджидимово……………………… ……………….лв. 

4. И …………. Янев, гр. Хаджидимово…………………………… ……………….лв. 

5. Ф………………Гаргали, с. Блатска……………………………… ………………лв. 

6. Ю…………..Поюклиев, с. Блатска……………………………… ……………….лв. 

7. Н………………… Грозданов, гр. Хаджидимово………………… ……………...лв. 

8. С………….Гущераклиев, с. Блатска………………………………………………лв. 

9. Е………………. Ибраимова, с. Блатска……………………………………….......лв. 

10. З……………….Влахов, с. Копривлен……………………………………………лв. 

11. С…………………… Барзев, с. Блатска…………………………………   ……...лв. 

12. В………………….. Ванкин, гр. Хаджидимово………………………  .………...лв. 

13. М…………………. Масърлиев, с. Абланица……………………………………..лв. 

 



ІІ. Средствата да се осигурят от бюджета на община Хаджидимово за 2017 г. по 

параграф „Обезщетения и помощи по решения на общински съвет”.  

 

 

 

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 №19 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 24.02.2017 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

18. 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 012011, представляващ Посевна площ с 

площ от 3,930 дка, находящ се в местността „Ефендица“ в землището на село Ново 

Лески, община Хаджидимово, област Благоевград с цел промяна 

предназначението на земеделска земя и отреждане на имота за „гараж за 

съхранение на земеделска техника“. /вх. №91-00-68/15.02.2017 г./ 

21…………….. 

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

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №253 

     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 012011, представляващ Посевна площ с 

площ от 3,930 дка, находящ се в местността „Ефендица” в землището на село Ново 

Лески, община Хаджидимово, област Благоевград с цел промяна предназначението 

на земеделска земя и отреждане на имота за „гараж за съхранение на земеделска 

техника”. 

 

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

за застрояване (ПУП - ПЗ) на имот с номер 012011, представляващ Посевна площ с 

площ от 3,930 дка, находящ се в местността „Ефендица” в землището на село Ново 

Лески, община Хаджидимово, област Благоевград с цел промяна предназначението 



на земеделска земя и отреждане на имота за „гараж за съхранение на земеделска 

техника”. 

 

 

 

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 №19 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 24.02.2017 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

19. 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 005079, представляващ Пустееща 

необработваема земя с площ от 1,444 дка, находящ се в местността „Съменски 

скали/Требе“ в землището на село Парил, община Хаджидимово, област 

Благоевград с цел промяна предназначението на земеделска земя и отреждане на 

имота за „жилищно строителство“. /вх. №91-00-69/15.02.2017 г./ 

21…………….. 

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

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №254 

     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 005079, представляващ Пустееща 

необработваема земя с площ от 1,444 дка, находящ се в местността „Съменски 

скали/Требе” в землището на село Парил, 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 005079, представляващ Пустееща 

необработваема земя с площ от 1,444 дка, находящ се в местността „Съменски 

скали/Требе” в землището на село Парил, 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 №19 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 24.02.2017 г. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

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

Допълване на Решение № 54 от Протокол № 5 от заседание на Общински съвет – 

гр. Хаджидимово проведено на 29.01.2016 г. /вх. №91-00-70/15.02.2017 г./ 

21…………….. 

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

- Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №255 

     На основание чл. 21, ал.1, т.11 от  ЗМСМА, във  връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, 

ал. 1 от ЗУТ, предлагам Общински  съвет град  Хаджидимово  

 

РЕШИ: 

     ДОПЪЛВА Решение № 54 от Протокол № 5 от заседание на Общински съвет – 

гр. Хаджидимово проведено на 29.01.2016 г. като 

 

1. РАЗРЕШАВА изработването на проект за Подробен устройствен план – 

План за застрояване (ПУП - ПЗ) на имот с номер 105012, представляващ 

Нива с площ от 7.573 дка, находящ се в местността „Лозята” в землището на 

село Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград с цел промяна 

предназначението за земеделска земя и отреждане на имота за „офисна 

сграда, автомивка, паркинг и бензиностанция”. 

2. ОДОБРЯВА задание за изработване на проект за Подробен устройствен 

план – План за застрояване (ПУП - ПЗ) на имот с номер 105012, 

представляващ Нива с площ от 7.573 дка, находящ се в местността „Лозята” в 

землището на село Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград с 

цел промяна предназначението за земеделска земя и отреждане на имота за 

„офисна сграда, автомивка, паркинг и бензиностанция”. 

 

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 №19 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 24.02.2017 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………….. 

21. Преразглеждане на Решение № 221 от Протокол № 18/27.01.2017 г., върнато със 

Заповед № ОА-АК-56/14.02.2017 г. на Областния управител. 

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

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №256 

      На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, Общински съвет – Хаджидимово 

потвърждава Решение № 221 по Протокол № 18/27.01.2017 г., а именно: 

     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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


