
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 №22 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 20.04.2017 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

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

Кандидатстване на Община Хаджидимово по процедура за директно предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.002 – Комбинирана процедура 

за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за 

предварително третиране на битови отпадъци, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ 

на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. с проектно предложение 

„Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталация за 

компостиране, в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в 

регион Гоце Делчев“, в партньорство с останалите общини от Регионално 

сдружение за управление на отпадъците в Регион Гоце Делчев. /вх.№ 91-00-

141/13.04.2017 г./ 

2……………… 

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

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №277 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, чл. 59-61 от ЗМСМА и във връзка с чл. 31, ал. 

1, т. 1 и т. 2 от Закона за управление на отпадъците, Общински съвет Хаджидимово 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие Община Хаджидимово, като член на Регионално сдружение за 

управление на отпадъците – регион Гоце Делчев съвместно с общини Гърмен и Гоце 

Делчев, да кандидатства в срок до 21.04.2017 г. в качеството си на допустим 

бенефициент за привличане на финансови средства по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана 

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на 

инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ с проектно 

предложение „Изграждане на инсталация за предварително третиране и 

инсталация за компостиране на битови отпадъци за Регионално сдружение за 

управление на отпадъците – регион Гоце Делчев“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ 

на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ с едно общо проектно 

предложение.  



2. Oдобрява и дава съгласие Община Гоце Делчев да бъде водеща община, 

която да подаде от името на всички кандидатстващи общини проектното предложение 

и да отговаря за неговото управление, като попълва, комплектова и подава искания за 

плащане, доклади за напредък, както и всички искания, уведомления, доклади, отчети, 

декларации и всички други документи по Административен договор за безвъзмездна 

финансова помощ (АДБФП); да възстановява на общините-партньори извършени от тях 

разходи със средства по АДБФП, постъпващи по нейна банкова сметка и да получава 

цялата кореспонденция с Управляващия орган по АДБФП и информира своевременно 

за нея партньорите по процедура BG16M1OP002-2.002 – „Комбинирана процедура за 

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за 

предварително третиране на битови отпадъци“ по ОПОС 2014-2020 г.  

3. Дава съгласие Кметът на община Хаджидимово да осигури от името на 

община Хаджидимово, в качеството и на член на РСУО - регион Гоце Делчев: 

- финансови ресурси за покриване на първоначалните допустими разходи по 

проекта, преди средствата да бъдат възстановени от ОПОС 2014-2020 г. 

- финансови ресурси за покриване на допустими разходи по проекта, които 

няма да бъдат финансирани от ОПОС 2014-2020 г., вкл. собствения принос. 

4. Потвърждава, че проектът ще се реализира в подкрепа на дейности, 

заложени в стратегически документи за развитието на Община Гоце Делчев. 

5.  Декларира, че Община Хаджидимово, като член на РСУО – регион Гоце 

Делчев, няма да се присъединява към друго регионално сдружение за управление на 

отпадъци за срока на изпълнение на проекта и най-малко за срок от 5 години след 

окончателното плащане на средствата за проекта. 

6.  Декларира, че изградената със средства по проекта инфраструктура, в т.ч. 

движимо и недвижимо имущество, ще бъде общинска собственост, а дяловете на 

съсобственост ще бъдат разпределени между общините Гоце Делчев, Гърмен и 

Хаджидимово спрямо количествата депонирани отпадъци, по осреднени данни за 

период от последните 3 години (2014 г., 2015 г. и 2016 г.), а именно: 

- Община Гоце Делчев – 69,19 % 

- Община Гърмен – 17.03% 

- Община Хаджидимово – 13,78% 

7. Декларира, че собствеността на изградената инфраструктура (инсталации за 

компостиране и инсталации за предварително третиране), преди въвеждането и в 

експлоатация, ще бъде прехвърлена от община Гоце Делчев - собственик на терена, 

съответно носител на вещното право на строеж, на общините Гърмен и Хаджидимово, 

съгласно договорените дялове на съсобственост на всяка една от тях. 

8. Декларира, че няма да се прехвърля на трети лица собствеността на 

изградената със средства по процедурата инфраструктура, в т.ч. движимо и недвижимо 

имущество, и съпътстваща инфраструктура, най-малко в продължение на 5 години от 

окончателното плащане на средствата за проекта по ОПОС 2014-2020 г. по настоящата 

процедура; 

9. Приема изготвения анализ и обосновка за избор на централизиран метод – 

Изграждане на една инсталация за компостиране и една за предварително третиране, 

като част от системата на Регионално депо за неопасни отпадъци – на общините Гоце 

Делчев, Гърмен и Хаджидимово. 

10.  Одобрява Споразумение за партньорство между общините Гоце Делчев, 

Гърмен и Хаджидимово, членове на РСУО - регион Гоце Делчев, и упълномощава 

кмета на общината да подпише споразумението за партньорство. 

11.  Одобрява Регионална програма за управление на отпадъците на РСУО - 

регион Гоце Делчев.  

 

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 №22 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 20.04.2017 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1……………… 

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

Определяне на представител на община Хаджидимово за извънредно заседание на 

общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Благоевград. /вх. №91-00-

136/11.04.2017 г./ 

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

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №278 

     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: 

 

           I. На основание чл. 21, ал.1, т.15 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 198, б. „е“, ал.3 от 

Закона за водите, Общински съвет Хаджидимово дава съгласие (мандат), при 

участието си в извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по В и 

К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ Благоевград, което ще се 

проведе на 10.05.2017г. от 11:00 часа, Кметът на община Хаджидимово – 

Людмил Аспарухов Терзиев да гласува позицията на общината по точки от 

определения дневен ред, както следва: 

       

           1. По точка 1 (първа) от приложения дневен ред, да гласува „Приемане на 

решение за промяна  на границите на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, чрез присъединяване на 

Община Петрич. До започване на действията по стопанисване, поддържане и 

експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги 

на потребителите на територията на Община Петрич от „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, същите ще продължават да се извършват 

от действащия ВиК оператор – „В и К“ ЕООД, гр. Петрич. 

  



          2. По точка 2 (втора) от приложения дневен ред да съгласува  Подробната 

инвестиционна програма на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. 

Благоевград за 2017 г. 

 

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

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №279 

           II. На основание чл.21, ал.1, т. 15 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 198, б. „е“, ал. 3 и ал. 5 от 

Закона за водите, в случай, на невъзможност, Кметът на Община Хаджидимово 

да участва лично в извънредното заседание на Общото събрание на асоциацията, 

Общински съвет Хаджидимово възлага правомощията по т. I от решението на 

Димитър Баханов – зам. кмет по „Правно нормативно обслужване, хуманитарни 

и социални дейности, образование, култура и екология“ при Община 

Хаджидимово. 

 

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

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №280 

        III. На основание чл.21, ал.1, т. 15 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 198, б. „е“, ал. 3 и ал. 5 от 

Закона за водите, Общински Съвет – Хаджидимово упълномощава кмета на 

община Хаджидимово да участва и гласува по определения дневен ред на всички 

редовни и извънредни заседания на Асоциацията по ВиК – град Благоевград, в 

рамките на мандата на Общинския Съвет. 

 

 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

 

Протоколчик: Анелия Стойкова 

 

 

 

 

 


