
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 №27 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 28.07.2017 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

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

относно: Издаване на запис на заповед от  община Хаджидимово в полза на ДФ 

„Земеделие”- Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по 

Споразумение № РД 50-197 от 29.11.2016 г. за изпълнение на Стратегия за местно 

развитие на МИГ и Заповед № РД 09-325/10.04.2017 г. за определяне на бюджет за 

2017 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия 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. /вх.№ 91-00- 230/12.07.2017 г./. 

4……………… 

 

С поименнно гласуване: 14 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, 

Общински съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 311 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 3,4,6 и 7 от Наредба 

№1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране 

на стратегията за Водено от общностите местно развитие“  на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 

г. за Проект „Изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ и 

сключено Споразумение между СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ 

УО на ПРСР 2014-2020 г., УО на ОПРЧР 2014-2020 г. и УО на ОПИК 2014-2020 г., 

Общински съвет – гр. Хаджидимово  

 

РЕШИ: 

 

1. Отменя свое решение № 228, прието на заседание от 27.01.2017 г., Протокол 

№ 18 за упълномощаване 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.). 

2. Упълномощава кмета на община Хаджидимово да подпише Запис на заповед, 

без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и 

да било характер, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ в размер на 

30 674,00 лв. (тридесет хиляди шестстотин седемдесет и четири лева), платим на 

предявяване в срок до 6 (шест) месеца след изтичане на календарната 2017 година, 

определена за изпълнение на дейностите и разходите по подмярка 19.4 „Текущи 

разходи и популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие“ 

по заявление с № 19-19-2-01-46/12.12.2016 г. на Сдружение „МИГ – Гоце Делчев – 

Гърмен – Хаджидимово“, одобрени със Заповед № РД 09-325/10.04.2017 г. на 

заместник-министъра на земеделието и храните и ръководител на Управляващия орган 

на ПРСР 2014-2020 г., или 30 юни 2018 година. 

 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

 

Протоколчик: Величка Гелемерова 

 



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 №27 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 28.07.2017 г. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. ……………. 

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

относно: Определяне на официален представител на Община Хаджидимово в 

Общото събрание и Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел в 

обществена полза „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово“ /вх.№ 91-00- 247/24.07.2017 г./. 

4……………… 

 

С поименно гласуване: 14 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, 

Общински съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 312 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление, във 

връзка с членството на Община Хаджидимово в Сдружение с нестопанска цел в 

обществена полза „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово“,  определя за официален представител на Община Хаджидимово, с 

БУЛСТАТ 000025014 в Общото събрание и Управителния съвет на СНЦ „Местна 

инициативна група - Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“, с БУЛСТАТ 175886629 – 

Людмил Аспарухов Терзиев, с ЕГН 6109300003. 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 



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 №27 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 28.07.2017 г. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. ……………. 

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

относно: Изменение и допълнение на Решение № 277 от Протокол № 22 от 

заседание на Общински съвет – Хаджидимово, проведено на 20.04.2017 г. /вх.№ 91-

00- 249/25.07.2017 г./. 

4……………… 

 

С поименно гласуване: 14 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, 

Общински съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 313 

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  

Р Е Ш И : 

Изменя Решение № 277 от Протокол № 22 от заседание на Общински съвет – 

Хаджидимово, проведено на 20.04.2017 г., като същото придобива следния вид: 

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. 

- Финансови ресурси за покриване на недопустимите разходи, необходими 

за изпълнението на проекта, чрез използване на кредит от „Фонд за 

органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД и от 

отчисления по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за 

изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, 

изискани при депониране на отпадъци и решение на директора на 

РИОСВ по чл. 25, ал. 7 от същата наредба за предоставяне на средствата. 

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: Величка Гелемерова 

 

 



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 №27 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 28.07.2017 г. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. ……………. 

4. 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 027011, представляващ 

Изоставена нива с площ от 0,747 дка, находящ се в местността „Долна вария“ в 

землището на град Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград с цел 

промяна предназначението на земеделска земя и отреждане на имота за „цех за 

обувки и дрехи“ /вх.№ 91-00- 246/20.07.2017 г./. 

 

С поименно гласуване: 14 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, 

Общински съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 314 

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 проект за Подробен устройствен план – 

План за застрояване (ПУП - ПЗ) на имот с номер 027011, представляващ Изоставена 

нива с площ от 0,747 дка, находящ се в местността „Долна вария” в землището на град 

Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград с цел промяна 

предназначението на земеделска земя и отреждане на имота за „цех за обувки и 

дрехи“. 

 

2. Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен 

план – План за застрояване (ПУП - ПЗ) на имот с номер 027011, представляващ 

Изоставена нива с площ от 0,747 дка, находящ се в местността „Долна вария” в 

землището на град Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград с цел 

промяна предназначението на земеделска земя и отреждане на имота за „цех за обувки 

и дрехи“. 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 


