
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 №32 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.11.2017 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
 

 

1. Отчет за дейността на спортните клубове на територията на община Хаджидимово. 

15. …………… 

 

 

 

С 13 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет  -Хаджидимово 

взе следнoтo 

 

 

РЕШЕНИЕ № 365 

 

 
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 Отчета за дейността на 

ФК Ляски, ФК Садово, ФК „Места“ гр. Хаджидимово и спортен клуб „Бистрица – Абланица“. 

 
 

 

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 №32 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.11.2017 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. …………….. 

2. 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. /вх. № 91-00-

358/08.11.2017 г./. 

15. …………… 

 

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

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 366 

 
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: 

 

Р  Е  Ш  И: 

 

Предоставя на ОСЗ гр. Хаджидимово  поземлен имот  с площ от  1,963 дка.(един декар 

деветстотин шестдесет и три квадратни метра),  скица - проект на  имот с кад.  № 005079, 

образуван от имот с кад. № 005074 в местността „Градище”  по КВС    в землището  на  с. 

Гайтаниново  с ЕКАТТЕ 14341,  за  възстановяване правото на собственост на  наследниците 

на Георги Иванов Праматаров. 

 
 

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 №32 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.11.2017 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. …………….. 

3. 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. /вх. № 91-00-

359/08.11.2017 г./. 

15. …………… 

 

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

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 367 

 
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: 

 

Р  Е  Ш  И: 

 

Предоставя на ОСЗ гр. Хаджидимово  поземлен имот  с площ от  0,863 дка.(осемстотин 

шестдесет и три квадратни метра),  скица - проект на  имот с кад.  № 021035, образуван от 

имот с кад. № 021024 в местността „Каширка”  по КВС    в землището  на  с. Блатска  с 

ЕКАТТЕ 04399,  за  възстановяване правото на собственост на  наследниците на Мехмед 

Ибраимов Буков. 

 

 

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 №32 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.11.2017 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. …………….. 

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

Допълване на решение № 337 по протокол № 33 от заседание на Общински съвет 

Хаджидимово, проведено на 18.06.2003 г. /вх. № 91-00-378/16.11.2017 г./. 

15. …………… 

 

С поименно гласуване: 12 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 1 – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, Общински 

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 368 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 10Б от ЗСПЗЗ, Общински съвет –

Хаджидимово 

 

Р Е Ш И : 

 

Допълва Решение № 337 по протокол № 33 от заседание на Общинска съвет 

Хаджидимово проведено на 18.06.2003 год., като в приложеният списък за землище село 

Абланица се добавят следните недвижими имоти, а именно: 

- НИВА с площ от 20.850 дка (двадесет декара и осемстотин и петдесет квадратни 

метра), категория на земята при неполивни условия - осма, находящ се в землището  на село 

Абланица,  община Хаджидимово, област Благоевград, ЕКАТТЕ 00014, в местността „ЛЕВА 

СТРАНА”, съставляващ имот с № 000487 (четиристотин осемдесет и седми) по картата на 

землището, при  граници (съседи): имот № 000003 Дърпроидводствена площ на ИАГ- ТП”ДГС 

Гоце Делчев”, имот № 000115 Полски път на община Хаджидимово и имот № 000570 

Изоставена нива на община Хаджидимово и  

-  НИВА с площ от 4.226 дка (четири декара двеста двадесет и шест квадратни метра), 

категория на земята при неполивни условия - осма, находящ се в землището  на село 

Абланица,  община Хаджидимово, област Благоевград, ЕКАТТЕ 00014, в местността 

„БОРИВИЦА”, съставляващ имот с № 000475 (четиристотин седемдесет и пети) по картата на 

землището, при  граници (съседи): имот № 000003 Дърпроидводствена площ на ИАГ- ТП”ДГС 

Гоце Делчев”, имот № 000065 Напоителен канал на община Хаджидимово, имот № 000150 

Полски път на община Хаджидимово и имот № 000474 Нива на община Хаджидимово. 

 

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 №32 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.11.2017 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. …………….. 

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

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

365/13.11.2017 г./. 

15. …………… 

 

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

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 369 
 

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 

Р Е Ш И : 

 Актуализира Програма за управлението на общинска собственост в община 

Хаджидимово за 2017 година, като в приложение  № 1, в част І – Продажби по реда на член  

35 от ЗОС – чрез публичен търг или публично оповестен конкурс се добави точка 29 - 

ЕДНОЕТАЖНА ПАЯНТОВА СГРАДА със застроена площ от 341 (триста четиридесет и 

един) квадратни метра, ДВУЕТАЖНА ПАЯНТОВА СГРАДА със застроена площ от 78 

(седемдесет и осем) квадратни метра и ЕДНОЕТАЖНА ПАЯНТОВА СГРАДА със застроена 

площ от 91 (деветдесет  и един) квадратни метра, ведно с правото на строеж върху мястото 

върху което са построени сградите, находящи  се в североизточната част на квартал 22 

(двадесети и втори) по сега действащия план на село Лъки,  община Хаджидимово, област 

Благоевград, одобрен със Заповед № 3008/1959 год. на ОНС, актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 762/04.10.2017 год. 

 

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 №32 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.11.2017 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. …………….. 

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

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

365/13.11.2017 г./. 

15. …………… 

 

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

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 370 
 
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 

Р Е Ш И : 

 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: 

ЕДНОЕТАЖНА ПАЯНТОВА СГРАДА със застроена площ от 341 (триста четиридесет и 

един) квадратни метра, ДВУЕТАЖНА ПАЯНТОВА СГРАДА със застроена площ от 78 

(седемдесет и осем) квадратни метра и ЕДНОЕТАЖНА ПАЯНТОВА СГРАДА със 

застроена площ от 91 (деветдесет  и един) квадратни метра, ведно с правото на строеж върху 

мястото върху което са построени сградите, находящи  се в североизточната част на квартал 

22 (двадесети и втори) по сега действащия план на село Лъки,  община Хаджидимово, област 

Благоевград, одобрен със Заповед № 3008/1959 год. на ОНС, актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 762/04.10.2017 год., вписан в Службата по вписванията Гоце Делчев 

към Агенцията по вписванията София с вх. рег. № 5307, парт.№ 53659,053660 и 53661, акт № 

83, том ХХІІІ от 17.10.2017 год.  

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

възлизаща на 6 600 (шест хиляди и шестстотин) лева. 

3. Определя първоначална тръжна цена на имота в размер 6 600 (шест хиляди и 

шестстотин) лева. 

4. Упълномощава Кмета на Община Хаджидимово да извърши всички необходими 

правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение. 

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 №32 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.11.2017 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. …………….. 

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

Разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост. /вх. № 91-00-

379/16.11.2017 г./. 

15. …………… 

 

С поименно гласуване: 12 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 1 – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, Общински 

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 371 
 

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 

Р Е Ш И : 

Актуализира Програма за управлението на общинска собственост в община 

Хаджидимово за 2017 година, като в приложение  № 1, в част І – Продажби по реда на член  

35 от ЗОС – чрез публичен търг или публично оповестен конкурс се добавят следните точки:  

 

№ 

по 

ред 

  

ИМОТ 

30. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) І (първи) от квартал 18 (осемнадесети) 

по сега действащият план на село Нова Ловча, община Хаджидимово, одобрен със 

№ 43/20.04.1992 година на Кмета на общината, с площ за парцела от 942 

(деветстотин четиридесет и два) квадратни метра,  АОС № 768/08.11.2017 год. 

31.  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) ІІ (втори) от квартал 18 

(осемнадесети) по сега действащият план на село Нова Ловча, община 

Хаджидимово, одобрен със № 43/20.04.1992 година на Кмета на общината, с площ 

за парцела от 844 (осемстотин четиридесет и четири) квадратни метра,  АОС № 

769/08.11.2017 год. 

32. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) ІІІ (трети) от квартал 18 

(осемнадесети) по сега действащият план на село Нова Ловча, община 

Хаджидимово, одобрен със № 43/20.04.1992 година на Кмета на общината, с площ 



за парцела от 880 (осемстотин и осемдесет) квадратни метра,  АОС № 

770/08.11.2017 год. 

33. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) ІV (четвърти) от квартал 18 

(осемнадесети) по сега действащият план на село Нова Ловча, община 

Хаджидимово, одобрен със № 43/20.04.1992 година на Кмета на общината, с площ 

за парцела от 870 (осемстотин и седемдесет) квадратни метра,  АОС № 

771/08.11.2017 год. 

34. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) V (пети) от квартал 18 (осемнадесети) 

по сега действащият план на село Нова Ловча, община Хаджидимово, одобрен със 

№ 43/20.04.1992 година на Кмета на общината, с площ за парцела от 939 

(деветстотин тридесет и девет) квадратни метра,  АОС № 772/08.11.2017 год. 

 

 

 

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 №32 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.11.2017 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. …………….. 

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

Разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост. /вх. № 91-00-

379/16.11.2017 г./. 

15. …………… 

 

С поименно гласуване: 12 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 1 – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, Общински 

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 372 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 32, ал. 1, т. 1 от 

Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска имущество и 

конкретните правомощия на кметовете, Общински съвет – Хаджидимово 

 

Р Е Ш И: 

1. Да се проведе ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване по реда на глава пета от 

НРПУРОИКПК за комплексна продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, 

представляващи:  

  - УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) І (първи) от квартал 18 (осемнадесети) 

по сега действащият план на село Нова Ловча, община Хаджидимово, одобрен със № 

43/20.04.1992 година на Кмета на общината, с площ за парцела от 942 (деветстотин 

четиридесет и два) квадратни метра,  при съседи по скица:  от север – улица, от изток – край 

на регулацията, от юг – УПИ (парцел) ІІ (втори) и от запад – улица, съставен Акт за частна 

общинска собственост № 768/08.11.2017 год. 

 - УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) ІІ (втори) от квартал 18 (осемнадесети) 

по сега действащият план на село Нова Ловча, община Хаджидимово, одобрен със № 

43/20.04.1992 година на Кмета на общината, с площ за парцела от 844 (осемстотин 

четиридесет и четири) квадратни метра,  при съседи по скица:  от север – УПИ (парцел) І 

(първи), от изток – край на регулацията, от юг – УПИ (парцел) ІІІ (трети) и от запад – улица, 

съставен Акт за частна общинска собственост № 769/08.11.2017 год. 

 - УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) ІІІ (трети) от квартал 18 (осемнадесети) 

по сега действащият план на село Нова Ловча, община Хаджидимово, одобрен със № 

43/20.04.1992 година на Кмета на общината, с площ за парцела от 880 (осемстотин и 

осемдесет) квадратни метра,  при съседи по скица:  от север – УПИ (парцел) – ІІ (втори), от 



изток – край на регулацията, от юг – УПИ (парцел) ІV (четвърти) и от запад – улица, съставен 

Акт за частна общинска собственост № 770/08.11.2017 год. 

 - УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) ІV (четвърти) от квартал 18 

(осемнадесети) по сега действащият план на село Нова Ловча, община Хаджидимово, одобрен 

със № 43/20.04.1992 година на Кмета на общината, с площ за парцела от 870 (осемстотин и 

седемдесет) квадратни метра,  при съседи по скица:  от север – УПИ (парцел) – ІІІ (трети), от 

изток – край на регулацията, от юг – УПИ (парцел) V (пети) и от запад – улица, съставен Акт 

за частна общинска собственост № 771/08.11.2017 год. 

- УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) V (пети) от квартал 18 (осемнадесети) по 

сега действащият план на село Нова Ловча, община Хаджидимово, одобрен със № 

43/20.04.1992 година на Кмета на общината, с площ за парцела от 939 (деветстотин тридесет и 

девет) квадратни метра,  при съседи по скица:  от север – УПИ (парцел) – ІV (четвърти), от 

изток – край на регулацията, от юг  и от запад – улица, съставен Акт за частна общинска 

собственост № 772/08.11.2017 год. 

2. Одобрява  експертните оценки за определяне на пазарната стойност за имотите,  

възлизаща общо в  размер на 18 250 (осемнадесет хиляди двеста и петдесет) лева. 

3. Определя първоначална тръжна цена на имотите в размер на 25 000 (двадесет и 

пет хиляди) лева. 

4. Упълномощава Кмета на Община Хаджидимово да извърши всички необходими 

правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение. 

 

 

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 №32 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.11.2017 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1…………….. 

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

Приемане на изменения на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане 

с общинско имущество и конкретните правомощия на кметовете, приета с Решение № 85 

по Протокол № 7 от 22.04.2008 година, изменена и допълнена с Решение № 138 по 

Протокол № 11 от 10.10.2008 година и с Решение № 284 по Протокол № 23/03.05.2017 

година на Общински съвет - Хаджидимово /вх. № 91-00-335/19.10.2017 г./. 

15. …………… 

 

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

- Хаджидимово взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 373 
 

На основание, чл.8, от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.21, ал.2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.76 ал.3 от 

АПК, предлагам на Общински съвет - Хаджидимово  

 

РЕШИ: 

 

Приема измененията на посочената разпоредба, с направените  корекции вътре в нея, 

съобразно изискванията на чл.172, ал.2, във вр. с чл.193, ал1 и вр. с чл.186, ал.2 АПК и чл.16 

от АПК, и приема новият Проект – Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на територията на Община Хаджидимово- ( 

НРПУРОИКПК ). 

 

 

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 №32 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.11.2017 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1…………….. 

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

Предложение за промяна и актуализация на част от текстовете на Наредба на 

Общинския съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услугите на територията на община Хаджидимово. /вх. № 91-00-338/23.10.2017 г./. 

15. …………… 

 

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

- Хаджидимово взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 374 

 
На основание, чл.8 от Закона за нормативните актове (ЗНА), във връзка с чл.21, ал.2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА),чл.79 от АПК и с 

цел работа с актуална нормативна база, Общински съвет - Хаджидимово  

 

РЕШИ: 

 

Приема измененията за актуализация на Наредба на Общинския съвет за определянето 

и администрирането на местни такси и цени на услуги, приета с Решение № 140 от Протокол 

№ 11 / 10.10.2008г. на Общински съвет Хаджидимово.  

 

 

 

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 №32 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.11.2017 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. …………….. 

9. Доклад от Марина Дилиянова Герова – председател на УС на МИГ – Гоце Делчев – 

Гърмен – Хаджидимово и Тереза Тодорова Вакареева – изпълнителен директор, относно: 

Подписване на договор за поръчителство във връзка с кандидатстване за овърдрафт от 

СНЦ „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“. /вх. № 91-

00-371/14.11.2017 г./. 

15. …………… 

 

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

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 375 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация  и Споразумение № РД-50-197/29.11.2016 г. за изпълнение на Стратегия за 

Водено от общностите местно развитите на територията на общините Гоце Делчев, Гърмен и 

Хаджидимово, сключено 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., Общинският 

съвет – гр. Хаджидимово 

РЕШИ: 

1. Одобрява да бъде предоставено обезпечение под  формата на поръчителство за 

получаване на овърдрафт по разплащателната сметка на СНЦ „Местна инициативна група – 

Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ предназначен за оборотни средства, необходими за 

финансиране на ежемесечните разходи при осъществяване на дейността на МИГ-Гоце Делчев 

– Гърмен – Хаджидимово, при максимално допустим размер на овърдрафта в размер до 

80 000,00 (осемдесет хиляди) лева и срок за ползване на овърдрафта от 36 месеца. 

2. Одобрява проекта на договор за поръчителство, приложение към настоящото 

решение;  

3. Упълномощава кмета  на  община Хаджидимово да  подпише Договора за 

поръчителство, като Община Хаджидимово ще отговаря за изпълнението на задълженията на 

СНЦ „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“, с БУЛСТАТ 

175886629, със седалище и адрес на управление: гр. Гоце Делчев, п.к. 2900, ул. „Александър 

Стамболийски” № 1 в размер до 26 667,00 (двадесет и шест хиляди шестстотин шестдесет и 



седем хиляди) лева за главница, заедно с лихви, комисиони, такси и разноски, която сума е 1/3 

от максимално допустим размер на овърдрафта). 

 

 

 

 

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 №32 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.11.2017 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1…………….. 

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

Кандидатстване на ЮЛНЦ – Туристическо дружество „Бъдеще за Тешово“ по Мярка 7, 

Подмярка 7.5 по ПРСР на МЗХ. /вх. № 91-00-374/15.11.2017 г./. 

15. …………… 

 

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

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 376 
 

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

РЕШИ: 

1. Общинският съвет дава съгласие ЮЛНЦ Туристическо дружество „Бъдеще за 

Тешово“, с. Тешово, община Хаджидимово, самостоятелно да разработи, кандидатства  и 

реализира Проектно предложение /ПП по условията на ПРСР „Инвестиции  за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаби 

инфраструктура“. 

2. Дава съгласие за предоставяне на общински територии  с право на строеж и 

ползване за над 9 /девет години от датата на съответното кандидатстване/ за изграждане на 

Туристически информационен център и общински територии за туристически пътеки и 

инфраструктура, без да е за сметка на разрешените бюджетни максимуми за кандидатстване 

на община Хаджидимово по ПРСР на МЗХ. 

 

 

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 №32 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.11.2017 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1…………….. 

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

Участие в учредителен комитет за учредяване на Организация за управление на 

туристически район Рила-Пирин. /вх. № 91-00-377/16.11.2017 г./. 

15. …………… 

 

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

- Хаджидимово взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 377 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 22 и чл. 24 от Закона за 

туризма, Общински съвет - Хаджидимово 

 

РЕШИ: 

I. Общински съвет Хаджидимово дава съгласие за участие на Община Хаджидимово  в 

Учредителния комитет за учредяване на Организация за управление на туристически район 

„Рила – Пирин“. 

 II. Общински съвет Хаджидимово дава съгласие за участие и членство  на Община 

Хаджидимово  в  Организация за управление на туристически район „Рила – Пирин“. 

III. Общински Съвет – Хаджидимово упълномощава кмета на община Хаджидимово да 

представлява община Хаджидимово пред  Организация за управление на туристически район 

„Рила – Пирин“. 

IV. Възлага на кмета на Община Хаджидимово да подпише учредителния протокол и 

всички други необходими документи  във връзка с дейността на  Организацията  за 

управление на туристически район „Рила – Пирин“. 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 

  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАДЖИДИМОВО 
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П Р О Т О К О Л №32 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.11.2017 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1…………….. 

12. Докладна записка от Кармелита Палашева – председател на ПК по „Образование, 

култура, вероизповедания, здравеопазване, социални дейности, спорт, детски и младежки 

дейности“, относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещите се лица и 

семейства на територията на община Хаджидимово. / вх.№ 91-00-380/16.11.2017г./. 

15. …………… 

 

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

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 378 

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

Хаджидимово  

РЕШИ: 

  

І. ОТПУСКА еднократна финансова помощ на следните лица:  

 

 1. К………………… Мяшкова,  с. Илинден  300 лв. ……………. 

 2. Г…………..Чаушев, с. Копривлен          300 лв. ……………. 

 3. С…………….. Циров, гр. Хаджидимово        300 лв. ……………. 

 4. М………………..Филипова, гр. Хаджидимово 300 лв. ……………. 

 5. Б……………. Бойчев, с. Копривлен   300 лв. ……………. 

 6. А……………… Боргилов, с. Ново Лески  300 лв. ……………. 

 7. Е………… Милушева, гр. Хаджидимово  300 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: 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 №32 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.11.2017 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 
1…………….. 

13. Информация за готовността, относно поддържане на 4 – класната пътна мрежа при 

зимни условия сезон 2017-2018 година. 

15. …………… 

 

С явно гласуване: 12 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 1 – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, Общински съвет  

- Хаджидимово взе следнoтo 

 

 

РЕШЕНИЕ № 379 

 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет – Хаджидимово приема информация за готовността, относно 

поддържане на 4 – класната пътна мрежа при зимни условия сезон 2017-2018 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 №32 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.11.2017 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 
1…………….. 

14. Докладна записка от Рамиз Метушев – зам. кмет на община Хаджидимово, относно: 

Представени отчети от кметовете на кметства и кметски наместници – основни 

проблеми на населените места за 2017 година. /вх. № 91-00-370/14.11.2017 г./. 

15. …………… 

 

 

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

- Хаджидимово взе следнoтo 

 

 

РЕШЕНИЕ № 380 

 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с приетия Годишен план за 

работа Общински съвет – Хаджидимово приема отчетите на кметовете на кметства и кметски 

наместници – основни проблеми на населените места. 

 

 

 

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 №32 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.11.2017 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 
1…………….. 

15. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

 

 

С явно гласуване: 12 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет  

- Хаджидимово взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 381 

 

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

на Кмета на община Хаджидимово/Общинска администрация да потърси законов механизъм 

за недопускане провеждането на сватбени, семейни и други частни събирания на 

нерегламентирани места – тротоари, площади, улици,  междужилищни пространства, градини, 

паркове и други територии общинска собственост, както и в частни имоти, водещи до 

нарушаване на нормалната образователна среда, обществения ред и спокойствието на 

гражданите. 

 

 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 

 
 
 


