
 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    № 47 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 05.02.2019 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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

Приемане бюджета на община Хаджидимово за 2019 г. /вх. № 91-00-18/16.01.2019 г./ 

11.………………………………………………………………………… 

 

С 15 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – Хаджидимово прие 

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 563 

 

 
На основание член 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 2019 година и ПМС № 344 от 21.12.2018 година за изпълнение на ЗДБРБ за 2019 година  

Общински съвет – Хаджидимово,  

Р Е Ш  И: 

1. Общински съвет град Хаджидимово приема бюджета на община Хаджидимово за 2019  

година както следва: 

1.1  ПО ПРИХОДА -  8 381 260,00 лева, разпределен по параграфи съгласно приложение 

№ 1, в т.ч.: 

   1.1.1. приходи от делегирани от държавата дейности в размер на  5 285 158,00 лева,в т.ч.: 

       1.1.1.1.  обща допълваща субсидия   - 5152911,00 лева  

       1.1.1.2. преходен остатък от 2018 година в размер на   132247,00  лева,   

    1.1.2. приходи от местни дейности в размер на  3 096 102,00  лева, в т.ч.: 

       1.1.2.1.  данъчни приходи     – 367910,00 лева 

       1.1.2.2.  не данъчни приходи - 925250,00 лева 

                 1.1.2.3. Взаимоотношения с ЦБ за местни дейности в размер на 1448900,00 лева, от 

които: 

1.1.2.3.1. обща изравнителна субсидия – 923300,00 лева 

       1.1.2.3.2. трансфер за зимно поддържане и  снегопочистване – 82800,00   

1.1.2.4. целева субсидия за капиталови разходи – 442800,00 лева 

1.1.2.5. преходен остатък от 2018 година  - 507888,00 лева 

1.1.2.6. погашение на банков кредит – минус 153846,00 лева 

 

1.2  ПО РАЗХОДА – 8381260,00  лева,  разпределен по функции, съгласно приложение № 

2, в т.ч. 

 - делегирани държавни дейности      – 5285158,00 лева 

 - местни дейности                               – 3096102,00 лева,   
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2.  Приема поименния списък  на разходите за придобиване на дълготрайни активи и 

основен ремонт за 2019 година по обекти от целевата субсидия за капиталови разходи, 

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                       - 4300,00 лева, 

   4.2. Обезщетение и еднократни помощи – 20000,00 лева 

   4.3.  субсидиите за читалищата и футболните клубове, съгласно приложение № 5 

   4.4. Средства за празниците в общината по културния календар – в размер на 60700,00 лева. 

5. Приема следните лимити за разходи 

- представителни разходи за кмета  -                1560,00 лева 

          - представителни разходи за председателя на общински съвет                                                                

–  780,00 лева 

6.Утвърждава разчета за субсидии/държавни дейности/ на второстепенните разпоредители 

с бюджетни кредити съгласно приложение № 6 

7.Утвърждава списъка на педагогическия персонал, които имат право на транспортни 

разходи в рамките на преведените за тази цел средства от Министерството на финансите, 

съгласно приложение № 9 

8. Определя максималния размер на дълга както следва:  

   8.1. Максимален размер на новия общински дълг, който се предвижда да бъде поет през 

2019 г. в размер на 0,00 лева 

   8.2. Максимален размер на общинския дълг към края на 2019 година в размер на 

794872,00 лева. 

   8.3 общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2019 година- в размер на 

0,00 лева 

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

натрупани през 2019 година, като наличните в края на годината задължения за разходи, не могат 

да бъдат по-големи от 15% от средногодишния размер на  отчетените разходи за последните 

четири години, т.е.1 103 135 ,00лв. 

10. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2019 година, като наличните в края на годината поети ангажименти за разходи, не 

могат да надвишават  50% от средногодишния размер на  отчетените разходи за последните 

четири години, т.е. 3677115 лв.  

11. Определя размера на просрочените задължения от 2018  години, които ще бъдат 

разплатени от бюджета за 2019, съгласно приложение № 7 

12. Определя размера на просрочените вземания, които се предвиждат да бъдат събрани 

през 2019 година ,съгласно приложение № 8  

13.Приема разчетите за сметките за средства от Европейския съюз /ИБСФ/, съгласно 

приложение № 10 

14. Приема актуализираната бюджетна прогноза за периода 2019-2021 год. Приложение № 

11. 

15.Оправомощава  кмета на Общината да извършва компенсирани промени: 

     15.1. 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. 

15.2. 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. 

16. Възлага на кмета: 

   16.1. Да определи правата и задълженията на ръководителите и разпоредителите с 

бюджет от втора степен. 

   16.2.  Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 



   16.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди 

разпределението. 

   16.4. 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. 

   16.5. Да включва информация по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и 

обяснителните записки към тях. 

   16.6. 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. 

17. 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. 

17.1. 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 2019 година. 

   17.2. При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства 

по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ. 

    17.3. 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. 

18. Упълномощава кмета: 

18.1.   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. 

18.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 

финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

19. Упълномощава кмета на общината да ограничава или да спира финансирането на 

ВРБК при нарушаване на бюджетната дисциплина. 

20. Приема за сведение протокол от публичното обсъждане на бюджета, съгласно 

приложение № 12.  

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов   

Протоколчик: В.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    № 47 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 05.02.2019 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. ………………………………………………………………………… 

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

Приемане на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост в община 

Хаджидимово за 2019 год. /вх. № 91-00-25/23.01.2019 г./ 

11.………………………………………………………………………… 

 
С 14 – „за“, 0 – „против“, 1 – „въздържал се“, Общински съвет – Хаджидимово прие 

следното 

 

 

РЕШЕНИЕ № 564 

 
 

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 : 

  Приема Годишна програма за  управление и разпореждане с общинска собственост  в 

община  Хаджидимово за 2019 година. 

 

 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов   

Протоколчик: В.Гелемерова 
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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    № 47 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 05.02.2019 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1………………………………………………………………………… 

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

Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост. /вх. № 91-

00-24/23.01.2019 г./ 

11.………………………………………………………………………… 

С 15 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – Хаджидимово прие 

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 565 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, Общински съвет – 

гр.Хаджидимово 

Р Е Ш И : 

 

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде отдаден под наем чрез публичен търг с явно наддаване, за 

срок от 5 години на терен за ВТО (временен търговски обект) с площ от 20 (двадесет) квадратни 

метра в следния недвижим имот – публична общинска собственост, а именно: Урегулиран 

поземлен имот (парцел) Ⅰ (първи) от квартал 10 (десети) по плана на село Абланица, община 

Хаджидимово, одобрен със заповед № 2523 от 1937 на ОНС, и изменен със заповед № 119 от 

1994год. и заповед № 96 от 03.06.2003 г. на Кмета на общината, с площ на урегулирания имот от 

2 652 (две хиляди шестстотин петдесет и два) квадратни метра, ведно с построените в същия  

през 1959 год. ТРИЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА – УЧИЛИЩЕ със застроена площ от 460  

квадратни метра, МАСИВНА СГРАДА - СКЛАД със застроена площ от 35 квадратни метра, 

МАСИВНА СГРАДА - СКЛАД със застроена площ от 85 квадратни метра и ПОЛУМАСИВНА 

СГРАДА – УЧИЛИЩНА БАРАКА със застроена площ от 168 квадратни метра, последната 

построена през 1985 год., при съседи: от изток – улица и УПИ (парцел) ІІ (втори), от запад – УПИ 

(парцел) І (първи) от квартал 11 (единадесети), от север – улица и от юг – улица, актуван с АОС 

№ 85 от 03.06.2004г., който терен е обозначен като площ и разположение в Схема по чл. 56, ал. 2 

от ЗУТ, отразена в Скица №7/15.01.2019г., издадена от Кметство Абланица, община 

Хаджидимово, област Благоевград, представляваща неразделна част от настоящото решение. 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде отдаден под наем чрез публичен търг с явно наддаване, за 

срок от 5 години на терен за ВТО (временен търговски обект) с площ от 8 (осем) квадратни метра 

в следния недвижим имот – публична общинска собственост, а именно Урегулиран поземлен 

имот (парцел) ХⅠ (единадесети) от квартал 2 (втори) по плана на село Абланица, община 
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Хаджидимово, одобрен със заповед № 2523 от 1937 год. на ОНС, с площ за урегулирания имот от 

660 (шестстотин и шестдесет) квадратни метра, ведно с построената в имота Двуетажна масивна 

сграда – училище/гимназия със застроена площ от 370 квадратни метра, при съседи: от изток и 

юг – улица, от запад УПИ (парцел) ⅠХ (девети) и от север - УПИ (парцел) Х (десети), актуван с 

АОС № 3 от 30.09.1997 год., който терен е обозначен като площ и разположение в Схема по чл. 

56, ал. 2 от ЗУТ, отразена в Скица № 8/15.01.2019г., издадена от Кметство Абланица, община 

Хаджидимово, област Благоевград, представляваща неразделна част от настоящото решение. 

3. Упълномощава Кмета на община Хаджидимово да извърши всички правни и 

фактически  действия за изпълнение на настоящото решение.                                   

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов   

Протоколчик: В.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    № 47 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 05.02.2019 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. ………………………………………………………………………… 

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

Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост. /вх. № 91-00-26/23.01.2019 г./ 

11.………………………………………………………………………… 

С 15 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – Хаджидимово прие 

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 566 – ОТМЕНЕНО 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, Общински съвет – 

Хаджидимово 

Р Е Ш И : 

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде отдаден под наем чрез публичен търг с явно наддаване, за 

срок от 5 години следният недвижим имот – публична общинска собственост, а именно: 

Поземлен имот с идентификатор 51860.8.161 по КККР на село Нова Ловча, община 

Хаджидимово, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1138/22.05.2018г. на 

Изпълнителния директор на АГКК с площ на поземления имот от 51080 кв.м., с трайно 

предназначение на територията :територия, заета от води и водни обекти; начин на трайно 

ползване – водоем, стар идентификатор – няма; номер по предходен план – 000017, при съседи: 

поземлени имоти с идентификатори 51860.8.148; 51860.8.158; 51860.8.102; 51860.8.160; 

51860.8.103;  51860.9.2; 51860.15.81; 51860.10.2; 51860.10.3; 51860.10.1; 14341.27.3; 51860.8.152; 

51860.8.153; 51860.8.15; 51860.8.16 и  Поземлен имот с идентификатор 14341.27.3 по КККР на 

село Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-

1135/22.05.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК в местността „ЦИКАНДИЛКА“ с площ 

на поземления имот от 58075 кв.м., с трайно предназначение на територията :територия, заета от 

води и водни обекти; начин на трайно ползване – водоем, стар идентификатор – няма; номер по 

предходен план – 027003, при съседи: поземлени имоти с идентификатори: 51860.8.152; 

51860.8.161; 51860.10.1; 14341.500.7; 14341.500.6; 14341.500.5; 14341.500.4; 14341.500.3; 

14341.500.79; 14341.27.26; 14341.27.4; 14341.27.55, които имоти съгласно Акт за публична 

общинска собственост № 5/25.01.2007г., вписан в Службата по вписвания Гоце Делчев свх. рег. 

№ 289, парт. № 2787, акт № 18, том ІІ, дело № 239 /07.02.2007 год. се идентифицират като: 

ВОДНОСТОПАНСКО СЪОРЪЖЕНИЕ -  ВОДОЕМ с площ от 109,142 дка (сто и девет декара и 

сто четиридесет и два квадратни метра), който имот е образуван от два имота – имот № 000017 

(седемнадесети) с площ от 51.074 дка (петдесет и един декара и седемдесет и четири квадратни 

метра), находящ се в местността „ДЪБЕТО” в землището на  село Нова Ловча, община 

Хаджидимово, област Благоевград и имот № 027003 (двадесет и седем хиляди и трети) с площ от 

58.068 дка (петдесет и осем декара и шестдесет и осем  квадратни метра), находящ се в 
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местността „ЦИКАНДИЛКА” в землището на село Гайтаниново, община Хаджидимово, област 

Благоевгра,  при граници (съседи): Имот № 008015 - Пасище, мера на наследниците на Васил 

Илиев Фиданин; Имот № 008014 Пасище, мера на община Хаджидимово; Землищна граница; 

Имот № 010001 Пасище, мера на община Хаджидимово; Имот № 010002 Пасище, мера на 

община Хаджидимово ; Имот № 000005 Дере, овраг, яма на община Хаджидимово; Имот 009002 

Пасище, мера на община Хаджидимово; Имот № 000078 Напоителен канал на община 

Хаджидимово; Имот № 000028 Полски път на община Хаджидимово; Имот № 008103 Нива на 

Иван Димитров Мурджев; Имот № 008102 Нива на Иван Петров Гинов; Имот № 008148 Пасище, 

мера на община Хаджидимово и Имот № 008016 Пасище, мера на Костадин Илиев Фиданин, 

Имот № 027002 Пасище, мера на община Хаджидимово; Имот 027004  Водностопанско 

съоръжение на община Хаджидимово; Имот № 027026 Пасище, мера на община Хаджидимово;  

Имот  № 000040 Дърво производствена площ на МЗГ –ДЛ; Имот № 500003 Иглолистна гора на 

наследниците на Иван Костадинов Вълканов; Имот № 500004 Иглолистна гора на Димитър 

Спасов Кюлюмов; Имот № 500005  Иглолистна гора на наследниците на Георги Георгиев 

Богданов; Имот № 500006 Иглолистна гора на наследниците на Крум Георгиев Богданов; Имот 

№ 500007 Иглолистна гора на наследниците на Георги Николов Карпузов., при първоначална 

наемна месечна цена в размер на 200 лева. 

2. При сключване на договор за отдаване под наем да се включи точка, с която 

„НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да не възпрепятства ползването на водите на водоема от 

населението на село Нова Ловча за поливни цели” 

3. Упълномощава Кмета на община Хаджидимово да извърши всички последващи 

действия. 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов   

Протоколчик: В.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    № 47 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 05.02.2019 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1………………………………………………………………………… 

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

Разпореждане с недвижим имот- частна общинска собственост. /вх. № 91-00-27/23.01.2019 г./ 

11.………………………………………………………………………… 

С 15 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – Хаджидимово прие 

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 567 

 
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 продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: - 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) VІ (шести), заснет като имот с планоснимачен № 

46 (четиридесет и шест) от квартал 98 (деветдесет и осем) по сега действащият кадастрален и 

регулационен план на град Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград, одобрен 

със заповед № 70/1991 година на Кмета на общината, с площ за парцела от 1240 (хиляда двеста и 

четиридесет) квадратни метра,  при съседи:  от изток –  улица, от запад – УПИ (парцел) VІІ 

(седем) - имот планоснимачен номер 44 (четиридесет и четири), от север – УПИ (парцел)  V (пет) 

- имот планоснимачен номер 45 (четиридесет и пет) и от юг - улица, за който имот е съставен 

Акт за частна общинска собственост № 801/14.01.2019 год. 

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

възлизаща в размер на 6 500 (шест хиляди и петстотин) лева. 

   3. Определя първоначална тръжна цена на имота в размер на 7 000 (седем 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: В.Гелемерова 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАДЖИДИМОВО 
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П Р О Т О К О Л    № 47 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 05.02.2019 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. ………………………………………………………………………… 

6. Докладна записка от Мехмед Имамов – председател на Общинския съвет, относно: 

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

01.07.2018 г. до 31.12.2018 г. /вх. № 91-00-9/11.01.2019 г./ 

11.………………………………………………………………………… 

 

С явно гласуване: 15 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – 

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 568 

 

 
На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – Хаджидимово приема Отчет за 

дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода от 01.07.2018 г. до 31.12.2018 

година  

 

 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов   

Протоколчик: В.Гелемерова 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАДЖИДИМОВО 
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ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

П Р О Т О К О Л    № 47 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 05.02.2019 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1………………………………………………………………………… 

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

Приемане на културен календар на национални и общински празници в община 

Хаджидимово за 2019 г. /вх. № 91-00-14/15.01.2019 г./ 

11.………………………………………………………………………… 

 

С 15 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – Хаджидимово прие 

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 569 

 

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

Р Е Ш И: 

 

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

Хаджидимово за 2019 г., съгласно Приложение №1 

2.Приема план-сметка за провеждане на празниците на населени места в община 

Хаджидимово. 

 

 

 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов   

Протоколчик: В.Гелемерова 
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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    № 47 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 05.02.2019 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. ………………………………………………………………………… 

8. Докладна записка от Димитър Баханов – зам. кмет на община Хаджидимово, относно: 

Приемане на програма за закрила на детето за 2019 г. /вх. № 91-00-15/15.01.2019 г./ 

11.………………………………………………………………………… 

 

 

С явно гласуване: 15 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – 

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 570 

 
 

 

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 

2019 година. 

 

 

 

 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов   

Протоколчик: В.Гелемерова 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАДЖИДИМОВО 
гр. Хаджидимово, ул. “Димо Хаджидимов“ № 46 тел. 07528 2922, 
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ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 05.02.2019 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1………………………………………………………………………… 

9. Докладна записка от Димитър Баханов – зам. кмет на община Хаджидимово, относно: 

Приемане на програма за развитието на читалищната дейност в община Хаджидимово за 

2019 г. /вх. № 91-00-16/15.01.2019 г./ 

11.………………………………………………………………………… 

С явно гласуване: 15 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – 

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 571 
 

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

Общински съвет- Хаджидимово 

 

Р Е Ш И: 

 

Приема Програма за развитие на читалищната дейност в община Хаджидимово за 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов   

Протоколчик: В.Гелемерова 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАДЖИДИМОВО 
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П Р О Т О К О Л    № 47 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 05.02.2019 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1………………………………………………………………………… 

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

Разрешение за изработване на: проект за Подробен устройствен палн – План за регулация и 

застрояване /ПУП-ПРЗ/ на поземлен имот с идентификатор 65108.43.58, местност 

„Козлука“ по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на село Садово, 

община Хаджидимово, област Благоевград за промяна предназначението на земеделска 

земя и отреждане на имота за „ниско жилищно застрояване“. /вх. № 91-00-3/04.01.2019 г./ 

11.………………………………………………………………………… 

С 15 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – Хаджидимово прие 

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 572 
 

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 регулация и 

застрояване (ПУП - ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 65108.43.58, местност „Козлука” 

по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на село Садово, община 

Хаджидимово, област Благоевград за промяна предназначението на земеделска земя и 

отреждане на имота за „ниско жилищно застрояване”. 

 

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

регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 65108.43.58, 

местност „Козлука” по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на село Садово, 

община Хаджидимово, област Благоевград за промяна предназначението на земеделска земя 

и отреждане на имота за „ниско жилищно застрояване”. 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов   

Протоколчик: В.Гелемерова 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАДЖИДИМОВО 
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ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 05.02.2019 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1………………………………………………………………………… 

11. Молба от Сейхан Мустафа Чапкън, жител на с. Беслен. 

 

С 15 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – Хаджидимово прие 

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 573 

 

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

реши:  

  

І. ОТПУСКА финансова помощ на Сейхан Мустафа Чапкън, жител на с. Беслен, за 

възстановяване щетите от възникнал пожар в размер на 1 000 лева. 

ІІ. Средствата да се осигурят от собствените приходи на община Хаджидимово за 2019 г. 

 
 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов   

Протоколчик: В.Гелемерова 
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