
 

 

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    № 50 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 10.05.2019 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

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

Одобряване на пазарна оценка за продажба на недвижим имот – частна общинска 

собственост. /вх. № 91-00-118/25.04.2019 г./ 

6. ………………………………………………………………………….. 

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

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 600 

 
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 2019 година, като в приложение  № 1, в част ІІІ – Продажба на земя – частна общинска 

собственост на собственика на законно построена върху нея сграда се добави точка 4 – 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) ХIV (четиринадесети), имот планоснимачен 968 

(деветстотин шестдесет и осем) от квартал 1 (първи) по сега действащия план на град 

Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград, одобрен със Заповед № 70/1991 

година на Кмета на общината, с площ за урегулирания поземлен имот от 514 (петстотин и 

четиринадесет) квадратни метра, при съседи за същия: от изток – УПИ (парцел) ХIII 

(тринадесети) и УПИ (парцел) IІ (втори), от юг - УПИ (парцел) І (първи), от запад и от север – 

улици, актуван с Акт за частна общинска собственост № 806 от 04.04.2019 год.   

 

 

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    № 50 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 10.05.2019 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

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

Одобряване на пазарна оценка за продажба на недвижим имот – частна общинска 

собственост. /вх. № 91-00-118/25.04.2019 г./ 

6. ………………………………………………………………………….. 

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

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 601 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35, ал. 3 от ЗОС във връзка с чл. 41, ал. 2 от 

ЗОС, Общински съвет Хаджидимово 

Р Е Ш И : 

1. ОДОБРЯВА експертната оценка за определяне на пазарната стойност на: УРЕГУЛИРАН 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) ХIV (четиринадесети), имот планоснимачен 968 (деветстотин 

шестдесет и осем) от квартал 1 (първи) по сега действащия план на град Хаджидимово, община 

Хаджидимово, област Благоевград, одобрен със Заповед № 70/1991 година на Кмета на 

общината, с площ за урегулирания поземлен имот от 514 (петстотин и четиринадесет) квадратни 

метра, при съседи за същия: от изток – УПИ (парцел) ХIII (тринадесети) и УПИ (парцел) IІ 

(втори), от юг - УПИ (парцел) І (първи), от запад и от север – улици, актуван с акт за частна 

общинска собственост № 806 от 04.04.2019 год., без построената в имота сграда, в размер на 

2 250 (две хиляди двеста и петдесет) лева. 

2. ОПРЕДЕЛЯ  продажна цена на имота по т. 1 в размер на 2 250 лева. 

3. 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 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:obshtinskisavet_hd@abv.bg


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    № 50 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 10.05.2019 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. ………………………………………………………………………….. 

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

Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост. /вх. № 91-00-119/25.04.2019 

г./ 

6. ………………………………………………………………………….. 

С 13 – „за“, 2 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – Хаджидимово прие 

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 602 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал. 9 от ЗОС, 

Общински съвет – гр.Хаджидимово 

Р Е Ш И : 

Актуализира Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019г., 

приета с Решение № 564 по Протокол № 47 от заседание на Общински съвет Хаджидимово, 

проведено на 05.02.2019г., като в Приложение № 1, Раздел І. „Продажби по реда на чл. 35 от ЗОС 

– чрез публичен търг или публично оповестен конкурс”, се създава нова точка 24: Урегулиран 

поземлен имот (парцел) ІХ (девети), имот с планоснимачен номер 939 (деветстотин тридесет и 

девети) от квартал 81 (осемдесет и първи) по плана на град Хаджидимово, община съща, област 

Благоевград, одобрен със Заповед № 70/1991 год. и изменен в тази част със Заповед № 

75/19.03.2019 год. и двете на Кмета на Община Хаджидимово, с площ за урегулирания поземлен 

имот от 7 846 (седем хиляди осемстотин четиридесет и шест) квадратни метра, актуван с Акт за 

частна общинска собственост № 808 от 25.04.2019 год. 

 

 

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    № 50 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 10.05.2019 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. ………………………………………………………………………….. 

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

Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост. /вх. № 91-00-119/25.04.2019 

г./ 

6. ………………………………………………………………………….. 

 

С 13 – „за“, 2 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – Хаджидимово прие 

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 603 
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 общинско имущество и 

конкретните правомощия на кметовете на Община Хаджидимово, Общински съвет – 

Хаджидимово 

Р Е Ш И : 

1. Да се извърши продажба, чрез публично оповестен конкурс, на следния недвижим имот 

– частна общинска собственост, а именно:  Урегулиран поземлен имот (парцел) ІХ (девети), имот 

с планоснимачен номер 939 (деветстотин тридесет и девети) от квартал 81 (осемдесет и първи) 

по плана на град Хаджидимово, община съща, област Благоевград, одобрен със Заповед № 

70/1991 год. и изменен в тази част със Заповед № 75/19.03.2019 год. и двете на Кмета на Община 

Хаджидимово, с площ за урегулирания поземлен имот от 7 846 (седем хиляди осемстотин 

четиридесет и шест) квадратни метра, актуван с Акт за частна общинска собственост № 808 от 

25.04.2019 год., с начална конкурсна цена в размер на  75 000 лева. 

2. МИНИМАЛНИ СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ, ЗА 

КОЕТО ТЕ ПРЕДСТАВЯТ ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ: 

2.1. Да бъде предложен размер на първоначалната инвестиция, свързана с построяване на 

Цех за дограма и неговото оборудване - не по-малък от 120 000 (сто и двадесет хиляди) лева, 

като участникът представи референции или други доказателства за финансови възможности за 

изпълнение на предложената инвестиция; 

2.2. Да се предложи разкриване на минимум 5 (пет) работни места, след построяване на 

обекта в имота, предмет на продажба;  

2.3. Да се осигури предложеният брой работни места по трудов договор в изградения обект 

и да се поддържат за срок не по-кратък от 5 (пет) години; 

2.4. В 4 (четири) месечен срок от датата на сключване на договора, да се изготви и 

представи в Община Хаджидимово проектна документация за реализиране на инвестицията;  
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2.5. Да се започне строителството в имота, предмет на продажба, не по-късно от 6 (шест) 

месеца, считано от датата на издаване на строително разрешение; 

2.6. Да се завърши строителството на обекта и да се въведе в експлоатация в 24 (двадесет и 

четири) месечен срок от датата на издаване на строително разрешение;  

2.7. Да не се извършва промяна в предназначението на имота за срок от 10 (десет) години; 

2.8. Изграденият обект да се ползва само за дейността, свързана с предложената 

инвестиция. 

3. УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА, ПО КОИТО ЩЕ СЕ ОЦЕНЯВАТ ОФЕРТИТЕ: 

Офертите, предоставени от участниците в конкурса, трябва да съдържат следните 

минимални условия: 

3.1. Минимална конкурсна цена в размер от 75 000 лева 

3.2. Размер на инвестицията, но не по-малко от 120 000 (сто и двадесет хиляди) лева; 

3.3. Брой осигурени работни места, след изграждане на обекта в имота, предмет на 

продажба,  не по-малко от 5 (пет), които да бъдат поддържани за срок не по-кратък от 5 (пет) 

години. 

4. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ И НАЧИНА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ 

НА ТЕЖЕСТТА ИМ В КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА: 

Целта на конкурсната процедура е да бъде избрано икономически най-изгодното 

предложение, като класирането да се извърши на база следните критерии: 

4.1. К1 –  Цена  (конкурсна  цена в лева) – не по-ниска от 75 000 лева. 

Кандидатите получават от 1 до 50 точки. 

Оценяването се извършва по формулата: 

К1 = Ц  х 50 

         Ц(макс.), 

където Ц е предложената от кандидата цена, а Ц(макс.) е най–високата предложена такава. 

Тежест на критерия: N1=0,5 

4.2. К2 – Размер на първоначалната инвестиция, който трябва да е не по - малка от 

120 000 (сто  и двадесет хиляди) лева. 

Кандидатите получават от 1 до 25 точки. 

Оценяването се извършва по формулата: 

К2 = И  х 25 

         И(макс.), 

където И е предложеният от кандидата размер на инвестицията, а И(макс.) е най-

голямият размер на инвестицията, който ще бъде предложен. 

Тежест на критерия: N2=0,25 

4.3. К3– Осигурен брой работни места, които ще бъдат поддържани за срок от 5 (пет) 

години – не по - малко от 5 (пет) работни места. 

Кандидатите получават от 1 до 25 точки. 

Оценяването се извършва по формулата: 

К4 = Р  х 25 

        Р(макс.), 

където Р е предложеният от кандидата осигурен брой работни места, които ще бъдат 

поддържани, а Р(макс.) предложения най-голям брой осигурени работни места, които ще 

бъдат поддържани. 

Тежест на критерия: N4=0,25 

Комплексната оценка на предложенията на допуснатите кандидати се извършва по 

формулата:  

K= K1xN1 + K2xN2 + K3xN3  

На първо място да бъде класиран кандидатът, получил най-висока комплексна 

оценка К. 

5. В ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ МИНИМУМ 

СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА КУПУВАЧА:  

5.1. Да не извършва промяна в предназначението на имота за срок от 10 (десет) години;  

5.2. Изграденият обект да се използва само за дейността, съгласно предназначението на 

имота по одобрен ПУП-ПРЗ; 

5.3. Да изготви и представи в Община Хаджидимово проектна документация в 4 (четири) 

месечен срок от датата на сключване на договора; 



5.4. Да започне строителството в имота, предмет на продажба, не по-късно от 6 (шест) 

месеца от датата на издаване на строително разрешение; 

5.5. Да извърши строителството на обекта и да го въведе в експлоатация в 24 (двадесет и 

четири) месеца от датата на издаване на строително разрешение; 

5.6. Максимален срок за реализация на инвестицията – 36 (тридесет и шест) месеца от 

датата на издаване на строително разрешение; 

5.7. Да реализира заявения размер на инвестицията в предложените срокове; 

5.8. Да се предвидят клаузи за разваляне на договора за продажба при неизпълнение на 

горепосочените условия; 

5.9. Прехвърлянето на правата и задълженията, произтичащи от договора за продажба на 

трето лице, преди изтичане на 10-годишния срок да става само след изрично съгласие на 

Общински съвет Хаджидимово;  

5.10. При прехвърляне правата по договора на трето лице, преди изтичане на 10-годишния 

срок, без съгласие от страна на общинския съвет, същият да се прекратява по право; 

5.11. Да се предвидят неустойки в размер минимум – 30 (тридесет) % от продажната цена 

за всички форми на неизпълнение задълженията по договора (за извършване промяна в 

предназначението и ползването на имота и изградения в него обект, за въвеждане в експлоатация 

на обекта в имота, след предложения срок); 

5.12. Да се предвиди неустойка за неосигуряване на предложените работни места – за 

всяко работно място до 30 (тридесет) % от установената средна годишна работна заплата за 

страната за съответната година, за всеки месец от неизпълнението; 

5.13. Да се предвиди неустойка от минимум 30 (тридесет) % от продажната цена за 

неизпълнение размера на инвестицията. 

 

 

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    № 50 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 10.05.2019 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. ………………………………………………………………………… 

3. Предложение от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, 

относно:Определяне ползването на стояща дървесина на корен от горските територии – 

собственост на община Хаджидимово. /вх. № 91-00-121/25.04.2019 г./ 

6. ………………………………………………………………………….. 

 

С 13 – „за“, 1 – „против“, 1 – „въздържал се“, Общински съвет – Хаджидимово прие 

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 604 

 
На основание Чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.112, ал. 1 от ЗГ чл. 4 ал.3 и чл. 5 

ал.1 и 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 

територии  - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни 

горски продукти и чл. 61 от АПК, Общински съвет – Хаджидимово реши: 

1. Определя ползването на дървесина от горски територии собственост на Община 

Хаджидимово за обекти: Обект №1900-5, подотдел: 367 „ж“; Обект №1900-6, подотдели: 409 

„д“, 409 „ж“, 449 „б“, 453 „в“; Обект №1900-7, подотдел: 454 „а“, по Предписание изх. №РДГ02-

2674/16.04.2019 год., да се извърши чрез продажба на стояща дървесина на корен след 

провеждане на  търг или конкурс или реда предвиден в чл. 27 ал.1 от Наредбата, по цени 

одобрени с Решение №119 от Протокол №10 от проведено на 28.04.2016год. заседание на 

общински съвет - Хаджидимово. 

2. На основание чл. 61 от АПК Общински Съвет – Хаджидимово допуска предварително 

изпълнение на настоящото Решение 

3. Възлага на кмета на община Хаджидимово да извърши всички действия за правилното и 

законосъобразно изпълнение на настоящото решение. 

 

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    № 50 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 10.05.2019 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1………………………………………………………………………… 

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

Проект за допълнение и изменение на Наредба за условията и реда за установяване на 

жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища, приета от Общински 

съвет с Решение № 210 от Протокол № 16/25.03.2005 г. /вх. № 91-00-110/26.03.2019 г./. 

6. ………………………………………………………………………….. 

 

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

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 605 

 
На основание чл.76, ал.3, чл. 79 от Административно процесуалния кодекс, чл.8 от Закона 

за нормативните актове, във връзка чл.21, ал.2, от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет - Хаджидимово  

РЕШИ: 

 Приема допълнение и изменение на Наредба за условията и реда за установяване на 

жилищни нужди и за настаняване под наем в  общински жилища, приета от Общински Съвет 

Хаджидимово с Решение № 210 от Протокол № 16 /25.03.2005г., както следва: 

- Отменя чл.15 ал. 2 от Наредбата; 

- изменя и допълва Чл. 26.  Който придобива следната редакция: 

(1) В резервните жилища се настаняват за срок не по-дълъг от две години, лица: 

1. жилищата, на които са станали негодни за обитаване в резултат на природни и стихийни 

бедствия и аварии или са застрашени от самосрутване;  

2. в семействата, на които са налице остри социални и здравословни проблеми. 

- Отменя чл.27 ал.3 от Наредбата; 

- Създава нови разпоредби, които са както следва:  

- Чл. 27а (нов) Не се допуска настаняване в резервни жилища на лица, семейства и 

домакинства, чиито собствени жилища по тяхна вина са станали негодни за ползване или 

подлежат на премахване по реда на Закона за устройство на територията. 

- Чл. 27б (нов) (1) Нуждаещите се лица, семейства и домакинства подават искане за 

настаняване до Кмета на общината, придружено от декларация, отразяваща 

обстоятелствата по чл. 26 и съответните документи, които удостоверяват всяко едно от 

тях. 
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-  (2) Исканията се разглеждат от Комисията по чл. 7, ал. 1, която след събиране на всички 

необходими документи и данни, изготвя предложение до Кмета на общината за 

настаняване или за отказ от настаняване на нуждаещите се лица. 

-  (3) Решението на Комисията се съобщава на заявителите и може да се обжалва по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс.  

- Чл. 27в (нов) (1) Настаняването се извършва със заповед на Кмета на общината. В 

заповедта се посочват вида и местонахождението на жилището, данните на лицата, срок за 

настаняване, който не може да бъде по-дълъг от 2 години и срок за сключване на договор 

за наем.  

- (2) Въз основа на заповедта по ал. 1 се сключва писмен договор за наем с всички 

пълнолетни членове на семейството/домакинството, в който се определят: ред за 

предаване и приемане на имота; права и задължения на наемателя и наемодателя; наемна 

цена; срок за настаняване; отговорност при неизпълнение и други условия по наемното 

правоотношение. 

-  (3) Жилището се предава на наемателя след представяне от негова страна на 

удостоверения за открити нови или преименувани на негово име съществуващи партиди 

на жилището към съответните експлоатационни дружества и подписване на приемо-

предавателен протокол между наемодателя и наемателя за фактическо предаване и 

приемане на жилището, но не по-късно от един месец след сключване на договора за 

наем.  

- Чл. 27г  Настаняването в резервни жилища на лица по чл. 26, т. 2 става по реда на чл. 27в 

след решение на Общински съвет 

- Чл. 27д (нов приет с Решение №… на ОС-Хаджидимово). Резервните общински жилища 

не могат да се продават.  

- Чл. 27е (нов приет с Решение №… на ОС-Хаджидимово). Наемните правоотношения се 

прекратяват по реда и начина предвиден в чл. 46 от ЗОС. 

- Отменя Чл. 28.  от Наредбата. 

- Отменя Чл. 29  ал.4 от Наредбата. 

- Отменя Чл. 43  ал.5 от Наредбата. 

 

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    № 50 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 10.05.2019 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. ………………………………………………………………………… 

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

Проект за допълнение и изменение на Наредба за управление и стопанисване на 

общинските горски територии, собственост на община Хаджидимово. /вх. № 91-00-

111/27.03.2019 г./ 

6. ………………………………………………………………………….. 

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

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 606 

 
На основание чл.76, ал.3, чл. 79 и от Административно процесуалния кодекс, чл.8 от 

Закона за нормативните актове, във връзка чл.21, ал.2, от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, Общински съвет – Хаджидимово реши: 

Приема допълнение и изменение на Наредба за управление и стопанисване на 

общинските горски територии, собственост на община Хаджидимово, както следва: 

Чл. 22. (1) Ползвания от горските територии на общината са ползването на дървесина и 

ползването на недървесни горски продукти. 

(2) (отменена с Решение на Ос-Хаджидимово) 

(3) (отменена с Решение на Ос-Хаджидимово) 

(4) (отменена с Решение на Ос-Хаджидимово) 

Чл. 22а (1) (нова приета с Решение на Ос-Хаджидимово) 

 Отменя чл.22 ал. 2, ал.3 и ал.4 от Наредбата, като същия придобива следната 

редакция; 

Чл. 22. (1) Ползвания от горските територии на общината са ползването на дървесина и 

ползването на недървесни горски продукти. 

(2) (отменена с Решение на Ос-Хаджидимово) 

(3) (отменена с Решение на Ос-Хаджидимово) 

(4) (отменена с Решение на Ос-Хаджидимово) 

 Създава нови разпоредби, които са както следва: 

Чл. 22а (1) Ползването на недървесни горски продукти собственост на община 

Хаджидимово представлява добивът на смола, борина, сено, кори, лико, семена, гъби, лечебни и 
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ароматни растения или части от тях, лишеи и мъхове, горски плодове, зеленина, коледни елхи, 

листников фураж, улов на животни, които не са дивеч, както и разпореждането с тях. 

(2) Ползването на недървесни горски продукти от горските територии собственост на 

община Хаджидимово се извършва, без да се нарушават правата на трети лица и разпоредбите на 

действащата нормативна уредба. 

(3) Ползването на гъби, горски плодове, лечебни и ароматни растения или части от тях от 

горските територии, когато не представлява стопанска дейност, се извършва безвъзмездно и 

свободно. 

 Чл. 25. Придобива следната редакция: 

Чл. 25. (1) Ползването на дървесина от горските територии - общинска собственост, се 

осъществява по един от следните начини: 

1. чрез продажба на стояща дървесина на корен; 

2. чрез добив и продажба на добита дървесина. 

(2) Начинът за осъществяването на ползването на дървесина се определя с решение на 

Oбщинския съвет. 

(3) (нова приета с Решение на Ос-Хаджидимово) Размерът на цените за ползвания от 

горските територии на общината се определя с решение на Общинския съвет. 

(4) (нова приета с Решение на Ос-Хаджидимово). Ползвания от горските територии на 

общината се извършват след решение на Общинския съвет. 

 Чл. 32. Придобива следната редакция: 

 

Чл. 32. (1) Строителство в горските територии собственост на общината без промяна на 

предназначението се допуска при изграждане на следните обекти: 

1. (отменена с Решение на Ос-Хаджидимово)  

2. стълбове за телекомуникационно оборудване, радио и телевизионно разпространение, 

съобщителни линии, безжичен интернет и други съоръжения на техническата инфраструктура; 

3. сгради и съоръжения, свързани с управлението, възпроизводството, ползването и 

опазването на горите и дивеча, независимо от тяхната собственост: 

а) автомобилни горски пътища; 

б) заслони за обществено ползване; 

в) ферми за отглеждане на дивеч, риболюпилни и рибарници; 

г) посетителски и информационни центрове, които не включват помещения за постоянно 

или временно обитаване; 

д) горски и ловни кантони, които не включват помещения за постоянно или временно 

обитаване; 

е) контролни горски пунктове, които не включват помещения за постоянно или временно 

обитаване; 

4.. (отменена с Решение на Ос-Хаджидимово)  

5. (нова приета с Решение на Ос-Хаджидимово) съоръжения и обекти за реставрация и 

адаптация на недвижими археологически културни ценности. 

 (2) Строителството на обекти по ал. 1 се разрешава при условията и по реда на Закона за 

устройство на територията и на наредба на Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството и Министерството на земеделието и храните. 

 В раздел Административни нарушения и наказания се правят изменения и същия 

придобива следната редакция  

Чл. 39. Всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил на други лица 

вследствие на нарушение на Закона за горите и на подзаконовите актове по прилагането му. 



Чл. 40. (1) Наказва се с глоба от 50 до 300 лв., ако деянието не съставлява престъпление, 

физическо лице, което възпрепятства изпълнението на служебни задължения на длъжностните 

лица по Закона за горите и подзаконовите актове по прилагането му на основание чл. 256, ал. 1. 

(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на собственици и ползватели на горски територии, 

които възпрепятстват провеждането на необходимите действия, свързани с инвентаризацията на 

горските територии, или не предоставят необходимите данни за извършването й, на основание 

чл. 256, ал. 2 от Закона за горите. 

(3) Когато нарушението по ал. 1 и 2 е извършено от юридическо лице или едноличен 

търговец, се налага имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв. на основание чл. 256, ал. 3 от 

Закона за горите. 

Чл. 41. (1) (изменена с Решение на Ос-Хаджидимово) Нарушенията по Закона за горите и 

подзаконовите актове по прилагането му за горските територии на територията на общината се 

установяват с актове на кметове на кметства, кметски наместници и и лицата, които заемат 

длъжност лицензиран лесовъд в общината, за която се изисква лесовъдско образование - за 

горските територии на територията на общината. 

Чл. 42. (1) (изменена с Решение на Ос-Хаджидимово) Наказателните постановления по 

Закона за горите и подзаконовите актове по прилагането му се издават от кмета на общината за 

нарушения установени от лицата по чл.41 от Наредбата. 

(2) (отменена с Решение на Ос-Хаджидимово)  

(3) (приета с Решение на Ос-Хаджидимово) Глобите, имуществените санкции, както и 

сумите, получени от продажбата на отнетите вещи, или паричната равностойност на липсващите 

вещи - предмет и/или средство на нарушението, с изключение на сумите, за които се прилага чл. 

273, ал. 9, от ЗГ се внасят в бюджета на съответната община. 

Чл. 43. (приета с решение на Ос-Хаджидимово)  Съставянето на актовете, издаването, 

обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за 

административните нарушения и наказания. 

 

 

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    № 50 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 10.05.2019 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1………………………………………………………………………… 

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

Кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне  на безвъзмездна финансова 

помощ BG05М9ОР001-2.040 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – 

Компонент 2‘‘ по Оперативна програма ‘‘Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. /вх. 

№ 91-00-120/25.04.2019 г./ 

 

След проведено гласуване: 17 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – 

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 607 
 

На основание чл.21, ал. 1,т.8 и т. 23 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет град 

Хаджидимово  

 

РЕШИ : 

 

1. Дава съгласие община Хаджидимово да кандидатства с проектно предложение по 

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05М9ОР001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – 

Компонент 2‘‘ по Оперативна програма ‘‘Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. 

2. Предоставя помещение в сградата на Общинска администрация - град Хаджидимово, пл. 

„Димо Хаджидимов“ № 46  за срока на изпълнение на проекта и срок не по-кратък от 

датата на одобряване на окончателния доклад по проекта. 

3. Община Хаджидимово дава съгласието си да участва по проектно предложение  

BG05М9ОР001-2.040 в партньорство с община Гърмен и община Белица, като община 

Белица бъде водещ партньор. 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов   

Протоколчик: В.Гелемерова 
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