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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    № 51 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 28.06.2019 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. ………………………………………………………………………… 

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

Откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга върху обект – публична 

общинска собственост – водоем в землището на село Парил, местността „Койнарски път“, 

община Хаджидимово. /вх. № 91-00-132/06.06.2019 г./ 

17. ………………………………………………………………………….. 

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

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 609 

 
Общинският съвет Хаджидимово, на основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 15, 

ал. 4, чл. 11, ал. 1 и ал. 3, във връзка с чл. 11, ал. 3 от Закона за концесиите и при мотиви, 

подробно изложени в докладната записка, мотивирано предложение на Кмета на Община 

Хаджидимово и обосновката към него, открива процедура за предоставяне на концесия за услуга 

върху обект - публична общинска собственост, с индивидуализация, както следва: 

 1.Предмет на концесия: услуга върху обект - публична общинска собственост. 

 2. Обект на концесия: 

Поземлен имот с идентификатор 55467.5.75 (петдесет и пет хиляди четиристотин 

шестдесет и седем точка пет точка седемдесет и пет) село Парил, община Хаджидимово, област 

Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-

1160/23.05.2018 год. на Изпълнителен директор на АГКК с адрес местност „КОЙНАРСКИ ПЪТ“ 

с площ от 1180 (хиляда сто и осемдесет) квадратни метра, трайно предназначение на територията 

– територия заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: водоем, стар 

идентификатор няма, номер по предходен план: 000064, при съседи: 55467.5.52 (петдесет и пет 

хиляди четиристотин шестдесет и седем точка пет точка петдесет и две), 55467.5.76 (петдесет и 

пет хиляди четиристотин шестдесет и седем точка пет точка седемдесет и шест), 55467.7.102 

(петдесет и пет хиляди четиристотин шестдесет и седем точка пет точка сто и две) и 

55467.5.74(петдесет и пет хиляди четиристотин шестдесет и седем точка пет точка седемдесет и 

четири), актуван с Акт за публична общинска собственост № 344/10.05.2017г., вписан в Служба 

по вписванията Гоце Делчев към Агенция по вписванията София с вх.рег. № 2255, дв.вх.рег.№ 

2255, акт № 72, том Х, партида № 50483 от 16.05.2017г. 

 3. Стопански дейности, които могат да се осъществяват, чрез обекта на концесията: Чрез 

обекта на концесия могат да се осъществяват дейностите аквакултури: риборазвъждане и 

отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии 

продукция от тях, любителски и стопански риболов, при условие, че не се застрашава 
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техническото състояние на язовирната стена и съоръженията към нея и тяхната безопасна 

експлоатация. 

4. Прилежащата на обекта на концесията инфраструктура и принадлежности – няма. 

5. Максимален срок на концесията – 30 години. 

6. Началната дата на концесията – датата на сключване на концесионния договор. 

7. Условията за осъществяване на концесията: 

7.1. Концедентът запазва правото на собственост върху обекта на концесията; 

7.2. Концедентът става собственик на всички подобрения и принадлежности, ако такива 

бъдат изградени по време на срока на действие на сключения концесионен договор, от момента 

на тяхното изграждане; 

7.3. Подобренията върху обекта на концесията, включително когато не са в изпълнение на 

сключения концесионен договор, стават собственост на концедента от момента на възникването 

им; 

7.4. При осъществяването на концесията концедентът не дължи компенсация на 

концессионера за извършваните от него разходи по смисъла на Закона за концесиите; 

7.5. Концесионерът се снабдява с разрешения, лицензии, съгласия, одобрения, и други 

разрешителни актове, необходими за осъществяване на концесията, в съответствие с 

изискванията на Закона за концесиите, Закона за водите, Закона за опазване на околната среда, 

Закона за рибарството и аквакултурите и другите действащи нормативни актове; 

7.6. Разходите, таксите и други подобни за кандидатстване, издаване и получаване, 

запазване, респективно продължаване на действието на приложимите разрешителни са за сметка 

на концесионера; 

7.7. Концесионерът е длъжен да се съобразява с всички действащи нормативни актове и 

приложимите разрешителни през цялото време на изпълнение на договора за концесията 

7.8. Правата и задълженията по сключения концесионен договор не могат да се 

прехвърлят на трети лица, освен по предвидения в закона ред; 

7.9. Концесионерът няма право да продава, прехвърля, възлага или по друг начин да се 

разпорежда с обекта на концесията. Концесионерът няма право да учредява обезпечения върху 

обекта на концесията и/или принадлежности и части от него, които се включват в обекта на 

концесията, независимо дали изграждането на елементите и принадлежностите е завършено или 

не; 

7.10. Концесионерът няма право да сключва договори, съгласно които обектът на 

концесията и/или принадлежности и части от него, които се включват в обекта на концесията,  се 

предоставят под наем на трети лица; 

7.11. Концесионерът е длъжен да не допуска неговите подизпълнители да извършват 

умишлено или непредпазливо действие, което би могло да доведе до нарушаване на условията по 

концесионния договор; 

7.12. Концесионерът отговаря за всички делегирани задължения на подизпълнителите и за 

действията и/или бездействията на всеки подизпълнител, неговите представители, работници и 

служители или други лица, назначени и/или наети от подизпълнителя; 

7.13. При прекратяване на договора за концесия, концесионерът преустановява 

упражняването на правото на управление и експлоатация и предава на концедента всички актове, 

документи, проекти, планове, скици, компютърни записи и други документи, които съдържат 

или показват, или по друг начин са свързани с обекта на концесия, или са издадени във връзка с 

обекта на концесията. Обекта на концесията се предава в състояние, осигуряващо неговото 

продължително и сигурно ползване по предназначение, като се има предвид нормалната 

амортизация за периода на ползването; 

7.14. При упражняване на правата по концесията, както и на съпътстващите права и за 

реализиране на инвестиционните си предложения концесионерът трябва да проведе при 

необходимост съгласувателни процедури по реда на Закона за опазване на околната среда 

(ЗООС) и Закона за биологичното равновесие (ЗБР); 

7.15. Концесионерът няма право да извършва строителство или други дейности на 

концесионната територия, които могат да унищожат, увредят или след продължителен срок да 

променят качеството и количеството на обекта на концесията и да увредят природната среда; 

7.16. Концесионерът е длъжен да предвиди в инвестиционната програма средства и мерки 

за борба със свлачищата, ерозията и високите води в случаите, когато пряко или косвено се 

застрашава целостта на обекта на концесията; 



7.17. Страните по сключения концесионен договор не отговарят за изпълнение на 

задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие. 

7.18. Страна, по сключения концесионен договор, която е засегната от форсмажорно 

събитие, трябва в най-кратък срок след като бъде установено форсмажорното събитие, да 

уведоми другата страна и да й представи доказателство за появата, естеството и размера на 

форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. 

Засегнатата страна периодично дава последващи известия за начина по който и степента в която 

е спряно изпълнението на задълженията й. 

7.19. Концедентьт и концесионерът не носят отговорност към другата страна, по 

сключения концесионен договор,  за вреди които са последица от форсмажорно събитие; 

7.20. През времето, когато изпълнението на задълженията на концесионера е 

възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което концедентът е уведомен, както и до 

спирането на действието на форсмажорното събитие: 

7.20.1. Страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат 

въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно да продължат да изпълняват 

задълженията си, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие; 

7.20.2. Страните, по сключения концесионен договор, се консултират помежду си в най-

краткия възможен срок относно влиянието на форсмажорното събитие и необходимостта от 

изменение на някои от условията на договора за концесия, като се отчитат неблагоприятните 

ефекти, резултат от форсмажорното събитие и възможността на концесионера да избегне или 

сведе до минимум неблагоприятното въздействие на форсмажорното събитие; 

7.21. Страните, по сключения концесионен договор, възстановят изпълнението на 

договора веднага щом е практически възможно след приключване на форсмажорното събитие; 

7.22. При наличието на форсмажор концесионерът е длъжен да допусне и да търпи трети 

лица, посочени от концедента, да ползват обекта на концесията, без да има право на обезщетение 

или компенсация за това. 

8. Основни права и задължения по концесионния договор: 

8.1. Основни права и задължения на концедента: 

8.1.1. Концедентът има право да получава дължимите от концесионера концесионни 

плащания в срокове и при условия, определени в концесионния договор; 

8.1.2. Концедентът има право на собственост върху хидро-геоложка, инженерна, 

екологична и друга документация във връзка с експлоатацията на концесионния обект, както и на 

достъп до обекта на концесията по всяко време за осъществяване на контрол по изпълнението на 

задълженията на концесионера по сключения  договор и съгласно условията на концесията; 

8.1.3. Концедентът има право да прекрати едностранно договора за концесия при виновно 

неизпълнение от страна на концесионера на поетите от него задължения по сключения договор; 

8.1.4. Концедентът има право да получи всички актове, документи, проекти, планове, 

скици, компютърни записи и други документи, които съдържат или показват, или по друг начин 

са свързани с обекта на концесия, или са издадени във връзка с обекта на концесията; 

8.1.5. Концедентът се задължава да гарантира изключителното право на концесионера да 

управлява и експлоатира обекта на концесията, за срока на сключения договор, в съответствие с 

условията и сроковете, предвидени в него, в закона и съгласно приложимите разрешителни. Да 

не пречи на концесионера да осъществява правата си по концесията, освен при необходимост и 

като последица от форсмажорно събитие или при нарушение на сключения договор от 

концесионера; 

8.1.6. Концедентът няма право да сключва договори с трети лица или да извършва или да 

пропусне да извърши действие, което засяга неблагоприятно изключителните права на 

концесионера, предоставени по силата на сключения концесионен договор; 

8.1.7. Концедентът осъществява контрол по изпълнението на поетите от концесионера 

задължения по сключения концесионен договор и условията на концесията по ред, установен в 

договора. 

8.2. Основни права и задължения на концесионера: 

Без да се ограничават другите негови права, установени с концесионния  договор, концесионерът 

има право: 

 8.2.1. На собственост върху плодовете, свързани с ползването на обекта. Всички останали 

приращения стават собственост на концедента от момента на тяхното възникване; 

 8.2.2. Да преработва плодовете, които са негова собственост; 



 8.2.3. Да се разпорежда с плодовете, които са негова собственост; 

 8.2.4. Да извършва допълнителни проучвания във връзка с обекта, с оглед 

осъществяването на неговата нормална експлоатация; 

 8.2.5. Да изгражда сгради и съоръжения и да извършва необходимите подобрения, 

свързани с ползването на концесионния обект, след предварително писмено съгласуване с 

концедента и компетентните органи, съгласно изискванията на закона; 

 8.2.6. Да сключва договори с подизпълнители - физически и/или юридически лица, на 

които възлага упражняване и изпълнение на отделни негови права и задължения, свързани с 

концесията, от негово име и за негова сметка. 

Без да се изключват другите негови задължения, установени с концесионния  договор, 

концесионерът, е длъжен: 

8.2.7.Да заплаща дължимото концесионно плащане при условия и в срокове, определени 

съгласно договора за концесия; 

8.2.8. Да изпълнява задълженията си по концесионния договор с грижата на добър 

търговец; 

8.2.9. Да не предоставя на трети лица информацията и документацията, получена във 

връзка със сключването на концесионния договор; 

8.2.10. Да съгласува с концедента всяка актуализация на техническия проект за 

възстановяване и поддържане на съоръженията; 

8.2.11. Да съставя и води изискуемата за правилна и безопасна експлоатация на обекта 

технологична, хидроложка, геоложка, техническа и друга документация; 

8.2.12. Да не допуска неговите подизпълнители да извършват умишлено или 

непредпазливо действие, което би могло да доведе до нарушаване на условията по концесионния  

договор; 

8.2.13. Концесионерът на хидротехнически съоръжения, поддържа и речното легло на 

разстояние до 500 м. от съоръжението надолу по течението на реката; 

8.2.14. Да отговаря за всички делегирани задължения на подизпълнителите и за 

действията и/или бездействията на всеки подизпълнител, неговите представители, работници и 

служители или други лица, назначени и/или наети от подизпълнителя; 

8.2.15. Да изготвя и съгласува, ежегодно с концедента и компетентните държавни и 

общински органи План за действие при аварийни ситуации, който става неразделна част от 

концесионния договор; 

8.2.16. Да осигурява свободен достъп до концесионния обект и документацията, свързана 

с него, на съответните контролни  органи при поискване; 

8.2.17. Да приема и търпи при наличието на форсмажорни обстоятелства, трети лица, да 

ползват концесионната площ. В тези случай концесионерът няма право на обезщетения; 

8.2.18. След изтичане на срока на договора да предостави обратно на концедента обекта, 

предмет на концесията, в състояние, годно за експлоатация в едно с всички проекти, планове, 

скици, компютърни записи и други такива, свързани с експлоатацията, поддръжката и 

състоянието на обекта на концесията. 

8.2.19. Концесионерът се задължава по време на целия срок на концесията да представя на 

Концедента, не по-късно от 1 месец от дата на издаването им всички документи, проекти, 

планове, скици, компютърни записи и други такива, свързани с експлоатацията, поддръжката и 

състоянието на обекта на концесията; 

8.2.20. За всички извършени подобрения върху обекта на концесията, извън 

инвестиционната програма, да се съставя двустранен констативен протокол, подписан от 

концесионера и длъжностните лица от общинската администрация, извършващи контрола по 

концесията; 

8.2.21.Концесионерът се задължава да застрахова ежегодно до 31 януари концесионния 

обект в полза на Община Хаджидимово за своя сметка, за риска “Пожар и природни бедствия, 

включително земетресение”, по балансовата стойност на обекта, към датата на застраховането. 

Концесионерът поема и задължения, които ще направи с офертата си, по: 

 опазване на околната среда и екологичната програма за концесионния обект; 

 експлоатиране и поддържане на обекта на концесията в техническо изправно 

състояние; 

 водоспасителната дейност и обезопасяване на водните площи; 

 социалната програма на концесията; 



 9. Условия за възлагане изграждането на обектите на концесиите от подизпълнители – 

няма. 

 10. Условия и/или забрани за отдаване на обектите на концесиите под наем и за 

предоставяне на дейности по експлоатацията и поддържането им на подизпълнители: 

 10.1. Концесионерът не може да отдава под наем на трети лица обекта на концесията; 

 10.2. Концесионерът е длъжен да не допуска неговите подизпълнители да извършват 

умишлено или непредпазливо действие, което би могло да доведе до нарушаване на условията по 

концесионния договор; 

 10.3. Концесионерът отговаря за всички делегирани задължения на подизпълнителите и за 

действията и/или бездействията на всеки подизпълнител, неговите представители, работници и 

служители или други лица, назначени и/или наети от подизпълнителя. 

 11. Вид и размер на гаранциите за изпълнение на задълженията по концесионния договор:  

Концесионерът се задължава да предостави на концедента ежегодно безусловна и 

неотменяема банкова гаранция или парична гаранция, като гаранция за изпълнение на 

инвестиционната програма в размер на 2% от стойността на планираните инвестиции за 

съответната година, съобразно с инвестиционната му програма. Гаранцията за изпълнение на 

инвестиционната програма се предоставя от концесионера на концедента до 31 януари на 

текущата година. При неизпълнение на задължението на концесионера за извършване на 

планираните инвестиции за съответната година, концедентът има право да усвои представената 

банкова гаранция или парична гаранция. 

12. Условия за извършване на концесионно плащане, включително: 

а) размер на еднократното концесионно плащане, дължимо към датата на подписване на  

концесионния договор: 

 

Поземлен имот с идентификатор 55467.5.75 (петдесет и пет 

хиляди четиристотин шестдесет и седем точка пет точка 

седемдесет и пет) село Парил, община Хаджидимово, област 

Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед № РД-18-1160/23.05.2018 год. на 

Изпълнителен директор на АГКК с адрес местност „Койнарски 

път“ с площ от 1180 (хиляда сто и осемдесет) квадратни метра, 

трайно предназначение на територията – територия заета от 

води и водни обекти, начин на трайно ползване: водоем, стар 

идентификатор няма, номер по предходен план: 000064, 

актуван с Акт за публична общинска собственост № 

344/10.05.2017г., вписан в Служба по вписванията Гоце Делчев 

към Агенция по вписванията София с вх.рег. № 2255, 

дв.вх.рег.№ 2255, акт № 72, том Х, партида № 50483 от 

16.05.2017г. 

1000 (хиляда) лева 

 

 

б) размер на минималното годишно концесионно плащане: 

 

1. Поземлен имот с идентификатор 55467.5.75 (петдесет и пет 

хиляди четиристотин шестдесет и седем точка пет точка 

седемдесет и пет) село Парил, община Хаджидимово, област 

Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед № РД-18-1160/23.05.2018 год. на 

Изпълнителен директор на АГКК с адрес местност „Койнарски 

път“ с площ от 1180 (хиляда сто и осемдесет) квадратни метра, 

трайно предназначение на територията – територия заета от 

води и водни обекти, начин на трайно ползване: водоем, стар 

идентификатор няма, номер по предходен план: 000064, 

актуван с Акт за публична общинска собственост № 

344/10.05.2017г., вписан в Служба по вписванията Гоце Делчев 

към Агенция по вписванията София с вх.рег. № 2255, 

дв.вх.рег.№ 2255, акт № 72, том Х, партида № 50483 от 

225 (двеста 

двадесет и пет) 

лева  



16.05.2017г. 

 

в) гратисен период, през който концесионерът се освобождава от извършване на 

концесионното плащане: няма; 

г) ред за извършване на концесионното плащане - Годишното концесионно плащане се 

извършва чрез банков превод по сметката на Община Хаджидимово в обслужващата я банка на 

една годишна вноска: 

 вноска в размер на 100% от годишното концесионно плащане – до 31 януари на 

текущата година, или в първия работен ден след тази дата; 

13. Изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, с опазването 

на околната среда, на човешкото здраве, на защитените територии, зони и обекти и на 

обществения ред: 

13.1. При упражняване на правата по концесията, както и на съпътстващите права, 

концесионерът е длъжен да спазва всички изисквания относно опазване на човешкото здраве, 

водностопанските съоръжения, околната среда, защитените територии и обекти, националната 

сигурност, отбраната на страната и опазването на обществения ред, съгласно наредбите на 

Общински съвет Хаджидимово и действащото законодателство; 

13.2. Концесионерът е длъжен да уведомява незабавно концедента за нововъзникнали 

обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност, отбраната и обществения ред; 

13.3. Концесионерът е длъжен да изгради и поддържа хидротехнически съоръжения за 

постоянна защита при неблагоприятни природни явления, като наводнения, повишаване нивото 

на подпочвените води и др; 

13.4. Концесионерът е длъжен, съгласно изискванията и предписанията на ПАБН да 

изготви План за действие при аварийни ситуации, който да съгласува с концедента в три месечен 

срок от подписване на концесионния договор. 

14. Форма, размер и условия за извършване на компенсация -  такава не се предвижда. 

15. Задължение на концесионера да застрахова за срока на концесията за своя сметка и в 

полза на концедента обекта на концесията: 

Концесионерът е задължен да застрахова, ежегодно до 31 януари, концесионния обект в полза на 

община Хаджидимово за своя сметка, за риска “Пожар и природни бедствия, включително 

земетресение”, по балансовата стойност на обекта, към датата на застраховането, съгласно 

получена от Община Хаджидимово служебна бележка, извлечение от счетоводните книги. 

 16. Други изисквания, свързани с характера на концесията, които не са нормативно 

определени – съгласно документацията за участие. 

 17. Критерии за комплексна оценка на офертите и тяхната относителна тежест: 

Въз основа на офертите на участниците в процедурата, комисията по избор на концесионер ще 

извършва оценяването й като определи икономически най-изгодното предложение /ИИП/ по 

формулата: 

ИИПi = [(КПi / КПmax х Ккп ) + (СИi / СИmax х Кси) + (СЕi / СЕmax х Ксе) + (СЗi / СЗmax х Ксз) 

] х 100, 

Където: 

КП- размер на концесионното плащане - в лв., съгласно офертата на участника; 

СИ- стойност на инвестициите – в лв., съгласно инвестиционната програма на участника; 

СЕ – стойност по екологичните мероприятия – в лв., съгласно екологичната програма на 

участника; 

СЗ-социална заетост – в брой заети лица, съгласно социалната програма на участника; 

Коефициентите на тежест в % на отделните критерии са както следва: 

Ккп - коефициент на тежест за размера на концесионното плащане – 50 %; 

Кси – коефициент на тежест за размера на инвестициите – 40%; 

Ксе – коефициент на тежест за предложения по екологичните мероприятия – 5%; 

Ксз – коефициент на тежест за предложения по социалната програма – 5%. 

Изчисленията се правят, като стойността на предложението на участника се дели на стойността 

на най-доброто от всички предложения и получения резултат се умножава по коефициента за 

тежест на съответния критерии.  

 18. Размер и начин на плащане на гаранцията за участие в процедурата за предоставяне на 

концесия. 



Участниците представят гаранция за участие в процедурата под формата на внесен 

депозит или банкова гаранция. Формата на гаранцията се избира от участниците. 

Когато е избрано да се внесе депозит, той следва да бъде внесен предварително в касата на 

Община Хаджидимово или по банкова сметка на Общината. 

Гаранцията е в размер, както следва: 

 

1. Поземлен имот с идентификатор 55467.5.75 (петдесет и пет 

хиляди четиристотин шестдесет и седем точка пет точка 

седемдесет и пет) село Парил, община Хаджидимово, област 

Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед № РД-18-1160/23.05.2018 год. на 

Изпълнителен директор на АГКК с адрес местност „Койнарски 

път“ с площ от 1180 (хиляда сто и осемдесет) квадратни метра, 

трайно предназначение на територията – територия заета от 

води и водни обекти, начин на трайно ползване: водоем, стар 

идентификатор няма, номер по предходен план: 000064, 

актуван с Акт за публична общинска собственост № 

344/10.05.2017г., вписан в Служба по вписванията Гоце Делчев 

към Агенция по вписванията София с вх.рег. № 2255, 

дв.вх.рег.№ 2255, акт № 72, том Х, партида № 50483 от 

16.05.2017г. 

270 (двеста и 

седемдесет) лева 

 

 

Цена на документацията за участие: безплатно. 

ІІ.Възлага на Кмета на Община Хаджидимово да организира провеждането на 

процедурата, съгласно изискванията на ЗК и да внесе в Общински съвет доклад, относно 

резултатите от проведената процедура за вземане на решение за определяне на концесионер. 

 

 

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    № 51 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 28.06.2019 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1………………………………………………………………………… 

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

Откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга върху обект – публична 

общинска собственост – водоем в землището на село Парил, местността „Малка ливада“, 

община Хаджидимово. /вх. № 91-00-133/06.06.2019 г./ 

17. ………………………………………………………………………….. 

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

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 610 

 
Общинският съвет Хаджидимово, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 15, 

ал. 4, чл. 11, ал. 1 и ал. 3, във връзка с чл. 11, ал. 3 от Закона за концесиите и при мотиви, 

подробно изложени в докладната записка, мотивирано предложение на Кмета на Община град 

Хаджидимово и обосновката към него, открива процедура за предоставяне на концесия за услуга 

на обект - публична общинска собственост, с индивидуализация, както следва: 

 1.Предмет на концесия: услуга върху обект - публична общинска собственост, 

 2. Обект на концесия: 

Поземлен имот с идентификатор 55467.12.89 (петдесет и пет хиляди четиристотин 

шестдесет и седем точка дванадесет точка осемдесет и девет) село Парил, община Хаджидимово, 

област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 

РД-18-1160/23.05.2018 год. на Изпълнителен директор на АГКК с адрес местност “МАЛКА 

ЛИВАДА“ с площ от 19195 (деветнадесет хиляди сто деветдесет и пет) квадратни метра, трайно 

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

ползване: Водоем, стар идентификатор няма, номер по предходен план: 000037, при съседи: 

55467.12.85 (петдесет и пет хиляди четиристотин шестдесет и седем точка дванадесет точка 

осемдесет и пет), 55467.12.87 (петдесет и пет хиляди четиристотин шестдесет и седем точка 

дванадесет точка осемдесет и седем), 55467.17.96 (петдесет и пет хиляди четиристотин шестдесет 

и седем точка седемнадесет точка деветдесет и шест), 55467.12.88 (петдесет и пет хиляди 

четиристотин шестдесет и седем точка дванадесет точка осемдесет и осем), 55467.13. 45 

(петдесет и пет хиляди четиристотин шестдесет и седем точка тринадесет точка петдесет и 

четири), 55467.12.70 (петдесет и пет хиляди четиристотин шестдесет и седем точка дванадесет 

точка седемдесет), 55467.12.66 (петдесет и пет хиляди четиристотин шестдесет и седем точка 

дванадесет точка шестдесет и шест), 55467.12.95 (петдесет и пет хиляди четиристотин шестдесет 

и седем точка дванадесет точка деветдесет и пет), 55467.12.86 (петдесет и пет хиляди 

четиристотин шестдесет и седем точка дванадесет точка осемдесет и шест) и 

55467.12.84(петдесет и пет хиляди четиристотин шестдесет и седем точка дванадесет точка 

mailto:obshtinskisavet_hd@abv.bg


осемдесет и четири), актуван с Акт за публична общинска собственост № 41/29.09.2009г., вписан 

в Служба по вписванията Гоце Делчев към Агенция по вписванията София с дв.вх.рег.№ 2322, 

акт № 11, том Х, дело № 1870, партида № 26531 от 30.09.2009г. Същия е включен в „Програмата 

за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 година”, приета с Решение 

№ 564 по протокол № 47 от проведено заседание на ОС Хаджидимово на 05.02.2019г., с обем 

25 000 кубични метра. 

3. Стопански дейности, които могат да се осъществяват, чрез обекта на концесията: Чрез 

обекта на концесия могат да се осъществяват дейностите аквакултури: риборазвъждане и 

отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии 

продукция от тях, любителски и стопански риболов, при условие, че не се застрашава 

техническото състояние на язовирната стена и съоръженията към нея и тяхната безопасна 

експлоатация. 

4. Прилежащата на обекта на концесията инфраструктура и принадлежности – няма. 

5. Максимален срок на концесията – 30 години. 

6. Началната дата на концесията – датата на сключване на концесионния договор. 

7. Условията за осъществяване на концесията: 

7.1. Концедентът запазва правото на собственост върху обекта на концесията; 

7.2. Концедентът става собственик на всички подобрения и принадлежности, ако такива 

бъдат изградени по време на срока на действие на сключения концесионен договор, от момента 

на тяхното изграждане; 

7.3. Подобренията върху обекта на концесията, включително когато не са в изпълнение на 

сключения концесионен договор, стават собственост на концедента от момента на възникването 

им; 

7.4. При осъществяването на концесията концедентът не дължи компенсация на 

концессионера за извършваните от него разходи по смисъла на Закона за концесиите; 

7.5. Концесионерът се снабдява с разрешения, лицензии, съгласия, одобрения, и други 

разрешителни актове, необходими за осъществяване на концесията, в съответствие с 

изискванията на Закона за концесиите, Закона за водите, Закона за опазване на околната среда, 

Закона за рибарството и аквакултурите и другите действащи нормативни актове; 

7.6. Разходите, таксите и други подобни за кандидатстване, издаване и получаване, 

запазване, респективно продължаване на действието на приложимите разрешителни са за сметка 

на концесионера; 

7.7. Концесионерът е длъжен да се съобразява с всички действащи нормативни актове и 

приложимите разрешителни през цялото време на изпълнение на договора за концесията 

7.8. Правата и задълженията по сключения концесионен договор не могат да се 

прехвърлят на трети лица, освен по предвидения в закона ред; 

7.9. Концесионерът няма право да продава, прехвърля, възлага или по друг начин да се 

разпорежда с обекта на концесията. Концесионерът няма право да учредява обезпечения върху 

обекта на концесията и/или принадлежности и части от него, които се включват в обекта на 

концесията, независимо дали изграждането на елементите и принадлежностите е завършено или 

не; 

7.10. Концесионерът няма право да сключва договори, съгласно които обектът на 

концесията и/или принадлежности и части от него, които се включват в обекта на концесията,  се 

предоставят под наем на трети лица; 

7.11. Концесионерът е длъжен да не допуска неговите подизпълнители да извършват 

умишлено или непредпазливо действие, което би могло да доведе до нарушаване на условията по 

концесионния договор; 

7.12. Концесионерът отговаря за всички делегирани задължения на подизпълнителите и за 

действията и/или бездействията на всеки подизпълнител, неговите представители, работници и 

служители или други лица, назначени и/или наети от подизпълнителя; 

7.13. При прекратяване на договора за концесия, концесионерът преустановява 

упражняването на правото на управление и експлоатация и предава на концедента всички актове, 

документи, проекти, планове, скици, компютърни записи и други документи, които съдържат 

или показват, или по друг начин са свързани с обекта на концесия, или са издадени във връзка с 

обекта на концесията. Обекта на концесията се предава в състояние, осигуряващо неговото 

продължително и сигурно ползване по предназначение, като се има предвид нормалната 

амортизация за периода на ползването; 



7.14. При упражняване на правата по концесията, както и на съпътстващите права и за 

реализиране на инвестиционните си предложения концесионерът трябва да проведе при 

необходимост съгласувателни процедури по реда на Закона за опазване на околната среда 

(ЗООС) и Закона за биологичното равновесие (ЗБР); 

7.15. Концесионерът няма право да извършва строителство или други дейности на 

концесионната територия, които могат да унищожат, увредят или след продължителен срок да 

променят качеството и количеството на обекта на концесията и да увредят природната среда; 

7.16. Концесионерът е длъжен да предвиди в инвестиционната програма средства и мерки 

за борба със свлачищата, ерозията и високите води в случаите, когато пряко или косвено се 

застрашава целостта на обекта на концесията; 

7.17. Страните по сключения концесионен договор не отговарят за изпълнение на 

задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие. 

7.18. Страна, по сключения концесионен договор, която е засегната от форсмажорно 

събитие, трябва в най-кратък срок след като бъде установено форсмажорното събитие, да 

уведоми другата страна и да й представи доказателство за появата, естеството и размера на 

форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. 

Засегнатата страна периодично дава последващи известия за начина по който и степента в която 

е спряно изпълнението на задълженията й. 

7.19. Концедентьт и концесионерът не носят отговорност към другата страна, по 

сключения концесионен договор,  за вреди които са последица от форсмажорно събитие; 

7.20. През времето, когато изпълнението на задълженията на концесионера е 

възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което концедентът е уведомен, както и до 

спирането на действието на форсмажорното събитие: 

7.20.1. Страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат 

въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно да продължат да изпълняват 

задълженията си, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие; 

7.20.2. Страните, по сключения концесионен договор, се консултират помежду си в най-

краткия възможен срок относно влиянието на форсмажорното събитие и необходимостта от 

изменение на някои от условията на договора за концесия, като се отчитат неблагоприятните 

ефекти, резултат от форсмажорното събитие и възможността на концесионера да избегне или 

сведе до минимум неблагоприятното въздействие на форсмажорното събитие; 

7.21. Страните, по сключения концесионен договор, възстановят изпълнението на 

договора веднага щом е практически възможно след приключване на форсмажорното събитие; 

7.22. При наличието на форсмажор концесионерът е длъжен да допусне и да търпи трети 

лица, посочени от концедента, да ползват обекта на концесията, без да има право на обезщетение 

или компенсация за това. 

8. Основни права и задължения по концесионния договор: 

8.1. Основни права и задължения на концедента: 

8.1.1. Концедентът има право да получава дължимите от концесионера концесионни 

плащания в срокове и при условия, определени в концесионния договор; 

8.1.2. Концедентът има право на собственост върху хидро-геоложка, инженерна, 

екологична и друга документация във връзка с експлоатацията на концесионния обект, както и на 

достъп до обекта на концесията по всяко време за осъществяване на контрол по изпълнението на 

задълженията на концесионера по сключения  договор и съгласно условията на концесията; 

8.1.3. Концедентът има право да прекрати едностранно договора за концесия при виновно 

неизпълнение от страна на концесионера на поетите от него задължения по сключения договор; 

8.1.4. Концедентът има право да получи всички актове, документи, проекти, планове, 

скици, компютърни записи и други документи, които съдържат или показват, или по друг начин 

са свързани с обекта на концесия, или са издадени във връзка с обекта на концесията; 

8.1.5. Концедентът се задължава да гарантира изключителното право на концесионера да 

управлява и експлоатира обекта на концесията, за срока на сключения договор, в съответствие с 

условията и сроковете, предвидени в него, в закона и съгласно приложимите разрешителни. Да 

не пречи на концесионера да осъществява правата си по концесията, освен при необходимост и 

като последица от форсмажорно събитие или при нарушение на сключения договор от 

концесионера; 



8.1.6. Концедентът няма право да сключва договори с трети лица или да извършва или да 

пропусне да извърши действие, което засяга неблагоприятно изключителните права на 

концесионера, предоставени по силата на сключения концесионен договор; 

8.1.7. Концедентът осъществява контрол по изпълнението на поетите от концесионера 

задължения по сключения концесионен договор и условията на концесията по ред, установен в 

договора. 

8.2. Основни права и задължения на концесионера: 

Без да се ограничават другите негови права, установени с концесионния  договор, концесионерът 

има право: 

 8.2.1. На собственост върху плодовете, свързани с ползването на обекта. Всички останали 

приращения стават собственост на концедента от момента на тяхното възникване; 

 8.2.2. Да преработва плодовете, които са негова собственост; 

 8.2.3. Да се разпорежда с плодовете, които са негова собственост; 

 8.2.4. Да извършва допълнителни проучвания във връзка с обекта, с оглед 

осъществяването на неговата нормална експлоатация; 

 8.2.5. Да изгражда сгради и съоръжения и да извършва необходимите подобрения, 

свързани с ползването на концесионния обект, след предварително писмено съгласуване с 

концедента и компетентните органи, съгласно изискванията на закона; 

 8.2.6. Да сключва договори с подизпълнители - физически и/или юридически лица, на 

които възлага упражняване и изпълнение на отделни негови права и задължения, свързани с 

концесията, от негово име и за негова сметка. 

Без да се изключват другите негови задължения, установени с концесионния  договор, 

концесионерът, е длъжен: 

8.2.7. Да заплаща дължимото концесионно плащане при условия и в срокове, определени 

съгласно договора за концесия; 

8.2.8. Да изпълнява задълженията си по концесионния договор с грижата на добър 

търговец; 

8.2.9. Да не предоставя на трети лица информацията и документацията, получена във 

връзка със сключването на концесионния договор; 

8.2.10. Да съгласува с концедента всяка актуализация на техническия проект за 

възстановяване и поддържане на съоръженията; 

8.2.11. Да съставя и води изискуемата за правилна и безопасна експлоатация на обекта 

технологична, хидроложка, геоложка, техническа и друга документация; 

8.2.12. Да не допуска неговите подизпълнители да извършват умишлено или 

непредпазливо действие, което би могло да доведе до нарушаване на условията по концесионния  

договор; 

8.2.13. Концесионерът на хидротехнически съоръжения, поддържа и речното легло на 

разстояние до 500 м. от съоръжението надолу по течението на реката; 

8.2.14. Да отговаря за всички делегирани задължения на подизпълнителите и за 

действията и/или бездействията на всеки подизпълнител, неговите представители, работници и 

служители или други лица, назначени и/или наети от подизпълнителя; 

8.2.15. Да изготвя и съгласува, ежегодно с концедента и компетентните държавни и 

общински органи План за действие при аварийни ситуации, който става неразделна част от 

концесионния договор; 

8.2.16. Да осигурява свободен достъп до концесионния обект и документацията, свързана 

с него, на съответните контролни  органи при поискване; 

8.2.17. Да приема и търпи при наличието на форсмажорни обстоятелства, трети лица, да 

ползват концесионната площ. В тези случай концесионерът няма право на обезщетения; 

8.2.18. След изтичане на срока на договора да предостави обратно на концедента обекта, 

предмет на концесията, в състояние, годно за експлоатация в едно с всички проекти, планове, 

скици, компютърни записи и други такива, свързани с експлоатацията, поддръжката и 

състоянието на обекта на концесията. 

8.2.19. Концесионерът се задължава по време на целия срок на концесията да представя на 

Концедента, не по-късно от 1 месец от дата на издаването им всички документи, проекти, 

планове, скици, компютърни записи и други такива, свързани с експлоатацията, поддръжката и 

състоянието на обекта на концесията; 

8.2.20. За всички извършени подобрения върху обекта на концесията, извън 



инвестиционната програма, да се съставя двустранен констативен протокол, подписан от 

концесионера и длъжностните лица от общинската администрация, извършващи контрола по 

концесията; 

8.2.21. Концесионерът се задължава да застрахова ежегодно до 31 януари концесионния 

обект в полза на Община Хаджидимово за своя сметка, за риска “Пожар и природни бедствия, 

включително земетресение”, по балансовата стойност на обекта, към датата на застраховането. 

Концесионерът поема и задължения, които ще направи с офертата си, по: 

 опазване на околната среда и екологичната програма за концесионния обект; 

 експлоатиране и поддържане на обекта на концесията в техническо изправно 

състояние; 

 водоспасителната дейност и обезопасяване на водните площи; 

 социалната програма на концесията; 

 9. Условия за възлагане изграждането на обектите на концесиите от подизпълнители – 

няма. 

 10. Условия и/или забрани за отдаване на обектите на концесиите под наем и за 

предоставяне на дейности по експлоатацията и поддържането им на подизпълнители: 

 10.1. Концесионерът не може да отдава под наем на трети лица обекта на концесията; 

 10.2. Концесионерът е длъжен да не допуска неговите подизпълнители да извършват 

умишлено или непредпазливо действие, което би могло да доведе до нарушаване на условията по 

концесионния договор; 

 10.3. Концесионерът отговаря за всички делегирани задължения на подизпълнителите и за 

действията и/или бездействията на всеки подизпълнител, неговите представители, работници и 

служители или други лица, назначени и/или наети от подизпълнителя. 

 11. Вид и размер на гаранциите за изпълнение на задълженията по концесионния договор:  

Концесионерът се задължава да предостави на концедента ежегодно безусловна и 

неотменяема банкова гаранция или парична гаранция, като гаранция за изпълнение на 

инвестиционната програма в размер на 2% от стойността на планираните инвестиции за 

съответната година, съобразно с инвестиционната му програма. Гаранцията за изпълнение на 

инвестиционната програма се предоставя от концесионера на концедента до 31 януари на 

текущата година. При неизпълнение на задължението на концесионера за извършване на 

планираните инвестиции за съответната година, концедентът има право да усвои представената 

банкова гаранция или парична гаранция. 

12. Условия за извършване на концесионно плащане, включително: 

а) размер на еднократното концесионно плащане, дължимо към датата на подписване на  

концесионния договор: 

 

Поземлен имот с идентификатор 55467.12.89 (петдесет и пет 

хиляди четиристотин шестдесет и седем точка дванадесет 

точка осемдесет и девет) село Парил, община Хаджидимово, 

област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1160/23.05.2018 год. 

на Изпълнителен директор на АГКК с адрес местност 

“МАЛКА ЛИВАДА“ с площ от 19195 (деветнадесет хиляди сто 

деветдесет и пет) квадратни метра, трайно предназначение на 

територията – територия заета от води и водни обекти, начин 

на трайно ползване: Водоем, стар идентификатор няма, номер 

по предходен план: 000037, актуван с Акт за публична 

общинска собственост № 41/29.09.2009г., вписан в Служба по 

вписванията Гоце Делчев към Агенция по вписванията София 

с дв.вх.рег.№ 2322, акт № 11, том Х, дело № 1870, партида № 

26531 от 30.09.2009г. Същия е включен в „Програмата за 

управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 

2019 година”, приета с Решение № 564 по протокол № 47 от 

проведено заседание на ОС Хаджидимово на 05.02.2019г., с 

обем 25 000 кубични метра 

1000 (хиляда) лева 

 

б) размер на минималното годишно концесионно плащане: 



 

Поземлен имот с идентификатор 55467.12.89 (петдесет и пет 

хиляди четиристотин шестдесет и седем точка дванадесет 

точка осемдесет и девет) село Парил, община Хаджидимово, 

област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1160/23.05.2018 год. 

на Изпълнителен директор на АГКК с адрес местност “МАЛКА 

ЛИВАДА“ с площ от 19195 (деветнадесет хиляди сто 

деветдесет и пет) квадратни метра, трайно предназначение на 

територията – територия заета от води и водни обекти, начин 

на трайно ползване: Водоем, стар идентификатор няма, номер 

по предходен план: 000037, актуван с Акт за публична 

общинска собственост № 41/29.09.2009г., вписан в Служба по 

вписванията Гоце Делчев към Агенция по вписванията София с 

дв.вх.рег.№ 2322, акт № 11, том Х, дело № 1870, партида № 

26531 от 30.09.2009г. Същия е включен в „Програмата за 

управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 

2019 година”, приета с Решение № 564 по протокол № 47 от 

проведено заседание на ОС Хаджидимово на 05.02.2019г., с 

обем 25 000 кубични метра 

795 (седемстотин 

деветдесет и пет) 

лева  

 

в) гратисен период, през който концесионерът се освобождава от извършване на 

концесионното плащане: няма; 

г) ред за извършване на концесионното плащане - Годишното концесионно плащане се 

извършва чрез банков превод по сметката на Община Хаджидимово в обслужващата я банка на 

една годишна вноска: 

 вноска в размер на 100%  от годишното концесионно плащане - до 31 януари на 

текущата година, или в първия работен ден след тази дата; 

13. Изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, с опазването 

на околната среда, на човешкото здраве, на защитените територии, зони и обекти и на 

обществения ред: 

13.1.При упражняване на правата по концесията, както и на съпътстващите права, 

концесионерът е длъжен да спазва всички изисквания относно опазване на човешкото здраве, 

водностопанските съоръжения, околната среда, защитените територии и обекти, националната 

сигурност, отбраната на страната и опазването на обществения ред, съгласно наредбите на 

Общински съвет Хаджидимово и действащото законодателство; 

13.2.Концесионерът е длъжен да уведомява незабавно концедента за нововъзникнали 

обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност, отбраната и обществения ред; 

13.3.Концесионерът е длъжен да изгради и поддържа хидротехнически съоръжения за 

постоянна защита при неблагоприятни природни явления, като наводнения, повишаване нивото 

на подпочвените води и др; 

13.4.Концесионерът е длъжен, съгласно изискванията и предписанията на ПАБН да 

изготви План за действие при аварийни ситуации, който да съгласува с концедента в три месечен 

срок от подписване на концесионния договор. 

14. Форма, размер и условия за извършване на компенсация -  такава не се предвижда. 

15. Задължение на концесионера да застрахова за срока на концесията за своя сметка и в 

полза на концедента обекта на концесията: 

Концесионерът е задължен да застрахова, ежегодно до 31 януари, концесионния обект в полза на 

община Хаджидимово за своя сметка, за риска “Пожар и природни бедствия, включително 

земетресение”, по балансовата стойност на обекта, към датата на застраховането, съгласно 

получена от Община Хаджидимово служебна бележка, извлечение от счетоводните книги. 

 16. Други изисквания, свързани с характера на концесията, които не са нормативно 

определени – съгласно документацията за участие. 

 17. Критерии за комплексна оценка на офертите и тяхната относителна тежест: 

Въз основа на офертите на участниците в процедурата, комисията по избор на концесионер ще 

извършва оценяването й като определи икономически най-изгодното предложение /ИИП/ по 

формулата: 



ИИПi = [(КПi / КПmax х Ккп ) + (СИi / СИmax х Кси) + (СЕi / СЕmax х Ксе) + (СЗi / СЗmax х Ксз) 

] х 100, 

Където: 

КП-размер на концесионното плащане - в лв., съгласно офертата на участника; 

СИ-стойност на инвестициите – в лв., съгласно инвестиционната програма на участника; 

СЕ – стойност по екологичните мероприятия – в лв., съгласно екологичната програма на 

участника; 

СЗ-социална заетост – в брой заети лица, съгласно социалната програма на участника; 

Коефициентите на тежест в % на отделните критерии са както следва: 

Ккп - коефициент на тежест за размера на концесионното плащане – 50 %; 

Кси – коефициент на тежест за размера на инвестициите – 40%; 

Ксе – коефициент на тежест за предложения по екологичните мероприятия – 5%; 

Ксз – коефициент на тежест за предложения по социалната програма – 5%. 

Изчисленията се правят, като стойността на предложението на участника се дели на стойността 

на най-доброто от всички предложения и получения резултат се умножава по коефициента за 

тежест на съответния критерии.  

 18. Размер и начин на плащане на гаранцията за участие в процедурата за предоставяне на 

концесия. 

Участниците представят гаранция за участие в процедурата под формата на внесен 

депозит или банкова гаранция . Формата на гаранцията се избира от участниците. 

Когато е избрано да се внесе депозит, той следва да бъде внесен предварително в касата на 

Община Хаджидимово или по банкова сметка на Общината. 

Гарнцията е в размер, както следва: 

 

Поземлен имот с идентификатор 55467.12.89 (петдесет и пет 

хиляди четиристотин шестдесет и седем точка дванадесет точка 

осемдесет и девет) село Парил, община Хаджидимово, област 

Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед № РД-18-1160/23.05.2018 год. на 

Изпълнителен директор на АГКК с адрес местност “МАЛКА 

ЛИВАДА“ с площ от 19 195 (деветнадесет хиляди сто деветдесет 

и пет) квадратни метра, трайно предназначение на територията – 

територия заета от води и водни обекти, начин на трайно 

ползване: Водоем, стар идентификатор няма, номер по предходен 

план: 000037, актуван с Акт за публична общинска собственост № 

41/29.09.2009г., вписан в Служба по вписванията Гоце Делчев към 

Агенция по вписванията София с дв.вх.рег. № 2322, акт № 11, том 

Х, дело № 1870, партида № 26531 от 30.09.2009г. Същия е 

включен в „Програмата за управление и разпореждане с имоти 

общинска собственост за 2019 година”, приета с Решение № 564 

по протокол № 47 от проведено заседание на ОС Хаджидимово на 

05.02.2019г., с обем 25 000 кубични метра 

954 (деветстотин 

петдесет и четири) 

лева 

 

Цена на документацията за участие: безплатно. 

ІІ. Възлага на Кмета на Община Хаджидимово да организира провеждането на 

процедурата, съгласно изискванията на ЗК и да внесе в Общински съвет доклад, относно 

резултатите от проведената процедура за вземане на решение за определяне на концесионери. 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов   

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

ПРОВЕДЕНО НА 28.06.2019 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1………………………………………………………………………… 

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

Безвъзмездно предоставяне управлението на лек автомобил с марка „Опел“, модел „Астра“ 

1,7 ТД“ с рама № W0L0AHL4845142148 и двигател № Z17DTL0873521, с рег. № Е2792КМ, 

цвят сив металик на ОД на МВР-Благоевград за нуждите на Полицейски участък – 

Хаджидимово за срок 10 години. /вх. № 91-00-145/20.06.2019 г./ 

17. ………………………………………………………………………….. 

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

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 611 

 
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал.3 и чл.39 ал.1 и 2 от ЗОС, 

общински съвет – Хаджидимово,  

 

1. Предоставя безвъзмездно за управление на лек автомобил с марка „ОПЕЛ“ модел 

„АСТРА 1,7 ТД“ с рама №W0L0AHL4845142148 и двигател №Z17DTL0873521, с рег. № 

Е2792КМ, цвят сив металик на ОД на МВР-Благоевград за нуждите на Полицейски Участък-

Хаджидимово за срок от 10 години. 

2. Възлага на Кмета на Община Хаджидимово да извърши всички необходими действия за 

сключване на договора за управление на посочения по-горе автомобил. 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов   

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

ПРОВЕДЕНО НА 28.06.2019 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1………………………………………………………………………… 

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

Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост. /вх. № 91-00-129/03.06.2019 

г./ 

17. ………………………………………………………………………….. 

 

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

следното 

 

 

РЕШЕНИЕ № 612 

 
 
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 управление и разпореждане с общинска собственост в община 

Хаджидимово за 2019 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 25: - 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) VІІ (седми) от квартал 40 (четиридесет) по сега 

действащият регулационен план на село Абланица, община Хаджидимово, одобрен със заповед 

№ 38/1977 година на ОНС, с площ за поземленият имот от 395 (триста деветдесет и пет) 

квадратни метра,  описан в Акт за частна общинска собственост № 809/25.04.2019 год. 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов   

Протоколчик: В.Гелемерова 
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ПРОВЕДЕНО НА 28.06.2019 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. ………………………………………………………………………… 

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

Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост. /вх. № 91-00-129/03.06.2019 

г./ 

17. ………………………………………………………………………….. 

 

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

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 613 

 
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) VІІ (седми) от квартал 40 (четиридесет) по сега 

действащият регулационен план на село Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград, 

одобрен със заповед № 38/1977 година на ОНС, с площ за поземленият имот от 395 (триста 

деветдесет и пет) квадратни метра,  при съседи:  от север, изток и юг –  улици, от запад - УПИ 

(парцел) VIII (осми) и  УПИ (парцел) ІV (четвърти), за който имот е съставен Акт за частна 

общинска собственост № 809/25.04.2019 год., вписан в Службата по вписванията Гоце Делчев 

към Агенцията по вписванията София с дв.вх.рег.№ 1327, вх. рег. № 1328, парт.№ 62942, акт № 

34, том VI от  30.04.2019 год. 

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

възлизаща в размер на 4 000 (четири хиляди) лева. 

   3. Определя първоначална тръжна цена на имота в размер на 4 000 (четири 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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ПРОВЕДЕНО НА 28.06.2019 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. ………………………………………………………………………… 

6. Докладна записка от Тодор Тодоров – управител на ОП „Чистота, озеленяване и 

благоустрояване“, относно: Отчет за дейността на Общинско предприятие „Чистота, 

озеленяване и благоустрояване“ - Хаджидимово. /вх. № 91-00-125/21.05.2019 г./ 

17. ………………………………………………………………………….. 

 

С явно гласуване: 12 – „за“, 1 – „против“, 2 – „въздържали се“, Общински съвет – 

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 614 

 

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

администрация, Общински съвет – Хаджидимово приема отчета за дейността на Общинско 

предприятие „Чистота , озеленяване  и благоустрояване “ гр. Хаджидимово за 2018 год. 

 

 
 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов   

Протоколчик: В.Гелемерова 
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ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. ………………………………………………………………………… 

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

за изпълнение на „Програма за управление на дейностите по отпадъците“ на територията 

на община Хаджидимово през 2018 година. /вх. № 91-00-126/21.05.2019 г./ 

17. ………………………………………………………………………….. 

 

С явно гласуване: 13 – „за“, 0 – „против“, 2 – „въздържали се“, Общински съвет – 

Хаджидимово прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ № 615 

 

 

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

администрация, Общински съвет – Хаджидимово приема отчета за изпълнение на  „Програма за 

управление на дейностите по отпадъците “ на територията на Община Хаджидимово през  2018 

година. 

 

 

 
 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов   

Протоколчик: В.Гелемерова 
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ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. ………………………………………………………………………… 

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

Кандидатстване на община Хаджидимово с проектно предложение по процедура 

BG05M9OP001-2.071 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово – МЯРКА 11 „По-добър 

достъп до устойчиви услуги за социално включване на хора с увреждания и самотно 

живеещи лица“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2014-2020 чрез подхода ВОМР. /вх. № 91-00-138/12.06.2019 г./ 

 

17. ………………………………………………………………………….. 

 

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

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 616 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общинският съвет – Хаджидимово одобрява участието на община Хаджидимово 

със собствен проект „Активна подкрепа за достоен живот на хора в неравностойно положение и 

със специални потребности в община Хаджидимово“ по процедура BG05M9OP001-2.071 МИГ - 

Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово - МЯРКА 11 „По-добър достъп до устойчиви услуги за 

социално включване на хора с увреждания и самотноживеещи лица“, финансирана по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез подхода ВОМР.  

 

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    № 51 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 28.06.2019 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. ………………………………………………………………………… 

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

проектно предложение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за проект 

„Пречиствателна станция за отпадни води (ПОСВ) – град Хаджидимово с капацитет 3900-

4620 еквивалент жители“. /вх. № 91-00-139/12.06.2019 г./ 

17. ………………………………………………………………………….. 

 

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

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 617 

 
На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.23, чл. 21 ал.2 във връзка с чл.17, ал. 1, т. 1, т. 6 и т.8 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 60, ал. 1 от 

Административно процесуалния кодекс, предлагам Общински съвет – Хаджидимово  

РЕШИ: 

  1. Дава съгласие Община Хаджидимово да кандидатства за безвъзмездна помощ за 

финансиране по приоритети сектор „Управление на водите“ в направление „Проекти за 

изграждане/доизграждане на канализационна мрежа и ПСОВ за агломерации между 2 000 до 10 

000екв. ж., за които не е постигнато съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО за 

пречистване на отпадъчни води“ пред Предприятието за управление на дейностите за опазване на 

околната среда (ПУДООС) към МОСВ с проектно предложение за „Пречиствателна станция за 

отпадни води (ПОСВ) – град Хаджидимово с капацитет 3900-4620 еквивалент жители“. 

  2. Обявява обекта по т. 1 за приоритетен. 

3. Допуска предварително 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    № 51 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 28.06.2019 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. ………………………………………………………………………… 

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

Приемане на план за работа на Общински съвет – Хаджидимово за второто полугодие на 

2019 г. и Календарен график за провеждане на заседанията за второто полугодие на 2019 г. 

/вх. № 91-00-141/12.06.2019 г./ 

17. ………………………………………………………………………….. 

 

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

Хаджидимово прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ № 618 

 

 
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 60, ал. 2 от Правилника за 

организация и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

Общинската администрация, Общински съвет – Хаджидимово 

 

РЕШИ: 

 

1. Общински съвет – Хаджидимово приема план за работа на Общинския съвет за второто 

полугодие на 2019 г., съгласно Приложение №1, което представлява неразделната част от 

настоящето решение. 

2. Общински съвет – Хаджидимово приема Календарен график за провеждане на 

заседанията, съгласно Приложение №2 

 

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    № 51 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 28.06.2019 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1.………………………………………………………………………… 

11. Информация от Димитър Баханов – зам. кмет на община Хаджидимово, относно: 

Състоянието на училищната мрежа на територията на община Хаджидимово за учебната 

2019/2020 година. /вх. № 91-00-143/18.06.2019 г./ 

17. ………………………………………………………………………….. 

 

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

Хаджидимово прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ № 619 

 

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

информацията за състоянието на училищната мрежа на територията на община Хаджидимово за 

учебната 2019/2020 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    № 51 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 28.06.2019 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. ………………………………………………………………………… 

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

Изготвяне на мотивирано предложение до Министъра на образованието и науката за 

запазване статут на средищни училища на СУ „Никола Йонков Вапцаров“ гр. 

Хаджидимово, община Хаджидимово, СУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Абланица, община 

Хаджидимово и ОУ „Гоце Делчев“, с. Беслен, община Хаджидимово. /вх. № 91-00-

130/04.06.2019 г./ 

17. ………………………………………………………………………….. 

 

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

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 620 

 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.3 от ПМС №128/29.06.2017 г. 

Общински съвет – Хаджидимово възлага на кмета на община Хаджидимово  да направи 

мотивирано предложение пред  Министъра на образованието  и науката за запазване статута на 

средищно училище по смисъла на чл.3 от ПМС №128/29.06.2017 г. на СУ ”Св.Паисий 

Хилендарски” с.Абланица , община Хаджидимово. 

 

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    № 51 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 28.06.2019 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. ………………………………………………………………………… 

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

Изготвяне на мотивирано предложение до Министъра на образованието и науката за 

запазване статут на средищни училища на СУ „Никола Йонков Вапцаров“ гр. 

Хаджидимово, община Хаджидимово, СУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Абланица, община 

Хаджидимово и ОУ „Гоце Делчев“, с. Беслен, община Хаджидимово. /вх. № 91-00-

130/04.06.2019 г./ 

17. ………………………………………………………………………….. 

 

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

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 621 

 

 
На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.3 от ПМС №128/29.06.2017 г. 

Общински съвет – Хаджидимово възлага на кмета на община Хаджидимово  да направи 

мотивирано предложение пред  Министъра на образованието  и науката за запазване статута на 

средищно училище по смисъла на чл. чл.3 от ПМС №128/29.06.2017 г. на  СУ ”Никола 

Вапцаров” гр.Хаджидимово  , 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    № 51 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 28.06.2019 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. ………………………………………………………………………… 

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

Изготвяне на мотивирано предложение до Министъра на образованието и науката за 

запазване статут на средищни училища на СУ „Никола Йонков Вапцаров“ гр. 

Хаджидимово, община Хаджидимово, СУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Абланица, община 

Хаджидимово и ОУ „Гоце Делчев“, с. Беслен, община Хаджидимово. /вх. № 91-00-

130/04.06.2019 г./ 

17. ………………………………………………………………………….. 

 

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

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 622 
 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.3 от ПМС №128/29.06.2017 г. 

Общински съвет – Хаджидимово възлага на кмета на община Хаджидимово  да направи 

мотивирано предложение пред  Министъра на образованието и науката за запазване статута  на 

средищно училище по смисъла на чл. чл.3 от ПМС №128/29.06.2017 г.  на ОУ ” Гоце Делчев „ 

с.Беслен, 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    № 51 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 28.06.2019 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. ………………………………………………………………………… 

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

относно: Изготвяне на мотивирано предложение до Министъра на образованието и 

науката за запазване статута на защитено училище на ОУ „Гоце Делчев“, с. Беслен, 

община Хаджидимово и защитена детска градина на ДГ „Надежда“ – филиал село 

Беслен, община Хаджидимово. /вх. № 91-00-131/05.06.2019 г./ 

17. ………………………………………………………………………….. 

 

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

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 623 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл.5 ал.1 и ал.2 от постановление № 121 на 

МС 23.06.2017г., Общински съвет – Хаджидимово възлага на Кмета на община Хаджидимово  да 

направи мотивирано предложение пред министъра на образованието  и науката за запазване 

статута на защитено училище на  ОУ ”Гоце  Делчев ” с.Беслен  , община Хаджидимово по 

смисъла на чл.54 ал.2 и ал.5 от Закона на предучилищното и училищното образование. 

 

 

 

 

 

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    № 51 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 28.06.2019 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. ………………………………………………………………………… 

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

относно: Изготвяне на мотивирано предложение до Министъра на образованието и 

науката за запазване статута на защитено училище на ОУ „Гоце Делчев“, с. Беслен, 

община Хаджидимово и защитена детска градина на ДГ „Надежда“ – филиал село 

Беслен, община Хаджидимово. /вх. № 91-00-131/05.06.2019 г./ 

17. ………………………………………………………………………….. 

 

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

Хаджидимово прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ № 624 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл.5 ал.1 и ал.2 от постановление № 121 на 

МС 23.06.2017г., Общински съвет – Хаджидимово възлага на Кмета на община Хаджидимово  да 

направи мотивирано предложение пред министъра на образованието  и науката за запазване 

статута на защитена детска градина  на  ДГ „Надежда“- филиал с.Беслен  , община Хаджидимово 

по смисъла на чл.54 ал.2 и ал.5 от Закона на предучилищното и училищното образование. 

 

 

 

 

 

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    № 51 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 28.06.2019 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1………………………………………………………………………… 

14. 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 поземлен имот с идентификатор 00014.169.34, местност „Слатина“ по 

кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на село Абланица, община 

Хаджидимово, област Благоевград с цел промяна предназначението на земеделска земя и 

отреждане на имота за „склад за строителни материали“. /вх. № 91-00-142/12.06.2019 г./ 

17. ………………………………………………………………………….. 

 

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

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 625 

 
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 поземлен имот с идентификатор 00014.169.34, местност „Слатина” по 

кадастралната карта и кадастралните регистри (К 

2. ККР) на село Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград с цел промяна 

предназначението на земеделска земя и отреждане на имота за „склад за строителни 

материали“. 

 

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

застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 00014.169.34, местност 

„Слатина” по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на село Абланица, 

община Хаджидимово, област Благоевград с цел промяна предназначението на земеделска 

земя и отреждане на имота за „склад за строителни материали“. 

 

 

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    № 51 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 28.06.2019 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1.………………………………………………………………………… 

15. Информация за работата на горската структура към община Хаджидимово за 2018 

година. 

17. ………………………………………………………………………….. 

 

С явно гласуване: 13 – „за“, 0 – „против“, 2 – „въздържали се“, Общински съвет – 

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 626 

 

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

информация за работата на горската структура към община Хаджидимово за 2018 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    № 51 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 28.06.2019 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1.………………………………………………………………………… 

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

Учредяване право на строеж за изграждане на обект за обществено обслужване – магазин за 

хранителни стоки в недвижим имот – частна общинска собственост. /вх. № 91-00-

136/12.06.2019 г./   

17. ……………………………………………………………………….. 

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

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 627 
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 Годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 

2019 год., приета с Решение № 564 от Протокол № 47 от заседание проведено на 05.02.2019 год.,  

като в приложение  № 3 – Учредяване на ограничени вещни права, се създаде точка 1: 

Незастроен Урегулиран поземлен имот (парцел) ІІ (втори), имот с планоснимачен номер 

574 (петстотин седемдесет и четири) от квартал 34 (тридесет и четвърти) по сега действащия 

регулационен и кадастрален план на град Хаджидимово, одобрен със Заповед № 70 от 1991 

година на Кмета на Общината, с площ от 849 (осемстотин четиридесет и девет) квадратни метра, 

при съседи: от изток –  УПИ (парцел) ІІІ (трети) - имот планоснимачен номер 751 (седемстотин 

петдесет и едно), от юг  – УПИ (парцел)  V І І (седми), имот планоснимачен номер 573 

(петстотин седемдесет и три), от запад – УПИ (парцел) І Х(девети), имот планоснимачен номер 

576 (петстотин седемдесет и шест) и УПИ (парцел) ХV І І І (осемнадесети), имот планоснимачен 

номер 577 (петстотин седемдесет и седем), и от север – улица, актуван с АОС № 805 от 

02.04.2019 год., вписан в Служба по вписвания Гоце Делчев към Агенция по вписванията София 

с дв.вх.рег.№ 1077, вх.рег. №1077, акт №55, том V, дело № 324,партида № 62691 от 08.04.2019г. 

 

 

 

 

 

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    № 51 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 28.06.2019 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1.………………………………………………………………………… 

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

Учредяване право на строеж за изграждане на обект за обществено обслужване – магазин за 

хранителни стоки в недвижим имот – частна общинска собственост. /вх. № 91-00-

136/12.06.2019 г./   

17. ……………………………………………………………………….. 

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

следното 

РЕШЕНИЕ № 628 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 1 във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 3 от 

НРПУРОСКНК във връзка с чл. 37, ал. 1 във връзка с чл. 34, ал. 4 от ЗОС, Общински съвет – 

Хаджидимово 

Р Е Ш И : 

1. Да се проведе публичен ТЪРГ с явно наддаване за учредяване право на строеж  за 

изграждане на Обект за обществено обслужване – Магазин за хранителни стоки със 

застроена площ от 160 (сто и шестдесет) квадратни метра в следния недвижим имот – частна 

общинска собственост, а именно: НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) ІІ 

(втори), имот с планоснимачен номер 574 (петстотин седемдесет и четири) от квартал 34 

(тридесет и четвърти) по сега действащия регулационен и кадастрален план на град 

Хаджидимово, одобрен със Заповед № 70 от 1991 година на Кмета на Общината, с площ от 849 

(осемстотин четиридесет и девет) квадратни метра, при съседи: от изток –  УПИ (парцел) ІІІ 

(трети) - имот планоснимачен номер 751 (седемстотин петдесет и едно), от юг  – УПИ (парцел)  

VІІ (седми), имот планоснимачен номер 573 (петстотин седемдесет и три), от запад – УПИ 

(парцел) І Х(девети), имот планоснимачен номер 576 (петстотин седемдесет и шест) и УПИ 

(парцел) ХV І І І (осемнадесети), имот планоснимачен номер 577 (петстотин седемдесет и седем), 

и от север – улица, актуван с АОС № 805 от 02.04.2019 год., вписан в Служба по вписвания Гоце 

Делчев към Агенция по вписванията София с дв.вх.рег.№ 1077, вх.рег. №1077, акт №55, том V, 

дело № 324,партида № 62691 от 08.04.2019г., при условие, че строителството се реализира 

съгласно Виза за проектиране № 66/28.05.2019 година, издадена от Главния архитект на община 

Хаджидимово, надлежни строителни книжа и в срок до 2 (две) години, считано от датата на 

сключване на договора за учредяване право на строеж. 

2. Одобрява експертната оценка за определяне на пазарната стойност за правото на 

строеж,  която възлиза на 2 800 (две хиляди и осемстотин) лева. 

3. Определя първоначална тръжна цена на правото на строеж в размер на 2 800 (две 

хиляди и осемстотин) 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 
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    № 51 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 28.06.2019 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1.………………………………………………………………………… 

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

 

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

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 629 

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

Кмета на общината и експертите от Общинска администрация да проучат документацията по 

възстановяване на храма „Св. Марина“ в с. Ново Лески и да предложат на Общинския съвет 

количествено-стойностна сметка за разглеждане от Общинския съвет. 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов   

Протоколчик: В.Гелемерова 
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