
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    № 54 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 20.09.2019 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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

Приемане отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Хаджидимово и на 

годишния отчет за състоянието на общинския дълг за 2018 година. /вх. № 91-00-

168/12.08.2019 г./ 

8. ………………………………………………………………………….. 

С 15 – „за“, 2 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – Хаджидимово прие 

следното 

РЕШЕНИЕ № 646 

 
На основание чл.21, ал.1,т.6 и т.10 от ЗМСМА, чл.140 от ЗПФ, чл.9 от Закона за 

Общинския дълг, Общински съвет – Хаджидимово 

 

РЕШИ: 

 

1. Общински съвет град Хаджидимово приема уточнения годишен план на бюджета  

за 2018 година по приходната и разходната част по функции и дейности както следва: 

- ПО ПРИХОДА    9848862,00 лева, разпределени по параграфи съгласно приложение 

№ 1; 

- ПО РАЗХОДА     -9848862,00 лева, разпределени по функции, съгласно приложение 

№ 2. 

2. Общински съвет град Хаджидимово приема отчета на бюджета на Община 

Хаджидимово за 2018 година както следва: 

- ПО ПРИХОДА – 9241739,00 лева,разпределени по параграфи , съгласно приложение 

№ 1, в т.ч. и остатък в размер на 612067,00 лева. 

- ПО РАЗХОДА -   9241739,00  лева, разпределени по параграфи,  съгласно приложение 

№ 2. 

3. Приема окончателния годишен план и отчет  за изпълнението на извънбюджетните 

сметки и фондове за 2018година. 

4. Общински съвет град Хаджидимово приема годишния план и отчета за       

Капиталовите разходи за 2018 година на Община Хаджидимово,съгласно  

Приложение № 3. 

5. Общински съвет град Хаджидимово, приема просрочените задължения към 

31.12.2018  година  , съгласно приложение № 4.     

6. Общински съвет град Хаджидимово, приема  отчета за състоянието на Общинския 

дълг на Община Хаджидимово за 2018 година и задължава кмета на общината да представи в 

Министерството на финансите и Сметна палата, годишния отчет за състоянието на 

общинския дълг и Решението на Общинския съвет за приемането му, съгласно приложение 

№ 5. 
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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    № 54 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 20.09.2019 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. …………………………………………………………………………. 

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

Приемане на направените разходи за посрещане на гости и представителни разходи 

към 31.12.2018 г. /вх. № 91-00-177/12.09.2019 г./ 

8. ………………………………………………………………………….. 

С 15 – „за“, 2 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – Хаджидимово прие 

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 647 

 
На основание чл.21, ал.1,т.6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет – Хаджидимово 

 

РЕШИ: 

 

1. Общински съвет град Хаджидимово приема направените разходи за посрещане 

на гости и представителни разходи на кмета на община Хаджидимово в размер на 1635,00 

лева към 31.12.2018 г. 

2. Общински съвет град Хаджидимово приема направените разходи за посрещане 

на гости и представителни разходи на председателя на Общински съвет град Хаджидимово в 

размер на 626,00 лева към 31.12.2018 г. 

 

 

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    № 54 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 20.09.2019 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. …………………………………………………………………………. 

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

Приемане на командировъчните разходи на Кмета на община Хаджидимово към 

31.12.2018 г. /вх. № 91-00-178/12.09.2019 г./ 

8. ………………………………………………………………………….. 

 
С 15 – „за“, 2 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – Хаджидимово прие 

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 648 

 
На основание чл.21, ал.1,т.6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет – Хаджидимово 

 

РЕШИ: 

 

Общински съвет град Хаджидимово приема направените командировъчните разходи 

на кмета на община Хаджидимово в размер на 795,75 лева към 31.12.2018 г. 

 
 

 

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    № 54 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 20.09.2019 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. …………………………………………………………………………. 

4. Докладна записка от ПК по „Бюджет, финанси и данъчна политика“ , относно: 

Отпускане на финансова помощ на МБАЛ „Иван Скендеров“ гр. Гоце Делчев. /вх. № 

91-00-179/13.09.2019 г./ 

8. ………………………………………………………………………….. 

 
Със 17 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – Хаджидимово 

прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ № 649 

 

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

реши:  

  

І. ОТПУСКА финансова помощ на МБАЛ „Иван Скендеров“ гр. Гоце Делчев за 

закупуване на апарат за хемодиализа в размер на 2 000 лева. 

                                                                                          

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

2019 г. 

 

 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов   

Протоколчик: В.Гелемерова 
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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    № 54 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 20.09.2019 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. ……………. 

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

Земеделска земя от Общински поземлен фонд, определена за обезщетение по реда на чл. 

10 б от ЗСПЗЗ. /вх. № 91-00-169/14.08.2019 г./ 

8. …………… 

 

С 15 – „за“, 0 – „против“, 2 – „въздържали се“, Общински съвет – Хаджидимово прие 

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 650 
 

 

На основание чл.21, ал. 1., т. 8 ал.2 от ЗМСМА, чл.10б, ал.1 от ЗСПЗЗ, Общински 

съвет гр.Хаджидимово 

Р  Е  Ш  И: 

1.Изключва от списъка на земеделските земи определени за обезщетение на граждани 

по реда на чл.10 б от ЗСПЗЗ приет с Решение № 337/18.06.2003 г., следните недвижими 

имоти. 

-Поземлен имот с идентификатор 77058.7.34 по кадастралната карта и регистри на 

гр.Хаджидимово, местност „БЮРЖЕЛЪКА” с площ от 4,815 дка. (четири хиляди осемстотин 

и петнадесет квадратни метра), с начин на трайно ползване-нива, категория на земята при 

неполивни условия – пета 

             -Поземлен имот с идентификатор 77058.22.36 по кадастралната карта и регистри на 

гр.Хаджидимово, местност „БЕЛТАТА” с площ от 5,849 дка.(пет хиляди осемстотин 

четиридесет и девет квадратни метра), с начин на трайно ползване-нива, категория на земята 

при неполивни условия – пета. 

 2. Включва в списъка на земеделските земи от ОПФ за обезщетение на граждани по 

реда на чл.10 б от ЗСПЗЗ, следните недвижими имоти, а именно: 

-Поземлен имот с идентификатор 65108.24.70 по кадастралната карта и регистри на 

с.Садово, община Хаджидимово, местност „Парапанките” с площ от 2,548 дка. (две хиляди 

петстотин четиридесет и осем квадратни метра), с начин на трайно ползване-нива, категория 

на земята при неполивни условия – пета 

-Поземлен имот с идентификатор 65108.24.71 по кадастралната карта и регистри на 

с.Садово, община Хаджидимово, местност „Парапанките” с площ от 0,214 дка. (двеста и 

четиринадесет квадратни метра), с начин на трайно ползване-нива, категория на земята при 

неполивни условия – пета 
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-Поземлен имот с идентификатор 65108.24.73 по кадастралната карта и регистри на 

с.Садово, община Хаджидимово, местност „Парапанките” с площ от 5,546 дка. (пет хиляди 

петстотин четиридесет и шест квадратни метра), с начин на трайно ползване-нива, категория 

на земята при неполивни условия – пета 

-Поземлен имот с идентификатор 65108.24.75 по кадастралната карта и регистри на 

с.Садово, община Хаджидимово, местност „Парапанките” с площ от 2,317 дка. (две хиляди 

триста и седемнадесет квадратни метра), с начин на трайно ползване-нива, категория на 

земята при неполивни условия – пета. 

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 

 

 



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    № 54 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 20.09.2019 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. ……………. 

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

Предоставяне на Общинска служба „Земеделие“ гр. Хаджидимово на земеделска земя 

от Общински поземлен фонд /чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ/ за възстановяване правото на 

собственост в съществуващи /възстановими/ стари реални граници. /вх. № 91-00-

175/10.09.2019 г./ 

8. …………… 

 

 

Със 17 – „за“, 0 – „против“, 2 – „въздържали се“, Общински съвет – Хаджидимово 

прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 651 
 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и & 27, ал.2, т.1 и т.2  (ДВ бр.62/2010) от ПЗ 

към ЗИД  на ЗСПЗЗ,   Общински съвет гр.Хаджидимово:     

  

Р  Е  Ш  И: 

1.Предоставя на ОСЗ гр. Хаджидимово  поземлен имот с начин на трайно ползване 

нива  с площ от  1,079 дка.(един декар и седемдесет и девет  квадратни метра) , проектен  

имот с идентификатор 03976.37.65,  образуван от поземлен имот с идентификатор 

03976.37.40  по кадастралната карта и кадастрални регистри  на  с.Беслен с ЕКАТТЕ 03976,  

за  възстановяване правото на собственост на наследниците на СЕФЕР РАДЖЕПОВ 

ЯКУПОВ.  

2.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    № 54 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 20.09.2019 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. …………………………………………………………………………. 

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

Избор за временно изпълняващ длъжността Кмет на община Хаджидимово и временно 

изпълняващи длъжността Кметове на кметства на територията на община 

Хаджидимово. /вх. № 91-00-181/19.09.2019 г./ 

8. ………………………………………………………………………….. 

 

С явно гласуване: 13 – „за“, 4 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – 

Хаджидимово прие следното 

РЕШЕНИЕ № 652 
На основание чл. 21, т. 23 Чл. 42, ал.8, във връзка с ал.6, изречения второ и трето от 

ЗМСМА и чл. 60 от АПК, Общински Съвет Хаджидимово избира: 

1. За временно изпълняващ  длъжността Кмет на Община Хаджидмово г-н Рамиз 

Рамизов Метушев – зам. кмет на община Хаджидимово, за срок от края на мандата – 25 

октомври 2019 год. до полагането на клетва от новоизбрания кмет. 

2. За временно изпълняващ  длъжността Кмет на кметство на територията на 

община Хаджидимово, за срок от края на мандата – 25 октомври  2019 год. до полагането на 

клетва от новоизбрания кмет на кметство, лицата както следва: 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов   

Протоколчик: В.Гелемерова 

 Населено 

място/кметство 

Временно изпълняващ  

длъжността Кмет на кметство 

Дата на раждане граждан

ство 

1. С. Абланица Сейди Халилов Моллов 04.01.1964 год. българско 

2. С. Беслен Феим Алилов Дуранов 11.03.1970 год. българско 

3. С. Блатска  Джейхан Халил Неби 10.01.1968год. българско 

4. С. Копривлен Димитър Стойчев Гърнев 22.03.1964год. българско 

5. С. Садово Христина Ангелова 

Атанасчикова 

30.03.1987 год. българско 

6. С. Теплен Левент Северинов Чаушев 15.01.1977год. българско 

7. с. Ново Лески Стефан Йорданов Терзиев 09.11.1953 год. българско 
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