
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    № 4 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 31.01.2020 г. 

 

 
ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

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

Приемане на план за работа на Общински съвет – Хаджидимово за първото полугодие на 2020 

г. и Календарен график за провеждане на заседанията за първото полугодие на 2020 г. /вх. № 

91-00-2/06.01.2020 г./ 

25. ………………………………………………………………………….. 

 

С явно гласуване: 17 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – 

Хаджидимово взе следното 

 

                                                  РЕШЕНИЕ № 25 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 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. Приема план за работа на Общинския съвет за първото полугодие на  2020 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    № 4 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 31.01.2020 г. 

 

 
ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. ………………………………………………………………………….. 

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

Приемане бюджета на община Хаджидимово за 2020 година. /вх. № 91-00-16/17.01.2020 г./ 

25. ………………………………………………………………………….. 

 

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

 

РЕШЕНИЕ № 26 

 

На основание член 52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 , във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, 

ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 

година и ПМС № 381 от 30.12.2019 година за изпълнение на ЗДБРБ за 2020 година, Общински съвет 

- Хаджидимово 

Р Е Ш И: 

1. Общински съвет град Хаджидимово приема бюджета на община Хаджидимово за 2020  

година както следва: 

 

1.1  ПО ПРИХОДА -  9 167 752,00 лева, разпределен по параграфи съгласно приложение № 

1, в т.ч.: 

   1.1.1. приходи от делегирани от държавата дейности в размер на  5 873 827,00 лева,в т.ч.: 

       1.1.1.1.  обща допълваща субсидия   - 5738180,00 лева  

       1.1.1.2. преходен остатък от 2019 година в размер на   135647,00  лева,   

       1.1.2. приходи от местни дейности в размер на  3 293 925,00  лева, в т.ч.: 

       1.1.2.1.  данъчни приходи     – 458150,00 лева 

       1.1.2.2.  не данъчни приходи - 1014673,00 лева 

                 1.1.2.3. Взаимоотношения с ЦБ за местни дейности в размер на 1534500,00 лева, от които: 

1.1.2.3.1. обща изравнителна субсидия – 926600,00 лева 

       1.1.2.3.2. трансфер за зимно поддържане и  снегопочистване – 96600,00   

1.1.2.4. целева субсидия за капиталови разходи – 511300,00 лева 

1.1.2.5. преходен остатък от 2019 година  - 440448,00 лева 

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

 

1.2  ПО РАЗХОДА – 9167752,00  лева,  разпределен по функции, съгласно приложение № 2, 

в т.ч. 

 - делегирани държавни дейности      – 5873827,00 лева 

 - местни дейности                               – 3293925,00 лева,   
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2.  Приема поименния списък  на разходите за придобиване на дълготрайни активи и основен 

ремонт за 2020 година по обекти от целевата субсидия за капиталови разходи, съгласно 

приложение № 3 

3.   Определя числеността на персонала и диференцирани средни брутни работни заплати по 

функции и дейности, без звената от системата на народната просвета,  съгласно приложение № 

4 

4. Утвърждава разчет  за целевите разходи и субсидии , както следва 

   4.1. Членски внос                       - 4300,00 лева, 

   4.2. Обезщетение и еднократни помощи – 20000,00 лева 

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

   4.4. Средства за празниците в общината по културния календар – в размер на 59300,00 лева. 

5. Приема следните лимити за разходи 

- представителни разходи за кмета  -                2585,00 лева 

- представителни разходи за председателя на общински съвет                                                                –  

1293,00 лева 

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

бюджетни кредити съгласно приложение № 6. 

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

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

съгласно приложение № 9. 

8. Определя максималния размер на дълга както следва:  

   8.1. Максимален размер на новия общински дълг, който се предвижда да бъде поет през 2020 

г. в размер на 0,00 лева. 

   8.2. Максимален размер на общинския дълг към края на 2020 година в размер на 641026,00 

лева. 

   8.3 общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2020 година- в размер на 0,00 

лева. 

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

натрупани през 2020 година, като наличните в края на годината задължения за разходи, не могат 

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

четири години, т.е.1 212 203 ,00лв. 

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

през 2020 година, като наличните в края на годината поети ангажименти за разходи, не могат да 

надвишават  50% от средногодишния размер на  отчетените разходи за последните четири 

години, т.е. 4041177 лв.  

11. Определя размера на просрочените задължения от 2019  години, които ще бъдат 

разплатени от бюджета за 2020, съгласно приложение № 7. 

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

2020 година ,съгласно приложение № 8. 

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

приложение № 10. 

14. Приема актуализираната бюджетна прогноза за периода 2020-2022 год. Приложение № 

11. 

15.Оправомощава  кмета на Общината да извършва компенсирани промени : 

     15.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за 

разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при 

условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма 

просрочени задължения в съответната делегирана дейност. 

   15.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност 

или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 

16. Възлага на кмета: 

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

втора степен. 

   16.2.  Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 



   16.3 Във връзка със спазването на изискванията на СФУК, да превежда необходимите 

субсидии на Кметство Копривлен и Кметство Абланица, след представяне на искания за поемане 

и утвърждаване на необходимите разходи.   

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

   16.5. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване 

на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на 

бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи. 

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

записки към тях. 

   16.7. Да разработи детайлен разчет по сметките за средства от Европейския съюз по отделните 

общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния управляващ орган и на МФ. 

17. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни 

средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани 

със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на 

бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет. 

    17.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване 

на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма но не по-късно от края на 

2020 година. 

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

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

17.3. Във всички останали случаи при възникване на потребност от предоставяне на 

временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по 

решение на ОбС. 

          18. Упълномощава кмета: 

      18.1.   Да разработва и възлага подготовката на общински програми и да кандидатства за 

финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и други 

донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на 

общината и за изпълнение на общинския план за развитие. 

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

и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

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

нарушаване на бюджетната дисциплина. 

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

№ 12.  

 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов   

Протоколчик: В.Гелемерова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАДЖИДИМОВО 
гр. Хаджидимово, ул. “Димо Хаджидимов“ № 46 тел. 07528 2922, 

e-mail: obshtinskisavet_hd@abv.bg 

 

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

П Р О Т О К О Л    № 4 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 31.01.2020 г. 

 

 
ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. ………………………………………………………………………….. 

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

Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете в община Хаджидимово. /вх. 

№ 91-00-13/14.01.2020 г./ 

25. ………………………………………………………………………….. 

 

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

следното 

 

                                                  РЕШЕНИЕ № 27 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет град Хаджидимово 

 

РЕШИ: 

 
Приема размера на трудовите възнаграждения на кметовете както следва:  

 

1. Людмил Терзиев                                               -  2580,00 лв.  

2. Адем   Арнаудов     -  1485,00 лв. 

3. Лъчезар Банев     -  1290,00 лв. 

4. Тугай Неби     -  1100,00 лв. 

5. Росен Чапкънов     -  1100,00 лв. 

6. Живко Петелов     -  1100,00 лв. 

7. Георги Ванкалов     -  1100,00 лв. 

8. Георги   Парасков     -  1100,00 лв. 

 

 

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    № 4 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 31.01.2020 г. 

 

 
ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. ………………………………………………………………………….. 

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

Определяне възнагражденията на председателя на Общинския съвет и на общинските 

съветници. / вх. № 91-00-19/17.01.2020 г./ 

25. ………………………………………………………………………….. 

 

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

 

                                                  РЕШЕНИЕ № 28 

 

На основание чл. 26, ал. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1 от Правилника за 

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

Общинската администрация, Общински съвет – Хаджидимово определя възнаграждението на 

председателя на Общинския съвет в размер на 45 на сто от възнаграждението на Кмета на община 

Хаджидимово, считано от 08.11.2019 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    № 4 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 31.01.2020 г. 

 

 
ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. ………………………………………………………………………….. 

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

Определяне възнагражденията на председателя на Общинския съвет и на общинските 

съветници. / вх. № 91-00- 

19/17.01.2020 г./ 

25. ………………………………………………………………………….. 

 

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

 

                                                  РЕШЕНИЕ № 29 

 
На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Правилника за 

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

Общинската администрация, Общински съвет – Хаджидимово определя месечно възнаграждение 

на общинските съветници в размер на 50 на сто от средната брутна работна заплата на общинската 

администрация за съответния месец, считано от 08.11.2019 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    № 4 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 31.01.2020 г. 

 

 
ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. ………………………………………………………………………….. 

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

Приемане на план-сметка за определяне размера на разходите по събиране на битови 

отпадъци за 2020 година в община Хаджидимово. /вх. № 91-00-15/17.01.2020 г./ 

25. ………………………………………………………………………….. 

 

 

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

следното 

 

                                                  РЕШЕНИЕ № 30 

 

 
На основание на чл. 21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и член 64 и 66 от ЗМДТ, Общински съвет – Хаджидимово приема план-сметката за 

разходите за такса битови отпадъци от Община Хаджидимово за 2020 година. 

 
 

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    № 4 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 31.01.2020 г. 

 

 
ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. ………………………………………………………………………….. 

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

Закупуване на движими вещи – тест субстанции за DRUG TEST 5000 STK и дарението им. /вх. 

№ 91-00-14/14.01.2020 г./ 

25. ………………………………………………………………………….. 

 

 

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

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 31 

 
На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124 от ЗПФ, чл. 51, ал. 8 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и 

конкретните правомощия на кметовете, Общински съвет – Хаджидимово,  

І. Дава съгласие  и възлага на Кмета на община Хаджидимово да закупи 60 броя тест 

субстанции за Drug Test 5000 STK на обща стойност 3 300 /три хиляди и триста/ лева, като 

средствата бъдат осигурени от собствените приходи на община Хаджидимово. 

ІІ. След придобиване на движимите вещи, а именно: 60 броя тест субстанции за Drug Test 

5000 STK от община Хаджидимово, възлага на Кмета на общината да дари същите на РУ Гоце 

Делчев. 

 

 
 

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    № 4 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 31.01.2020 г. 

 

 
ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. ………………………………………………………………………….. 

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

Приемане на Стратегия за управлението на общинската собственост в община Хаджидимово 

за мандат 2020-2023 г. /вх. № 91-00-20/17.01.2020 г./ 

25. ………………………………………………………………………….. 

 

 

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

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 32 

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

съвет – Хаджидимово 

 

Р Е Ш И : 

 

 Приема Стратегия за  управлението  на общинска собственост в община Хаджидимово за 

мандат 2020– 2023 г. 

 

 

 

 

 

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    № 4 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 31.01.2020 г. 

 

 
ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. ………………………………………………………………………….. 

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

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

Хаджидимово за 2020 г. /вх. № 91-00-21/17.01.2020 г./ 

25. ………………………………………………………………………….. 

 

 

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

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 33 

 
 

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

съвет – Хаджидимово 

 

Р Е Ш И : 

 

Приема Програма за  управление и разпореждане с общинска собственост  в община  

Хаджидимово за 2020 година. 

 

 
 

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    № 4 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 31.01.2020 г. 

 

 
ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. ………………………………………………………………………….. 

9. 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. № 91-00-9/08.01.2020 г./ 

25. ………………………………………………………………………….. 

 

С 16 – „за“, 0 – „против“, 1 – „въздържал се“, Общински съвет – Хаджидимово взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 34 
 

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 

 

РЕШИ: 

 

1. Предоставя на ОСЗ гр. Хаджидимово поземлен имот с площ от 6135 кв. м. (шест хиляди 

сто тридесет и пет квадратни метра), проектен имот с идентификатор 72374.1.94, образуван от 

поземлен имот с идентификатор 72374.1.92 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 

Тешово с ЕКАТТЕ 72374 за  възстановяване правото на собственост на наследниците на Стою 

Иванов Брожденов.  

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 

 

 

 

 

 

 

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    № 4 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 31.01.2020 г. 

 

 
ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. ………………………………………………………………………….. 

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

Разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост. /вх. № 91-00-22/20.01.2020 

г./ 

25. ………………………………………………………………………….. 

 

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

следното 

РЕШЕНИЕ № 35 
 

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: 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 263 (двеста шестдесет и три) квадратни метра, заснет като имот 

планоснимачен номер 227 (двеста двадесет и седем) по плана на село Ново Лески, община 

Хаджидимово, област Благоевград, одобрен със Заповед 346/1983г. на ОНС и допълнен с 

геодезическо заснемане, одобрено със Заповед № 285/06.11.2019 год.  на Кмета на общината, при 

съседи: от изток – улица, от югоизток - имот с планоснимачен № 228 (двеста двадесет и осми) на 

община Хаджидимово, от запад – УПИ (парцел) ⅤⅠⅠⅠ (осми), имот с планоснимачен номер 

71(седемдесет и първи) и от север – имат с планоснимачен № 226 (двеста двадесет и шести), за който 

имот е съставен Акт за общинска собственост № 854 от 14.01.2020г.  

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

в размер на 2 650 (две хиляди шестстотин и петдесет) лева. 

3. Определя първоначална тръжна цена на имота в размер на 2 650 (две хиляди шестстотин 

и петдесет) 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 

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    № 4 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 31.01.2020 г. 

 

 
ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. ………………………………………………………………………….. 

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

Разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост. /вх. № 91-00-22/20.01.2020 

г./ 

25. ………………………………………………………………………….. 

 

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

следното 

РЕШЕНИЕ № 36 

 
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: 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 256 (двеста петдесет и шест) квадратни метра, заснет като имот 

планоснимачен номер 228 (двеста двадесет и осем) по плана на село Ново Лески, община 

Хаджидимово, област Благоевград, одобрен със Заповед 346/1983г. на ОНС и допълнен с 

геодезическо заснемане, одобрено със Заповед № 285/06.11.2019 год.  на Кмета на общината, при 

съседи: от изток и югоизток – улици, от запад – УПИ (парцел) ⅠХ (девети), имот с планоснимачен 

номер 72 (седемдесет и втори) и от север – имат с планоснимачен № 227 (двеста двадесет и седми), 

актуван с Акт за общинска собственост № 855 от 14.01.2020г. 

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

в размер на 2 450 (две хиляди четиристотин и петдесет) лева. 

3. Определя първоначална тръжна цена на имота в размер на 2 450 (две хиляди четиристотин 

и петдесет) 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 

 

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    № 4 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 31.01.2020 г. 

 

 
ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. ………………………………………………………………………….. 

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

Разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост. /вх. № 91-00-22/20.01.2020 

г./ 

25. ………………………………………………………………………….. 

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

следното 

РЕШЕНИЕ № 37 

 
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: 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 2 000 (две хиляди) квадратни метра, заснет като имот с 

планоснимачен номер 601 (шестстотин и първи) по плана на село Копривлен, община 

Хаджидимово, област Благоевград, одобрен със заповед № 20/1991 г. и допълнен с геодезическо 

заснемане одобрено със Заповед № 386/06.11.2019г. и двете на Кмета на Общината, при съседи: от 

изток– улица, от юг и югозапад – Път  ⅠⅠ – 19  на държавата, от северозапад - имот с планоснимачен 

номер 552 (петстотин петдесет и втори) и от север – улица, актуван с Акт за общинска собственост 

№ 856/15.01.2020г. 

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

в размер на 20 200 (двадесет хиляди и двеста) лева. 

  3. Определя първоначална тръжна цена на имота в размер на 20 200 (двадесет хиляди и 

двеста) 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 

 

 

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    № 4 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 31.01.2020 г. 

 

 
ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. ………………………………………………………………………….. 

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

Разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост. /вх. № 91-00-23/20.01.2020 

г./ 

25. ………………………………………………………………………….. 

 

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

следното 

РЕШЕНИЕ № 38 

 
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: 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 550 (петстотин и петдесет) квадратни метра, заснет като имот 

планоснимачен номер 208 (двеста и осем), находящ се в строителните граници на село Теплен, 

община Хаджидимово, съгласно Геодезическо заснемане, одобрено със Заповед № 201/20.10.2016г. 

на Кмета на Община Хаджидимово, при съседи: от изток – имот с планоснимачен номер 178 (сто 

седемдесет и осем) – нива на Ахмед Даут Нух, от запад и от север – земеделска земя, от север – 

улица, за който имот е съставен Акт за общинска собственост № 851 от 16.12.2019г. 

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

в размер на 2 200 (две хиляди и двеста) лева. 

3. Определя първоначална тръжна цена на имота в размер на 2 200 (две хиляди и двеста) 

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 

 

 

 

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    № 4 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 31.01.2020 г. 

 

 
ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. ………………………………………………………………………….. 

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

Разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост. /вх. № 91-00-23/20.01.2020 

г./ 

25. ………………………………………………………………………….. 

 

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

следното 

РЕШЕНИЕ № 39 

 
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: 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 95 (деветдесет и пет) квадратни метра, заснет като имот 

планоснимачен номер 210 (двеста и десет), находящ се в строителните граници на село Теплен, 

община Хаджидимово, съгласно Геодезическо заснемане, одобрено със Заповед № 155/14.06.2019г. 

на Кмета на Община Хаджидимово, при съседи: от изток – имот с планоснимачен номер 178 (сто 

седемдесет и осем) – нива на Ахмед Даут Нух, от запад и от север – земеделска земя, от север – 

улица, за който имот е съставен Акт за общинска собственост № 851 от 16.12.2019г. 

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

в размер на 600 (шестстотин) лева. 

   3. Определя първоначална тръжна цена на имота в размер на 600 (шестстотин) лева. 

   4. Упълномощава Кмета на Община Хаджидимово да извърши всички необходими правни 

и фактически действия за изпълнение на настоящото решение. 

 
 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов   

Протоколчик: 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    № 4 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 31.01.2020 г. 

 

 
ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. ………………………………………………………………………….. 

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

Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – публична общинска собственост. 

/вх. № 91-00-216/27.12.2020 г./ 

25. ………………………………………………………………………….. 

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

следното 

РЕШЕНИЕ № 40 

 
  

ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ 

 

 

 
 

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    № 4 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 31.01.2020 г. 

 

 
ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. ………………………………………………………………………….. 

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

Определяне на делегат и заместник делегат в сдружение „Толерантност“. /вх. № 91-00-

212/18.12.2019 г./ 

25. ………………………………………………………………………….. 

 

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

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 41 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 14 от Правилника за организацията 

и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, във връзка с Устава на сдружение „Толерантност”, Общинският съвет – 

Хаджидимово 

Р Е Ш И: 

1.  Определя за делегат на община Хаджидимово в Общото събрание на сдружение 

„Толерантност”: Людмил Аспарухов Терзиев – кмет на община Хаджидимово 

2. Определя за заместник-делегат на община Хаджидимово в Общото събрание на сдружение 

„Толерантност“ Мехмед Юсеинов Имамов – председател на Общинския съвет. 

 

 

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    № 4 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 31.01.2020 г. 

 

 
ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. ………………………………………………………………………….. 

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

Определяне на заместник делегат в Общото събрание на Сдружение на югозападните общини. 

/вх. № 91-00-213/23.12.2019 г./ 

25. ………………………………………………………………………….. 

 

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

следното 

РЕШЕНИЕ № 42 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 14 от Правилника за 

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

Общинската администрация, Общински съвет – Хаджидимово 

 

РЕШИ: 

 

Определя за заместник делегат в Общото събрание на Сдружението на Югозападните 

общини представителя на Общинския съвет: Илиян Димитров Синадинов. 

 

 

 
 

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    № 4 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 31.01.2020 г. 

 

 
ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. ………………………………………………………………………….. 

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

Определяне представител на Общински съвет в Областния съвет за развитие на област 

Благоевград. /вх. № 91-00-1/06.01.2020 г./ 

25. ………………………………………………………………………….. 

 

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

следното 

 

 

РЕШЕНИЕ № 43 

 

На основание 21, ал.1, т.15 от ЗМСМА и чл.22, ал.2 от Закона за регионалното развитие 

Общински съвет- Хаджидимово определя за представител в Областния съвет за развитие Илиян 

Димитров Синадинов. 

 

 

 
 

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    № 4 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 31.01.2020 г. 

 

 
ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. ………………………………………………………………………….. 

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

Определяне на представител на Общинския съвет в Областния съвет за намаляване на риска 

от бедствия. /вх. № 91-00-4/06.01.2020 г./ 

25. ………………………………………………………………………….. 

 

 

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

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 44 

 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 64а, ал. 2 от Закона за защита при бедствия, Общински съвет град 

Хаджидимово:  

1.Определя за представител в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия Емел 

Сюлеймянова Хавальова. 

2. При невъзможност за участие на определения по т.1 представител в Областния съвет за 

намаляване на риска от бедствия, ще бъде заместван от Ибраим Ибраимов Зайденов. 

 
 

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    № 4 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 31.01.2020 г. 

 

 
ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. ………………………………………………………………………….. 

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

Определяне на представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното 

сдружение на общините в Република България. /вх. № 91-00-6/06.01.2020 г./ 

25. ………………………………………………………………………….. 

 

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

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 45 

 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 2 и чл. 27, ал. 1 от Устава 

на НСОРБ, Общински съвет – Хаджидимово 

 

РЕШИ: 

 

1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в 

Република България представителя на Общинския съвет Мехмед Юсеинов Имамов – председател 

на Общинския съвет. 

2. При невъзможност за участие на определения в т.1 делегат в заседание на Общото 

събрание, той ще бъде заместван от Ибраим Ибраимов Зайденов. 

 
 

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    № 4 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 31.01.2020 г. 

 

 
ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. ………………………………………………………………………….. 

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

Изменение и допълнение на Наредба на Общинския съвет за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги, приета от Общински съвет – 

Хаджидимово с Решение № 140 от Протокол № 11 от 10.10.2008 г. /вх. № 91-00-17/17.01.2020 г./ 

25. ………………………………………………………………………….. 

 

С явно гласуване: 17 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – 

Хаджидимово взе следното 

РЕШЕНИЕ № 46 

 
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

чл.76, ал.3, чл. 77 и чл.79 от Административно процесуалния кодекс, чл.8 от Закона за нормативните 

актове, във връзка с чл.20 от ЗДОИ, Общински съвет – Хаджидимово  

РЕШИ: 

1. Общински съвет – Хаджидимово – Приема  Изменение и допълнение на Наредба на 

общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, приета 

от Общински Съвет Хаджидимово с Решение № 535, Протокол № 44/08.11.2018г., както следва: 

1.1. създава нов Раздел Х „Други такси“ със следното съдържание: 

   Чл. 47  (1) За вход в парка с животните гр. Хаджидимово се събира такса: 

1. За деца до 2 години     Безплатно; 

2. За всички останали      1,00 лв. 

(2)  За езда на кон      20 лв. на час. 

(3) Събирането на таксите по ал. 1 и 2 се осъществява чрез издаването на приходни квитанции 

от служител на общината. 

(4) В парка с животни гр. Хаджидимово е забранено: 

1. Влизането на лица в нетрезво състояние; 

2. Влизането на домашни любимци/животни; 

3. деца под 12 г. влизат само с придружител. 

 

Чл. 48 (1) Съгласно чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от ЗДОИ достъпът до обществена информация е 

безплатен.  
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(2) Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, 

определени от министъра на финансите, които не могат да превишават материалните разходи по 

предоставянето. 

(3) При предоставяне на обществена информация дължимите разходи се определят според 

вида на носителя, както следва: 

№ предоставяне на обществена информация чрез Цени в лв. 

1. Дискета 0,50лв за бр. 

2. СД 0,50лв. за бр. 

3. Копия на хартия-разпечатано 0.12лв стр. ф. А4 

4 Факс за една страница А4 0.60лв стр. ф. А4 

 (4) Дължимите разходи за предоставяне на обществена информация са съобразени с 

определените от министъра на финансите нормативи. 

(5) Таксата се заплаща при получаването на информацията. 

 Чл. 49 (1) За добив на дърва за огрев се заплаща такса съгласно приложение №1 от 

настоящата наредба. 

(2) Таксите се заплащат преди добива на дърва и се внасят в приход на общинския бюджет. 

 
 

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    № 4 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 31.01.2020 г. 

 

 
ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. ………………………………………………………………………….. 

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

Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Хаджидимово за 2020 

г. /вх. № 91-00-11/14.01.2020 г./ 

25. ………………………………………………………………………….. 

 

 

С явно гласуване: 17 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – 

Хаджидимово взе следното 

РЕШЕНИЕ № 47 

 

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

Общински съвет – Хаджидимово 

 

РЕШИ: 

 

Приема Програма за развитие на читалищната дейност в община Хаджидимово за 2020 г. 

 

 

 

 

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    № 4 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 31.01.2020 г. 

 

 
ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. ………………………………………………………………………….. 

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

Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Хаджидимово за 2021 

г. /вх. № 91-00-12/14.01.2020 г./ 

25. ………………………………………………………………………….. 

 

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

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 48 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 и 3 от Закона за социалното 

подпомагане и във връзка с  приетата Стратегия за развитие на социалните услуги в община 

Хаджидимово, Общински съвет – Хаджидимово приема Годишен план за развитие на социалните 

услуги в община Хаджидимово за 2021 г. 

 

 

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    № 4 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 31.01.2020 г. 

 

 
ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. ………………………………………………………………………….. 

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

Приемане на План за защита от бедствия на община Хаджидимово. /вх. № 91-00-8/08.01.2020 

г./ 

25. ………………………………………………………………………….. 

 

 

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

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 49 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.9 ал.11 от Закона за защита при 

бедствия, Общински съвет Хаджидимово 

 

РЕШИ: 

 

1. Отменя План за защита при бедствия на Община Хаджидимово, приет от Общинския 

съвет с решение № 96, протокол №8 от заседание, проведено на 25.03.2016 г.  

2.  Приема План за защита при бедствия на 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    № 4 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 31.01.2020 г. 

 

 
ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. ………………………………………………………………………….. 

22. 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 77058.5.217, местност „Петровата“ по 

кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на град Хаджидимово, община, област 

Благоевград с цел промяна предназначението на земеделска земя и отреждането на имота за 

„кравеферма“. /вх. № 91-00-193/19.11.2019 г./ 

25. ………………………………………………………………………….. 

 

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

следното 

РЕШЕНИЕ № 50 

 

 
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 77058.5.217, местност „Петровата” по кадастралната 

карта и кадастралните регистри (КККР) на град Хаджидимово, община Хаджидимово, област 

Благоевград с цел промяна предназначението на земеделска земя и отреждане на имота за 

„кравеферма“. 

 

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

застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 77058.5.217, местност „Петровата” 

по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на град Хаджидимово, община 

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

отреждане на имота за „кравеферма“. 

 

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    № 4 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 31.01.2020 г. 

 

 
ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. ………………………………………………………………………….. 

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

относно: Одобрение на проект за подробен устройствен план – парцеларен план 

/ПУП – ПП/ за трасе на обект: „Оптично кабелно захранване на „ТВРТС – 

Копривлен“, местност „Тумбите“, с. Копривлен, община Хаджидимово“ от края на 

населеното място на с. Копривлен до ПИ с идентификатор 38532.73.201 по КККР на 

село Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград. /вх. № 91-00-

18/17.01.2020 г./ 

25. ………………………………………………………………………….. 

 

С явно гласуване: 17 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – 

Хаджидимово взе следното 

РЕШЕНИЕ № 51 

 

Общински съвет град Хаджидимово на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и 

чл. 129, ал. 1 от ЗУТ  

РЕШИ: 

ОДОБРЯВА проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – 

ПП) за трасе на обект: „Оптично кабелно захранване на „ТВРТС - Копривлен”, местност 

„Тумбите”, с. Копривлен, община Хаджидимово” от края на населеното място на с. 

Копривлен до ПИ с идентификатор 38532.73.201 по КККР на село Копривлен, община 

Хаджидимово, област Благоевград при спазване и недопускане нарушаване на сервитута 

на изграденият вече друг оптичен кабел в същите имоти, засегнати от трасето на 

настоящия проект. 

На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ настоящото Решение да се изпрати за 

обнародване в Държавен вестник.  

 
 

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    № 4 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 31.01.2020 г. 

 

 
ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. ………………………………………………………………………….. 

24. Докладна записка от Костадин Димитров Караянев – председател на временна 

комисия за извършване  проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели 

за Районен съд – Гоце Делчев, относно: Предложение за избор на съдебни заседатели 

към Районен съд – Гоце Делчев.  /вх. № 91-00-24/22.01.2020 г./ 

25. ………………………………………………………………………….. 

 

С явно гласуване: 17 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – 

Хаджидимово взе следното 

РЕШЕНИЕ № 52 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка чл. 68а ал.4 от Закона 

за съдебната власт, Общински съвет - Хаджидимово: 

I. Определя 1 кандидат за съдебен заседател към Районен съд – Гоце Делчев, а 

именно: Магдалена Костадинова Атанасова. 

II. Възлага на председателя на Общински съвет - Хаджидимово да изпрати 

настоящото решение на Председателя на Районен съд – Гоце Делчев, ведно с 

документите по чл.68, ал.3 от ЗСВ. 

III. На основание чл. 58, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската 

администрация закрива дейността на временна комисия за извършване проверка на 

документите на кандидатите за съдебни заседатели. 

 
 

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    № 4 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 31.01.2020 г. 

 

 
ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. ………………………………………………………………………….. 

25. Докладна записка от Мехмед Имамов – председател на Общинския съвет, 

относно: Избор на заместник-председател на Общинския съвет. /вх. № 91-00-

31/30.01.2020 г./ 

 

С явно гласуване: 14 – „за“, 3 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – 

Хаджидимово взе следното  

 

РЕШЕНИЕ № 53 

 

ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ 

 

 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов   

Протоколчик: В.Гелемерова 
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