
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 № 16 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.03.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

Отчети за изпълнението на бюджета за 2020 г. на второстепенните разпоредители с 

бюджетни кредити. 

16. …………………………………………... 

 

С 12 – „за“, 0 – „против“, 1 – „въздържал се“, Общински съвет – Хаджидимово взе 

следното 

РЕШЕНИЕ № 174 

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

приема отчети за изпълнението на бюджета за 2020 г. на второстепенните разпоредители 

с бюджетни кредити 

 

 

 

 

 
Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
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П Р О Т О К О Л № 16 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.03.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………………. 

2. Докладна записка от Людмил Терзиев – Кмет на община Хаджидимово, 

относно: Приемане на културен календар на национални и общински празници в 

община Хаджидимово за 2021 година. /вх. № 91-00-24/16.02.2021 г./ 

16. …………………………………………... 

 

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

взе следното 

РЕШЕНИЕ № 175 

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

Хаджидимово 

Р Е Ш И: 

 

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

Хаджидимово за 2021 г., съгласно Приложение №1 

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

Хаджидимово. 

 

 
Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
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e-mail: obshtinskisavet_hd@abv.bg 

                                                                                                                 ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

П Р О Т О К О Л № 16 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.03.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………………. 

3. Докладна записка от Людмил Терзиев – Кмет на община Хаджидимово, 

относно: Осигуряване на средства за изпълнението на проект „Успешни мерки за 

интегриране на уязвими групи на територията на община Хаджидимово“ по 

Договор № BG05M9OP001-2.018-0019-C01 по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ и по Договор № BG05M9OP001-2.018-0019- 2014BG05M2OP001-

C01 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ . /вх. 

№ 91-00-42/02.03.2021 г./ 

 

…………………………………………... 

 

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

взе следното 

РЕШЕНИЕ № 176 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Хаджидимово: 

1. Разрешава използването на средства от бюджета на общината, параграф 76-00, 

парични средства в размер на до 200 000 (двеста хиляди) лева за текущото изпълнение 

на проект „Успешни мерки за интегриране на уязвими групи на територията на община 

Хаджидимово“ с регистрационен номер на  Договор №BG05M9OP001-2.018-0019-C01 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и регистрационен номер на 

Договор № BG05M9OP001-2.018-0019-2014BG05M2OP001-C01 по Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и постигане целите на проекта 

за времето на неговия срок на изпълнение, а именно до 13.12.2021 г. 

2. Възлага на Кмета на Общината да осъществи необходимия контрол, свързан с 

изпълнението на проекта и разходването на средствата за целите на проекта. 
 

 

 
Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
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e-mail: obshtinskisavet_hd@abv.bg 
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П Р О Т О К О Л № 16 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.03.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………………. 

4. Докладна записка от Людмил Терзиев – Кмет на община Хаджидимово, 

относно: Одобряване на пазарна оценка за продажба на недвижим имот – частна 

общинска собственост. /вх. № 91-00-40/01.03.2021 г./  

16. …………………………………………... 

 

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

взе следното 

РЕШЕНИЕ № 177 

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

ал. 2 от ЗОС, Общински съвет – Хаджидимово 

Р Е Ш И : 

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

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) ⅠVІ (шестнадесети), имот с планоснимачен 

номер 521 (петстотин дпърви) от квартал 53 (петдесет и трети) по сега действащия план 

на село Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград, одобрен със Заповед № 

20/1991 година на Кмета на общината, с площ за урегулирания поземлен имот от 1147 

(хиляда сто четиридесет и седем) квадратни метра, при съседи за същия: от изток –УПИ 

(парцел) ХⅤ (петнадесети, имот с планоснимачен номер 522 (петстотин двадесет и 

втори), от юг и запад - улици, и от север – УПИ (парцел) Ⅰ (първи), имот с планоснимачен 

номер 440 (четиристотин и четиридесети), без построената в имота сграда.  

2. ОПРЕДЕЛЯ  продажна цена на имота в размер на 5 500 (пет хиляди и петстотин) 

лева. 

3. Упълномощава Кмета на Община Хаджидимово да извърши всички необходими 

правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение 

 

 
Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
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П Р О Т О К О Л № 16 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.03.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………………. 

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

относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот 326 по плана на село 

Блатска, община Хаджидимово. /вх. № 91-00-41/01.03.2021 г./ 

16. …………………………………………... 

 

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

взе следното 

РЕШЕНИЕ № 178 

 

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

36, ал. 1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИКПК, Общински съвет – 

Хаджидимово  

Р Е Ш И : 

1. ДА СЕ ПРЕКРАТИ съсобствеността в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, заснет като 

имот с планоснимачен номер 326 (триста двадесет и шест) от квартал 20 (двадесети) по 

плана на село Блатска, одобрен със Заповед № 3196  от 1931 год. на ОНС и попълнен 

със Заповед № 184 от 28.10.2020 год. на Кмета на общината, с площ за поземлен имот от 

североизток –  Поземлен имот планоснимачен № 203, от югизток – Поземлен имот 

планоснимачен № 199 и Поземлен имот планоснимачен № 203, от югозапад – улица и от 

северозапад -УПИ (парцел) VІⅠІ (осми), като община Хаджидимово продаде 

притежаваните от нея 63/193 (шестдесет и три върху сто деветдесет и три)  идеални части 

от правото на собственост в описания поземлен имот на съсобственика Мустафа Халил 

Зота, който е собственик на 130/193 (сто и тридесет върху сто деветдесет и три) идеални 

части от същия поземлен имот, който имот участва в образуването на УПИ (парцел) ⅠⅩ 

(девети) от квартал 20 по плана на село Блатска.  

2. ОДОБРЯВА експертната оценка за определяне на пазарната стойност за 

заснет като имот с планоснимачен номер 326 (триста двадесет и шест) от квартал 20 

(двадесети) по плана на село Блатска, одобрен със заповеди № 3196  от 1931 год. на ОНС 

и попълнен със Заповед № 184 от 28.10.2020 год. на Кмета на общината, с площ за 

поземлен имот от 193 (сто деветдесет и три) квадратни метра, при съседи за същия по 

скица: от североизток –  Поземлен имот планоснимачен № 203, от югизток – Поземлен 

имот планоснимачен № 199 и Поземлен имот планоснимачен № 203, от югозапад – улица 



и от северозапад -УПИ (парцел) VІⅠІ (осми), в размер на 500 (петстотин) лева. 

3. ОПРЕДЕЛЯ  продажна цена на имота в размер на 500 (петстотин) 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: Величка Гелемерова 
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П Р О Т О К О Л № 16 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.03.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. ……………………………………………. 

6. Докладна записка от Людмил Терзиев – Кмет на община Хаджидимово, 

относно: Приемане на Годишен план за 2021 год. за ползването на дървесина в 

горските територии – собственост на община Хаджидимово и одобряване 

ползването на дървесина от горските територии общинска собственост. /вх. № 91-

00-44/04.03.2021 г./  

…………………………………………... 

 

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

взе следното 

РЕШЕНИЕ № 179 

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

администрация и чл. 5 и чл.7 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението 

на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването 

на дървесина и недървесни горски продукти, чл.111, чл. 112 от ЗГ във връзка с чл. 22 и 

чл. 25 от Наредбата за управление и стопанисване на общински горски територии 

собственост на община Хаджидимово: 

1. Приема представения Годишен план за ползване на дървесина от горски 

територии собственост на Община Хаджидимово за 2021г. изготвен от инж. Димитър 

Русков.  

2. Ползването на дървесина да се извърши чрез добив и продажба на добита 

дървесина, по цени одобрени с Решение №119 от Протокол №10 от проведено на 

28.04.2016год. заседание на общински съвет - Хаджидимово. 

4. Възлага на кмета на община Хаджидимово да извърши всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение, в това число да 

проведе необходимите съгласно Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението 

на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването 

на дървесина и недървесни горски продукти процедури. 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
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П Р О Т О К О Л № 16 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.03.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. ……………………………………………. 

7. Докладна записка от Людмил Терзиев – Кмет на община Хаджидимово, 

относно: Актуализиране на Годишна програма за управление и разпореждане с 

общинска собственост на община Хаджидимово за 2021 год. и отдаване под наем на 

недвижими имоти – общинска собственост. /вх. № 91-00-45/10.03.2021 г./ 

16. …………………………………………... 

 

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

взе следното 

РЕШЕНИЕ № 180 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет Хаджидимово 

Р Е Ш И: 

1. СЪГЛАСУВА схема за поставяне на преместваем обект за търговска дейност с площ 

от 16 (шестнадесет) кв.м. върху недвижим имот – публична общинска собственост, а 

именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І (първи), имот с планоснимачен номер 318 

(триста и осемнадесет) от квартал 81 (осемдесет и първи) по плана на град Хаджидимово, 

одобрен със Заповед № 70/1991 год. и изменен в тази част със Заповед № 75/19.03.2019 

год. и двете на Кмета на Община Хаджидимово, с площ за имота от 28 082 (двадесет и 

осем хиляди и осемдесет и два) квадратни метра, актуван с Акт за публична общинска 

собственост № 459 от 04.12.2019 год., който терен е обозначен като площ и разположение 

в Схема по чл. 56, ал. 2 от ЗУТ, отразена в Скица № 16/02.03.2021г., издадена от община 

Хаджидимово, област Благоевград и Разрешение за поставяне № 2 от 04.03.2021год. на 

главният архитект на община Хаджидимово, представляващи неразделна част от 

настоящото решение. 

2. СЪГЛАСУВА схема за поставяне на преместваем обект за търговска дейност с 

площ от 10 (десет) квадратни метра върху недвижим имот – частна общинска 

собственост, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77058.15.42 (седем седем 

нула пет осем точка петнадесет точка четиридесет и две) по КККР на землище град 

Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград, одобрена със Заповед № РД-

18-1165 от 23.05.2018 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ  от 10178 (десет 

хиляди сто седемдесет и осем) квадратни метра, с трайно предназначение на 

територията: земеделска, начин на трайно ползване – гори и храсти в земеделска земя, 

категория на земята – 9 (девета), предишен идентификатор няма, номер по предходен 

план: 015042, при граници (съседи): 77058.15.5; 77058.16.249; 77058.15.6; 77058.15.9; 

77058.15.7; 77058.15.44; 77058.15.41 и 77058.15.3, актуван с АОС № 890/05.03.2021г. 

Задължава Кмета на Община Хаджидимово да предприеме необходимите 

действия за одобряване на Схемите по т. 1 и т. 2 по реда на чл. 56, ал. 2 от ЗУТ. 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
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П Р О Т О К О Л № 16 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.03.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. ……………………………………………. 

7. Докладна записка от Людмил Терзиев – Кмет на община Хаджидимово, 

относно: Актуализиране на Годишна програма за управление и разпореждане с 

общинска собственост на община Хаджидимово за 2021 год. и отдаване под наем на 

недвижими имоти – общинска собственост. /вх. № 91-00-45/10.03.2021 г./ 

16. …………………………………………... 

 

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

взе следното 

РЕШЕНИЕ № 181 

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

Хаджидимово 

Р Е Ш И: 

 

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

за срок до 10 години на част от следният недвижим имот, представляващ:   

  - Терен за ВТО с площ от 16 (шестнадесет) кв.м. върху недвижим имот – публична 

общинска собственост, а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І (първи), имот с 

планоснимачен номер 318 (триста и осемнадесет) от квартал 81 (осемдесет и първи) по 

плана на град Хаджидимово, одобрен със Заповед № 70/1991 год. и изменен в тази част 

със Заповед № 75/19.03.2019 год. и двете на Кмета на Община Хаджидимово, с площ за 

имота от 28 082 квадратни метра, актуван с Акт за публична общинска собственост № 

459 от 04.12.2019 год., който терен е обозначен като площ и разположение в Схема по 

чл. 56, ал. 2 от ЗУТ, отразена в Скица № 16/02.03.2021г., издадена от община 

Хаджидимово и Разрешение за поставяне № 2 от 04.03.2021 год. на главният архитект на 

общината. 

2. Възлага на Кмета на община Хаджидимово да предприеме необходимите 

правни и фактически действия за отдаването под наем на описаният имот. 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка 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 № 16 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.03.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. ……………………………………………. 

7. Докладна записка от Людмил Терзиев – Кмет на община Хаджидимово, 

относно: Актуализиране на Годишна програма за управление и разпореждане с 

общинска собственост на община Хаджидимово за 2021 год. и отдаване под наем на 

недвижими имоти – общинска собственост. /вх. № 91-00-45/10.03.2021 г./ 

16. …………………………………………... 

 

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

взе следното 

РЕШЕНИЕ № 182 

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 2021 год., приета с Решение № 165 от Протокол № 15 от заседание проведено 

на 05.02.2021 год.,  като в приложение  № 2, в част І Отдаване под наем, чрез публичен 

търг или публично оповестен конкурс се добавят следните точки: 

Точка 21-  Терен за ВТО с площ от 16 кв.м. върху недвижим имот – публична 

общинска собственост, а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І (първи), имот с 

планоснимачен номер 318 (триста и осемнадесет) от квартал 81 (осемдесет и първи) по 

плана на град Хаджидимово, одобрен със Заповед № 70/1991 год. и изменен в тази част 

със Заповед № 75/19.03.2019 год. и двете на Кмета на Община Хаджидимово, с площ за 

имота от 28 082 квадратни метра, актуван с Акт за публична общинска собственост № 

459 от 04.12.2019 год. 

Точка 22 – терен за ВТО с площ от 10 (десет) квадратни метра, разположен върху 

недвижим имот -  частна общинска собственост, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с 

идентификатор 77058.15.42 (седем седем нула пет осем точка петнадесет точка 

четиридесет и две) по КККР на землище град Хаджидимово, община Хаджидимово, 

област Благоевград, одобрена със Заповед № РД-18-1165 от 23.05.2018 год. на 

Изпълнителния директор на АГКК, с площ  от 10178 (десет хиляди сто седемдесет и 

осем) квадратни метра, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на 

трайно ползване – гори и храсти в земеделска земя, категория на земята – 9 (девета), 

предишен идентификатор няма, номер по предходен план: 015042, при граници (съседи): 

77058.15.5; 77058.16.249; 77058.15.6; 77058.15.9; 77058.15.7; 77058.15.44; 77058.15.41 и 

77058.15.3, актуван с АОС № 890/05.03.2021г. 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка 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 № 16 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.03.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. ……………………………………………. 

8. 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. № 91-00-48/15.03.2021 г./. 

…………………………………………... 

 

С 12 – „за“, 0 – „против“, 1 – „въздържал се“, Общински съвет – Хаджидимово взе 

следното 

РЕШЕНИЕ № 183 

 

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 скица - проект на  имот с 

идентификатор 52101.17.36 с площ от  1980 кв.м. (хиляда деветстотин и осемдесет  

квадратни метра) , образуван от поземлен имот с .идентификатор 52101.17.32 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри  на  с. Ново Лески с ЕКАТТЕ 52101,  за  

възстановяване правото на собственост на наследниците на Благо Манолев Алмишев.  

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: Величка 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 № 16 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.03.2021 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. № 91-00-49/15.03.2021 г./. 

…………………………………………... 

 

С 12 – „за“, 0 – „против“, 1 – „въздържал се“, Общински съвет – Хаджидимово взе 

следното 

РЕШЕНИЕ № 184 

 

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 скица - проект на  имот с 

идентификатор 00014.99.112 с площ от  1768 кв.м. (хиляда седемстотин шестдесет и осем  

квадратни метра) , образуван от поземлени имоти с идентификатори 00014.99.108 и 

00014.99.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри  на  с. Абланица с ЕКАТТЕ 

00014,  за  възстановяване правото на собственост на наследниците на Исмаил Халилов 

Хавальов.  

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: Величка 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 № 16 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.03.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. ……………………………………………. 

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

Приемане на Програма за закрила на детето за 2021 г. /вх. № 91-00- 37/24.02.2021 г./ 

…………………………………………... 

 

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

Хаджидимово  взе следното 

РЕШЕНИЕ № 185 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 6 от Правилника за прилагане на 

Закона за закрила на детето, Общински съвет гр. Хаджидимово приема Програма за 

закрила на детето за 2021 година. 

 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка 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 № 16 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.03.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. ……………………………………………. 

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

Приемане на Отчет за изпълнението на Общински план за младежта за 2020 г. /вх. 

№ 91-00- 47/11.03.2021 г./ 

…………………………………………... 

 

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

Хаджидимово  взе следното 

РЕШЕНИЕ № 186 

На основание чл. 15 и чл. 16 от Закона за младежта, в изпълнение на чл. 21, ал. 1, 

т. 12 и чл. 44, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

Общински съвет гр. Хаджидимово приема Отчета за изпълнението на Общински план за 

младежта за 2020 г. 

 

 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка 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 № 16 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.03.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………………. 

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

Приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община 

Хаджидимово за 2020 г. /вх. № 91-00- 50/17.03.2021 г./ 

…………………………………………... 

 

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

Хаджидимово  взе следното 

РЕШЕНИЕ № 187 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 2 от ЗБППМН, Общински 

съвет гр. Хаджидимово приема Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Хаджидимово за 

2020 г. 

 

 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка 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 № 16 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.03.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………………. 

Докладна записка от Мехмед Имамов – председател на Общински съвет - Хаджидимово, 

относно: Избор на временна комисия по символиката. /вх. № 91-00- 51/17.03.2021 г./ 

 

…………………………………………... 

 

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

Хаджидимово  взе следното 

РЕШЕНИЕ № 188 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7 от Наредба за 

символиката и отличията на община Хаджидимово, Общински съвет – Хаджидимово 

РЕШИ: 

 

Утвърждава временна комисия по символиката за мандат 2019-2023 г. в следния 

състав: 

1. Наташа Стоянова – председател; 

2. Кирил Праматаров; 

3. Кармелита Палашева; 

4. Ангел Безев; 

5. Благой Белчев. 

 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка 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 № 16 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.03.2021 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/ за поземлен имот № 00014.77.18, м. 

Илезица/Ширината, село Абланица, община Хаджидимово за „Център за 

образователни инициативи“. /вх. № 91-00-27/18.02.2021 г./ 

16. ……………………………………………. 

 

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

Хаджидимово  взе следното 

РЕШЕНИЕ № 189 

 

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

във  връзка  с чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ 

 

1. РАЗРЕШАВА изработването на Подробен устройствен план – План за 

застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот № 00014.77.18, м. Илезица/Ширината, село 

Абланица, община Хаджидимово за „Център за образователни инициативи“. 

 

2. ОДОБРЯВА задание за изработване на проект за Подробен 

устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот № 00014.77.18, 

м. Илезица/Ширината, село Абланица, община Хаджидимово за „Център за 

образователни инициативи“. 

 

 
Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка 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 № 16 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.03.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………………. 

15. Докладна записка от Людмил Терзиев – Кмет на община Хаджидимово, 

относно: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – 

План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за част от поземлен имот № 38532.200.234 /13.397 

дка/, с цел промяна предназначението му от земеделска земя за „Овцеферма“.  

16. ……………………………………………. 

 

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

Хаджидимово  взе следното 

РЕШЕНИЕ № 190 

 

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

във  връзка  с чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ 

 

1. РАЗРЕШАВА изработването на Подробен устройствен план – План за 

застрояване /ПУП-ПЗ/ за част от поземлен имот № 38532.200.234 /13.397 дка/, с цел 

промяна предназначението му от земеделска земя за „Овцеферма“.. 

 

2. ОДОБРЯВА задание за изработване на проект за Подробен 

устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за част от поземлен имот № 

38532.200.234 /13.397 дка/, с цел промяна предназначението му от земеделска земя 

за „Овцеферма“. 

 

 
Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка 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 № 16 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.03.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………………. 

16. Докладна записка от Людмил Терзиев – Кмет на община Хаджидимово, 

относно: Ползване на собствени средства натрупани като отчисления по чл. 64 от 

Закона за управление на отпадъците, за закупуване на съдове за битова 

електроника и електроуреди. /вх. № 91-00-53/19.03.2021 г./. 

 

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

взе следното 

РЕШЕНИЕ № 191 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с чл.24, ал.1, т.2 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за 

реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, 

изисквани при депониране на отпадъци, предлагам Общински съвет - Хаджидимово  

 

 

Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие за ползване на част от средствата натрупани като отчисления по 

чл.64 от ЗУО, в размер на 30000.00лв. (тридесет хиляди лева) без ДДС за закупуването 

на  съдове за битова електроника и електроуреди. 

2. Упълномощава кмета на община Хаджидимово да предприеме всички 

необходими правни и фактически действия по: 

2.1. Изготвяне на искане до „Регионалното сдружение за управление на отпадъците 

включващо общините Гоце Делчев-Гърмен-Хаджидимово“ за ползване на част от 

средствата от отчисленията за обезвреждане на отпадъци по чл.64 от ЗУО. 

2.2. Използване на получените средства от отчисленията за обезвреждане на 

отпадъци по чл.64 от ЗУО съгласно т.1 от настоящото решение включително провеждане 

на процедури предвидени в Закона за обществените поръчки, ако е необходимо  

2.3. Изготвяне на Заявление по чл. 25 ал.1 от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и 

начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, 

изисквани при депониране на отпадъци и входирането му в РИОСВ-Благоевград.  

 
Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 


