ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАДЖИДИМОВО
гр. Хаджидимово, ул. “Димо Хаджидимов“ № 46 тел./факс 07528 2922,
e-mail: obshtinskisavet_hd@abv.bg

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХАДЖИДИМОВО
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От Мехмед Имамов - Председател на Общински съвет – Хаджидимово
ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет - Хаджидимово и неговите
комисии за периода от 01.07.2021 г. до 31.12.2021 година.
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация Председателят на Общински съвет изготвя и внася за разглеждане два
пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, който се разглежда
в открито заседание.
Предвид изложеното, предлагам Общински съвет – град Хаджидимово на
основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА да обсъди и приеме следното:
Р Е Ш Е Н И Е:
Общински съвет – Хаджидимово приема Отчет за дейността на Общинския
съвет и неговите комисии за периода от 01.07.2021 г. до 31.12.2021 година

МЕХМЕД ИМАМОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАДЖИДИМОВО
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАДЖИДИМОВО
гр. Хаджидимово, ул. “Димо Хаджидимов“ № 46 тел./факс 07528 2922,
e-mail: obshtinskisavet_hd@abv.bg

ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАДЖИДИМОВО И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА
ПЕРИОДА ОТ 01.07.2021 Г. ДО 31.12.2021 ГОДИНА

2

Уважаеми общински съветници, настоящия отчет обхваща периода от
01.07.2021 г. до 31.12.2021 година и съдържа информация за проведените
заседания на съвета и постоянните комисии, приетите решения,
върнатите за ново обсъждане и оспорени актове на Общинския съвет.
За отчетния период са проведени:
1.
Заседания на Общински съвет – 7 броя. Заседанията на
Общинския съвет се насрочват след обсъждане на проекта за дневен ред
от Председателския съвет или по инициатива на председателя на съвета.
Поканите и материалите за заседанието на Общинския съвет са изпращани
на Областния управител, Кмета на общината, общинските съветници,
кметовете на кметства и кметските наместници в сроковете, предвидени в
Правилника. Две от заседанията са извънредни, свикани по конкретен
повод.
2.
Заседания
на
Председателски
съвет
5
броя.
Председателският съвет определя датата и часа на провеждане на
заседанията на Общинския съвет и дневния ред, по който ще преминат.
3.
Заседания на ПК по „Бюджет, финанси и данъчна политика“
- 4 броя, а именно:

30.09.2021 г. – присъствали 5 общински съветника, прието едно
становище;

23.11.2021 г. – присъствали 5 общински съветника, приети три
становища;

02.12.2021 г. – проведено неприсъствено заседание, на което е
прието едно становище;

22.12.2021 г. – присъствали 3 общински съветника, приети
шест становища;
Становищата приемани от ПК по „Бюджет, финанси и данъчна
политика“ са свързани с поемане на банкови кредити, изменение в
Наредбата за определяне размера на местните данъци, отпускане на
средства на нуждаещи се жители на община Хаджидимово, ползване на
собствени средства натрупани като отчисления по ЗУО, одобряване на
план-сметка за определяне размера на такса битови отпадъци.
4.
Заседания на ПК по „Общинска собственост, приватизация,
земеделие, гори, опазване на околната среда и водите“ – 7 броя, а
именно:

11.08.2021 г. – присъствали 5 общински съветника, прието едно
становище;

20.08.2021 г. – присъствали 4 общински съветника, приети пет
становища;

28.09.2021 г. – присъствали 4 общински съветника, приети три
становища;

20.10.2021 г. – присъствали 5 общински съветника, приети
седем становища;
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23.11.2021 г. – присъствали 5 общински съветника, приети пет
становища;

02.12.2021 г. – проведено неприсъствено заседание, прието
едно становище;

21.12.2021 г. – присъствали 5 общински съветника, приети три
становища;
Становищата приемани от ПК по „Общинска собственост,
приватизация, земеделие, гори, опазване на околната среда и водите“
са свързани с разпореждане с недвижими имоти – частна общинска
собственост, предоставяне на Общинска служба „Земеделие“ на
земеделска земя от Общински поземлен фонд, одобряване на пазарни
оценки за продажба на недвижими имоти, промяна на предназначението на
недвижими имоти, промяна на начина на трайно ползване на имоти и други.
5.
Заседания на ПК по „Устройство на територията,
инфраструктура, транспорт, безопасност на движението и гражданска
защита“ – 4 броя, а именно:

20.08.2021 г. – присъствали 5 общински съветника, приети пет
становища;

20.10.2021 г. – присъствали 4 общински съветника, приети
девет становища;

23.11.2021 г. – проведено неприсъствено заседание, прието
едно становище;

21.12.2021 г. – присъствали 4 общински съветника, приети три
становища.
Становищата приемани от ПК по „Устройство на територията,
инфраструктура, транспорт, безопасност на движението и гражданска
защита“ са свързани с разрешения за изработване на проекти за подробен
устройствен план – план за застрояване на поземлени имоти.
6.
Заседания
на
ПК
по
„Образование,
култура,
вероизповедания, здравеопазване, социални дейности, спорт, детски
и младежки дейности“ – 2 броя, а именно:

20.08.2021 г. – присъствали 4 общински съветника, приети пет
становища;

20.10.2021 г. – присъствали 4 общински съветника, прието едно
становище;
Становищата приемани от ПК по „Образование, култура,
вероизповедания, здравеопазване, социални дейности, спорт, детски и
младежки дейности“ са свързани с утвърждаване структурата на детските
градини и учебни заведения в община Хаджидимово, създаване на съвет по
социалните въпроси, приемане на различни информации със социален
характер.
7.
Заседание на ПК по „Регионално развитие, инвестиции,
евроинтеграция, еврофондове, бизнес среда, трудова заетост,
нормативна дейност и обществен ред“ – 1 брой, а именно:
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23.11.2021 г. – присъствали 5 общински съветника, прието едно
становище, свързано с кандидатстване на община Хаджидимово;
8.
ПК по „Предотвратяване разкриване конфликт на интереси“
не е провела заседание за посочения период.
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В табличен вид представям информация за проведените заседания и приетите решения на Общински съвет –
Хаджидимово.
Заседание № 19 на Общински съвет – Хаджидимово проведено на 02.07.2021 г. Приети 17 броя решения. Присъстват 15 общински съветника,
отсъстват Емел Хавальова и Шейнур Моллов.
Вид на
материала,
вносител

Решение № дата,
Протокол №

ОТНОСНО

Характер

ДЗ с вх. № 91-00- Решение № 207/02.07.2021 Приемане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Бюджет и финанси на общината
82/11.06.2021 г.
г. Протокол №19
Хаджидимово и на годишния отчет за състоянието на общинския дълг за 2020
Вносител: Л. Терзиев
година.
ДЗ вх. № 91-0086/17.06.2021г.
Вносител:
М. Имамов
ДЗ с вх. № 91-0089/24.06.2021
г.
Вносител: Л. Терзиев

Решение № 208/02.07.2021 Приемане на план за работа на Общински съвет – Хаджидимово за второто Организационно-административни
г. Протокол №19
полугодие на 2021 г. и Календарен график за провеждане на заседанията за
второто полугодие на 2021 г.
Решение
№
209
и Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост. /помещение с. Управление и разпореждане с ОС
210/02.07.2021 г. Протокол Теплен /
№19

ДЗ с вх. № 91-00- Решение
№
211
и Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост. /самостоятелно Управление и разпореждане с ОС
90/24.06.2021 г.
212/02.07.2021 г. Протокол обособен обект с. Теплен /
Вносител: Л. Терзиев №19
ДЗ с вх. № 91-00- Решение №213/02.07.2021 Отчет за дейността на общинско предприятие „Чистота, озеленяване и Приемане на отчети,
83/15.06.2021 г.
г. Протокол №19
благоустрояване“.
информации, анализи
Вносител: Т. Тодоров

справки,

ДЗ с вх. № 91-00- Решение №214/02.07.2021 Отчет за изпълнение на Програма за управление на дейностите по отпадъците Приемане на отчети,
85/17.06.2021 г.
г. Протокол №19
на територията на община Хаджидимово за 2020 г.
информации, анализи
Вносител: Л. Терзиев

справки,

ДЗ с вх. № 91-00- Решение №215/02.07.2021 Удължаване срока на действие на Програма за овладяване популацията на Приемане на програми и планове
84/17.06.2021
г. г. Протокол №19
безстопанствените кучета на територията на община Хаджидимово за периода
Вносител: Л. Терзиев
2020-2025 г.
ДЗ с вх. № 91-0081/08.06.2021 г.
Вносител:
Р.
Метушев
ДЗ с вх. № 91-0087/24.06.2021 г.
Вносител: Л. Терзиев

Решение №216/02.07.2021 Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Приемане на програми и планове
г. Протокол №19
Хаджидимово за 2022 г.

Решение № 217, 218, 219/ Изготвяне на мотивирано предложение до Министъра на образованието и
02.07.2021 г. Протокол №19 науката за запазване статут на средищни училища на СУ „Никола Вапцаров гр.
Хаджидимово, СУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Абланица, и ОУ „Гоце Делчев“ с.
Беслен, община Хаджидимово.
ДЗ с вх. № 91-00- Решение № 220, 221/ Изготвяне на мотивирано предложение до Министъра на образованието и
88/24.06.2021 г.
02.07.2021 г. Протокол №19 науката за запазване статут на защитено училище на ОУ „Гоце Делчев“ с.
Вносител: Л. Терзиев
Беслен, община Хаджидимово и защитена детска градина на ДГ „Надежда“ –
филиал село Беслен, община Хаджидимово.

Образование,
дейности.

култура,

социални

Образование,
дейности.

култура,

социални
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ДЗ с вх. № 91-00- Решение № 222/02.07.2021
77/31.05.2021 г.
г. Протокол №19
Вносител:
Р.
Метушев
Искане от граждани
Решение №223/02.07.2021
г. Протокол №19

Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План Устройство на територията
застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот № 04399.17.38, м. „Попарата“, село
Блатска, община Хаджидимово за „Фотоволтаична инсталация.
Поддръжка на Гробищните паркове на територията на община Хаджидимово

Устройство на територията

Заседание № 20 на Общински съвет – Хаджидимово проведено на 12.08.2021 г. Прието едно решение. Присъстват 12 общински съветника,
отсъстват Лазар Папазов, Илиян Синадинов, Костадин Лазаров, Кирил Праматаров и Шейнур Моллов
Вид на
материала,
вносител

Решение № дата,
Протокол №

Предложение с вх. № Решение №224/12.08.2021
91-00-107/02.08.2021 г. Протокол №20
г.
Вносител: Л. Терзиев

ОТНОСНО

Характер

Кандидатстване на община Хаджидимово с проектно предложение по финансов
механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021, първа
покана за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ, по резултат „Подобрено управление на
културното наследство“, подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в
ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ от Програма „Културно
предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Кандидатстване по проекти от
национални и европейски програми,
кандидатстване по
структурни
фондове и др.

Заседание № 21 на Общински съвет – Хаджидимово проведено на 27.08.2021 г. Приети 23
броя решения. Присъстват 14 общински съветника, отсъстват Илвие Кокударева, Елхан Чинарски и Костадин Лазаров.
Вид на
материала,
вносител

Решение № дата,
Протокол №

ОТНОСНО

Характер

ДЗ с вх. № 91-00- Решение № 225/27.08.2021 Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Хаджидимово и неговите Приемане на отчети,
103/15.07.2021 г.
г. Протокол №21
комисии за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 година.
информации, анализи
Вносител: М. Имамов

справки,

ДЗ с вх. № 91-00- Решение № 226/27.08.2021 Предоставяне на Общинска служба „Земеделие“ гр. Хаджидимово на земеделска Управление и разпореждане с ОС
99/08.07.2021 г.
г. Протокол №21
земя от Общински поземлен фонд /чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ/ за възстановяване
Вносител: Л. Терзиев
правото на собственост в съществуващи /възстановими/ стари реални граници.
ДЗ с вх. № 91-00- Решения
114/19.08.2021 г.
227,228,229/27.08.2021
Вносител: Л. Терзиев Протокол №21

№ Разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост. /с. Абланица/ Управление и разпореждане с ОС
г.

ДЗ с вх. № 91-00- Решение № 230/27.08.2021 Продажба на движими вещи – общинска собственост.
117/19.08.2021 г.
г. Протокол №21
Вносител: Л. Терзиев

Управление и разпореждане с ОС

Информация с вх. № Решение № 231/27.08.2021 Отдадено под наем общинско имущество към 01.03.2021 г.
91-00-98/08.07.2021 г. г. Протокол №21
Вносител: Л. Терзиев

Приемане на отчети,
информации, анализи

справки,
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ДЗ с вх. № 91-00- Решение № 232/27.08.2021 Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги.
108/06.08.2021 г.
г. Протокол №21
Вносител: Л. Терзиев

Образование,
дейности.

култура,

социални

ДЗ с вх. № 91-00- Решения от № 233 до № Утвърждаване структурата на детските градини и учебни заведения в община Образование,
116/19.08.2021 г.
241/27.08.2021 г. Протокол Хаджидимово за учебната 2021/2022 г.
дейности.
Вносител: Л. Терзиев №21

култура,

социални

Информация с вх. № Решение № 242/27.08.2021 Състоянието на училищната мрежа на територията на община Хаджидимово за Приемане на отчети,
91-00-94/01.07.2021 г. г. Протокол №21
учебната 2021/2022 година.
информации, анализи
Вносител: Д. Баханов
ДЗ с вх. № 91-00113/12.08.2021 г.
Вносител:
Л. Терзиев
ДЗ с вх. № 91-0093/01.07.2021 г.
Вносител: Л. Терзиев

справки,

Решение № 243/27.08.2021 Даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП за промяна на Устройство на територията
г. Протокол №21
предназначението на поземлени имоти с НТП „Пасища“ – публична общинска
собственост.

Решение № 244/27.08.2021 Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план Устройство на територията
г. Протокол №21
застрояване (ПУП – ПЗ) за част от поземлен имот № 38532.105.3 (5633,00 кв. м),
м. „Лозята“, с. Копривлен, община Хаджидимово за „Складова база (открити и
закрити складове) за селскостопанска техника“.
ДЗ с вх. № 91-00- Решение № 245/27.08.2021 Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план Устройство на територията
101/15.07.2021 г.
г. Протокол №21
застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот № 52101.12.18, м. „Ефендица“, с. Ново
Вносител: Л. Терзиев
Лески, община Хаджидимово за „Жилищно строителство“.
ДЗ с вх. № 91-00- Решение № 246/27.08.2021 Разрешение за изработване на: проект за Подробен устройствен план – План за Устройство на територията
115/19.08.2021г.
г. Протокол №21
застрояване (ПУП - ПЗ) на ПИ с идентификатори 77058.15.42 и 77058.15.44 в
Вносител: Л. Терзиев
местността „Под манастира” по кадастралната карта и кадастралните регистри
(КККР) на Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград с цел
промяна предназначението на имотите и отреждането им за „ЗООЛОГИЧЕСКА
ГРАДИНА”.
Молба с вх. № 91-00- Решение № 247/27.08.2021 Отпускане на еднократна помощ.
Образование, култура, социални
112/12.08.2021 г.
г. Протокол №21
дейности.
Вносител:
И.
Мутафчиев

Заседание № 22 на Общински съвет – Хаджидимово проведено на 30.09.2021 г. Приети 6 броя решения. Присъстват 14 общински съветника,
отсъстват Елхан Чинарски, Мехмед Имамов, Шейнур Моллов.
Вид на
материала,
вносител

Решение № дата,
Протокол №

ОТНОСНО

Характер

Заповед
на Решение № 248/30.09.2021 Ново обсъждане на решение № 243, взето по протокол № 21 от заседание на Управление и разпореждане с ОС
областния управител г. Протокол № 22
Общински съвет – Хаджидимово, проведено на 27.08.2021 г.
Заповед
на Решение № 249/30.09.2021 Ново обсъждане на решение № 246, взето по протокол № 21 от заседание на Устройство на територията
областния управител г. Протокол № 22
Общински съвет – Хаджидимово, проведено на 27.08.2021 г.
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Заповед
на Решение № 250, 251, Ново обсъждане на решение № 227, 228 и 229 взето по протокол № 21 от Управление и разпореждане с ОС
областния управител 252/30.09.2021 г. Протокол заседание на Общински съвет – Хаджидимово, проведено на 27.08.2021 г.
№ 22
ДЗ с вх. № 91-00- Решение № 253/30.09.2021 Удължаване с до 12 месеца срока на Договор за кредит - овърдрафт № ДБ-8049- Бюджет и финанси на общината
137/28.09.2021 г.
г. Протокол № 22
3634/16.10.2020г., подписан между община Хаджидимово, като кредитополучател
Вносител: Л. Терзиев
и „ИНВЕСТБАНК” АД, като кредитор, отпуснат за изпълнение на Проекти: 1.
“Изграждане на транс-граничен геопарк от водни съоръжения в района на река
Места” с акроним „CB Water Geopark’’ по „Програма за трансгранично
сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A”. Приоритетна ос 2: Устойчив и приспособим към
климата–регион. Инвестиционен приоритет 6с: Съхраняване, опазване,
популяризиране и развитие на природното и културно наследство“; 2.
„Използване на местните ресурси за развитие на трансграничния между културен
капацитет“ по Програма за сътрудничество“ с акроним Renovation Интеррег V-А
Гърция – България“ 2014-2020г.

Заседание № 23 на Общински съвет – Хаджидимово проведено на 29.10.2021 г. Приети 24 броя решения. Присъстват 14 общински съветника,
отсъстват Елхан Чинарски, Кармелита Палашева и Наташа Стоянова
Вид на
материала,
вносител

Решение № дата,
Протокол №

ОТНОСНО

Характер

ДЗ с вх. № 91-00- Решение № 254/29.10.2021 Предоставяне на Общинска служба „Земеделие“ гр. Хаджидимово на земеделска Управление и разпореждане с ОС
135/27.09.2021 г.
г. Протокол № 23
земя от Общински поземлен фонд /чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ/ за възстановяване
Вносител: Л. Терзиев
правото на собственост в съществуващи /възстановими/ стари реални граници.
ДЗ с вх. № 91-00- Решение № 255/29.10.2021 Предоставяне на Общинска служба „Земеделие“ гр. Хаджидимово на земеделска Управление и разпореждане с ОС
136/27.09.2021 г.
г. Протокол № 23
земя от Общински поземлен фонд /чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ/ за възстановяване
Вносител: Л. Терзиев
правото на собственост в съществуващи /възстановими/ стари реални граници.
ДЗ с вх. № 91-00- Решения № 256 и 257, 258, Разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост /гр. Управление и разпореждане с ОС
141/05.10.2021 г.
259, 260, 261/29.10.2021 г. Хаджидимово и с. Ново Лески/.
Вносител: Л. Терзиев Протокол № 23
ДЗ с вх. № 91-00- Решения
№
262
и Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост. /с. Копривлен/
145/15.10.2021 г.
263/29.10.2021 г. Протокол
Вносител: Л. Терзиев № 23

Управление и разпореждане с ОС

ДЗ с вх. № 91-00- Решения
№
264
и Одобряване на пазарна оценка за продажба на недвижим имот – частна Управление и разпореждане с ОС
142/05.10.2021 г.
265/29.10.2021 г. Протокол общинска собственост. /гр. Хаджидимово/
Вносител: Л. Терзиев № 23
ДЗ с вх. № 91-00- Решение № 266/29.10.2021 Обявяване на обекти от първостепенно значение и включването им в Годишната Управление и разпореждане с ОС
150/15.10.2021 г.
г. Протокол № 23
програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за
Вносител: Л. Терзиев
периода 2021 г. като общински обекти от първостепенно значение.
ДЗ с вх. № 91-00- Решение № 267/29.10.2021 Сформиране на общинска комисия за безопасност на движението по пътищата.
134/27.09.2021 г.
г. Протокол № 23
Вносител: Л. Терзиев

Организационно-административни
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ДЗ с вх. № 91-00- Решение № 268/29.10.2021 Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План
124/13.09.2021 г.
г. Протокол № 23
застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот № 56109.80.9, м. „Света Неделя“, село
Вносител: Л. Терзиев
Петрелик, община Хаджидимово за „Гробищен парк, православен храм и
свързаните с тях обекти“. /
ДЗ с вх. № 91-00- Решение № 269/29.10.2021 Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План
126/16.09.2021 г.
г. Протокол № 23
застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот № 65108.25.17, м. „Валтата“, село
Вносител: Л. Терзиев
Садово, община Хаджидимово за „Паркинг, ремонтна работилница за камиони,
кафе, складове, офиси“.
ДЗ с вх. № 91-00- Решение № 270/29.10.2021 Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План
132/20.09.2021 г.
г. Протокол № 23
регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот № 77058.5.270, м.
Вносител:
„Айлязето“, гр. Хаджидимово, /УПИ-II, стопански двор, гр. Хаджидимово/, община
Л. Терзиев
Хаджидимово за „Селскостопански и животновъдни сгради“.
ДЗ с вх. № 91-00- Решение № 271/29.10.2021 Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План
133/20.09.2021 г.
г. Протокол № 23
застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот № 77058.5.271, м. „Айлязето“, гр.
Вносител: Л. Терзиев
Хаджидимово, община Хаджидимово за „Селскостопански и животновъдни
сгради“.
ДЗ с вх. № 91-00- Решение № 272/29.10.2021 Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План
143/12.10.2021 г.
г. Протокол № 23
застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот № 04399.7.19, м. „Кермит дере“, с.
Вносител: Л. Терзиев
Блатска, община Хаджидимово за „Жилищно строителство“.

Устройство на територията

ДЗ с вх. № 91-00149/15.10.2021 г.
Вносител:
Л.
Терзиев
ДЗ с вх. № 91-00144/12.10.2021 г.
Вносител: Л. Терзиев

Устройство на територията

Решение № 273/29.10.2021 Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно:
г. Протокол № 23
Разрешение за изработване на: проект за Подробен устройствен план – План за
застрояване (ПУП - ПЗ) за Поземлен имот № 52101.12.21, м. „Ефендица”, с. Ново
Лески, община Хаджидимово, за „Жилищно строителство, барбекю”.
Решение № 274/29.10.2021 Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план
г. Протокол № 23
– План Регулация и Застрояване /ПУП – ПРЗ/ за поземлени имоти част от
00014.168.3, 00014.168.4, 00014.168.5, 00014.168.6, 00014.168.7, 00014.168.8, м.
„Слатина“, 00014.173.33,
част от 00014.173.34, 00014.173.35, 00014.173.36,
00014.173.38, 00014.173.39, 00014.173.40 за обект „Гробищен парк“ м. „Слатина“,
село Абланица, община Хаджидимово.
ДЗ с вх. № 91-00- Решение № 275/29.10.2021 Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно:
148/15.10.2021 г.
г. Протокол № 23
Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУПВносител: Л. Терзиев
ПП/ за обект: Кабелна захранваща линия НН 1Kv за нуждите на стационарна
контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1048 на Път II – 19 „Садово – Гоце Делчев“ км.
97+500, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на
републиканската пътна мрежа, на база изминато разстояние за превозни
средства с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. /електронна
винетка.
Информация
Решение № 276/29.10.2021 Дейността на социалните домове на територията на община Хаджидимово и
Вносител: Д. Баханов г. Протокол № 23
решаване на техните проблеми.

Устройство на територията

Устройство на територията

Устройство на територията

Устройство на територията

Устройство на територията

Устройство на територията

Образование,
дейности.

култура,

социални

ДЗ с вх. № 91-00- Решение № 277/29.10.2021 Изменение и допълнение на Наредба на общински съвет за определянето и Приемане на нормативни актове и
155/28.10.2021 г.
г. Протокол № 23
администрирането на местните такси и цени на услуги, приета от Общински тяхно изменение
Вносител: Л. Терзиев
съвет – Хаджидимово с решение № 46, протокол № 4/31.01.2020 г.

Заседание № 24 на Общински съвет – Хаджидимово проведено на 03.12.2021 г. Приети 10 броя решения. Присъстват 12 общински
съветника, отсъстват Елхан Чинарски, Шейнур Моллов, Емел Хавальова, Илвие Кокударева и Лазар Папазов.
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Вид на
материала,
вносител

Решение № дата,
Протокол №

ОТНОСНО

Характер

Заповед
на Решение № 278/03.12.2021 Отмяна на решение № 263, взето по протокол № 23 от заседание на Общински Управление и разпореждане с ОС
Областния управител г. Протокол №24
съвет – Хаджидимово, проведено на 29.10.2021 г.
Заповед
на Решение № 279/03.12.2021 Отмяна на решение № 277, взето по протокол № 23 от заседание на Общински Приемане на нормативни актове и
Областния управител г. Протокол №24
съвет – Хаджидимово, проведено на 29.10.2021 г.
тяхно изменение
ДЗ с вх. № 91-00- Решение № 280/03.12.2021 Предоставяне на общински имоти за ползване по реда на Закона за подземните Управление и разпореждане с ОС
175/23.11.2021 г.
г. Протокол №24
богатства.
Вносител: Л. Терзиев
ДЗ с вх. № 91-00- Решение № 281/03.12.2021 Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост /с. Теплен/.
173/23.11.2021 г.
г. Протокол №24
Вносител: Л. Терзиев
Информация с вх. №
91-00-160/04.11.2021
г.
Вносител: Л. Терзиев
ДЗ с вх. № 91-00172/22.11.2021 г.
Вносител: Л. Терзиев

Управление и разпореждане с ОС

Решение № 282/03.12.2021 Информация за готовността, относно поддържане на общинската пътна мрежа за Приемане на отчети,
г. Протокол №24
предстоящия зимен сезон 2021-2022 г.
информации, анализи

справки,

Решение № 283/03.12.2021 Кандидатстване по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ Кандидатстване по проекти от
г. Протокол №24
кампания 2022 год. на проект „Красива България“, част от програмата на национални и европейски програми,
Министерство на труда и социалната политика (МТСП).
кандидатстване по
структурни
фондове и др.
ДЗ с вх. № 91-00- Решение № 284/03.12.2021 Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План Устройство на територията
162/10.11.2021 г.
г. Протокол №24
застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот № 00014.93.80, м. „Слатина“, село
Вносител: Л. Терзиев
Абланица, община Хаджидимово за „Склад за строителни материали, автомивка
и автосервиз“.
Молби на граждани
Решения
№
285
и Отпускане на еднократна помощ.
Устройство на територията
286/03.12.2021 г. Протокол
№24
ДЗ с вх. № 91-00- Решение № 287/03.12.2021 Ползване на собствени средства натрупани като отчисления по чл. 64 от Закона Бюджет и финанси на общината
180/30.11.2021 г.
г. Протокол №24
за управление на отпадъците за закупуване на 1 /един/ брой специализиран
Вносител: Л. Терзиев
автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване с надстройка.

Заседание № 25 на Общински съвет – Хаджидимово проведено на 29.12.2021 г. Приети 10 броя решения. Присъстват 13 общински
съветника, отсъстват Елхан Чинарски, Илвие Кокударева, Лазар Папазов и Кирил Праматаров.
Вид на
материала,
вносител

Решение № дата,
Протокол №

ОТНОСНО

Характер

ДЗ с вх. № 91-00- Решение № 288/29.12.2021 Приемане на план за работа на Общински съвет – Хаджидимово за първото Организационно-административни
180/30.11.2021 г.
г. Протокол №25
полугодие на 2022 г. и Календарен график за провеждане на заседанията за
Вносител: М. Имамов
първото полугодие на 2022 г.
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ДЗ с вх. № 91-00- Решение № 289/29.12.2021 Одобряване на план-сметка за дейностите по чл. 66, ал. 1 от Закона за местните Бюджет и финанси на общината
191/15.12.2021 г.
г. Протокол №25
данъци и такси за 2022 г. по населени места и цени на услуги за 2022 г. на
Вносител: Л. Терзиев
територията на община Хаджидимово.
ДЗ с вх. № 91-00- Решение № 290/29.12.2021 Изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци, приета с Приемане на нормативни актове и
171/18.11.2021 г.
г. Протокол №25
решение № 155, протокол № 13 от 29.12.2020 г.
тяхно изменение
Вносител: Л. Терзиев
ДЗ с вх. № 91-00- Решение № 291/29.12.2021 Изменение и допълнение на Наредба на общински съвет за определянето и Приемане на нормативни актове и
192/15.12.2021 г.
г. Протокол №25
администрирането на местните такси и цени на услуги.
тяхно изменение
Вносител: Л. Терзиев
Доклад с вх. № 91- Решение № 292/29.12.2021 Издаване на запис на заповед от община Хаджидимово в полза на Държавен Бюджет и финанси на общината
00-184/03.12.2021 г. г. Протокол №25
фонд „Земеделие“ за обезпечаване на авансово плащане на СНЦ „Местна
Вносител: Л. Терзиев
инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ за 2022 г.
ДЗ с вх. № 91-00- Решение № 293/29.12.2021 Ползване на собствени средства натрупани като отчисления по чл. 64 от Закона Бюджет и финанси на общината
195/21.12.2021 г.
г. Протокол №25
за управление на отпадъците за изготвяне на Регионална програма за
Вносител: Л. Терзиев
управление на отпадъците на РСУО Гоце Делчев – общините Гоце Делчев,
Гърмен и Хаджидимово за периода 2021-2028 г. и Общинска програма за
опазване на околната среда 2021-2026 г.
ДЗ с вх. № 91-00- Решение № 294/29.12.2021 Промяна на предназначението на недвижими имоти - публична общинска Управление и разпореждане с ОС
174/23.11.2021 г.
г. Протокол №25
собственост.
Вносител: Л. Терзиев
ДЗ с вх. № 91-00- Решение № 295/29.12.2021 Определяне членове на комисии за управление и разпореждане с общинско Организационно-административни
194/20.12.2021 г.
г. Протокол №25
имущество. /
Вносител: Л. Терзиев
ДЗ с вх. № 91-00- Решение № 296/29.12.2021 Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План Устройство на територията
179/29.11.2021 г.
г. Протокол №25
застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот № 52101.12.20, м. „Ефендица“, село
Вносител: Л. Терзиев
Ново Лески, община Хаджидимово за „Складове /открити и закрити/ за
съхранение на селскостопанска техника“.
ДЗ с вх. № 91-00- Решение № 297/29.12.2021 Представени отчети от кметовете на кметства и кметски наместници – основни Устройство на територията
193/15.12.2021г.
г. Протокол №25
проблеми на населените места за 2021 г.
Вносител:
Р.
Метушев
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В изпълнение на правомощията си по чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА Областният
управител върна за ново обсъждане следните решения:
със Заповед № ОА-АК-232/15.09.2021 г., върна за
ново обсъждане
Решение № 243 от Протокол № 21/27.08.2021 г., с което Общинския съвет е дал
разрешение за проектиране и изработване на ПУП за промяна на предназначението на
поземлени имоти с НТП „Пасища“ – публична общинска собственост. Общинският съвет
на следващо заседание потвърди решението и Областния управител оспори същото в
Административен съд, който оставя без разглеждане заповедта на Областния управител.
В последствие, чрез частна жалба, Областния управител оспорва решението пред ВАС.
Все още няма окончателно решение.
със Заповед № ОА-АК-233/15.09.2021 г., върна за ново обсъждане
Решение № 246 от Протокол № 21/27.08.2021 г., с което Общинския съвет дава
разрешение за изработване на: проект за Подробен устройствен план – План за
застрояване (ПУП - ПЗ) на ПИ с идентификатори 77058.15.42 и 77058.15.44 в местността
„Под манастира” по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на
Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград с цел промяна
предназначението на имотите и отреждането им за „ЗООЛОГИЧЕСКА ГРАДИНА”.
Общинския съвет потвърди решението на следващото си заседание и Областния
управител го оспорва в Административен съд. Производството не е приключило.
със Заповед № ОА-АК-234/15.09.2021 г., върна за
ново обсъждане
Решения № 227,228 и 229 от Протокол № 21/27.08.2021 г., за разпореждане с недвижими
имоти – частна общинска собственост. /с. Абланица/ - Общинския съвет направи
съответните промени на следващо заседание и решенията са действащи.
със Заповед № ОА-АК-301/15.11.2021 г., върна за
ново обсъждане
Решение № 263 от Протокол № 23/29.10.2021 г., за разпореждане с недвижим имот в с.
Копривлен – Общинския съвет отмени решението на следващо заседание.
със Заповед № ОА-АК-302/15.11.2021 г., върна за
ново обсъждане
Решение № 277 от Протокол № 23/29.10.2021 г., за изменение на Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община
Хаджидимово – Общинския съвет отмени решението на следващо заседание.
със Заповед № ОА-АК-14/17.01.2022 г., върна за ново обсъждане Решение
№ 263 от Протокол № 23/29.10.2021 г., за обявяване на имот за частна общинска
собственост в с. Копривлен. Предстои разглеждане от Общинския съвет.
По протест на Окръжна прокуратура – Благоевград е заведено едно дело в
Административен съд против чл. 4, ал. 2, чл. 18, чл. 19, чл. 46, ал. 5, чл. 63, ал. 1 и ал. 5
от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинската администрация. Производството не е приключило.
В изпълнение на чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА предоставям настоящия отчет за сведение
на общинските съветници, на кмета на общината, както и на жителите на община
Хаджидимово.
В заключение искам да благодаря за активното участие на всеки един общински
съветник в заседанията на комисиите и на Общинския съвет. Важното е, че независимо
от различията, които са в нашият състав, няма сериозни напрежения. Почти всички
докладни минават с необходимото мнозинство. Това е знак, че всеки един от Вас се
отнася сериозно към работата си като общински съветник.
Председател на ОбС – Хаджидимово: …………………..
Мехмед Имамов
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