
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 № 24 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 03.12.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Отмяна на решение № 263, взето по протокол № 23 от заседание на Общински съвет – 

Хаджидимово, проведено на 29.10.2021 г. 

10. ……………………………………... 

 

 

 

С 12 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – Хаджидимово прие 

следното 

РЕШЕНИЕ № 278 

 

Общински съвет – Хаджидимово на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, отменя решение 

№ 263, взето по протокол № 23 от заседание на Общински съвет – Хаджидимово, проведено на 

29.10.2021 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 № 24 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 03.12.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ………………………………………. 

2. Отмяна на решение № 277, взето по протокол № 23 от заседание на Общински съвет – 

Хаджидимово, проведено на 29.10.2021 г. 

10. ……………………………………... 

 

 

 

С явно гласуване: 12 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – 

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 279 

 

Общински съвет – Хаджидимово на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, отменя решение 

№ 277, взето по протокол № 23 от заседание на Общински съвет – Хаджидимово, проведено на 

03.12.2021 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 № 24 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 03.12.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ………………………………………. 

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

Предоставяне на общински имоти за ползване по реда на Закона за подземните богатства.  

/вх. № 91-00-175/23.11.2021 г./ 

10. ……………………………………… 

 

С 12 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – Хаджидимово прие 

следното 

РЕШЕНИЕ № 280 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7, ал.2, изр. 2, чл. 39, ал.3 от 

ЗОС и чл. 48, ал. 3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество и конкретните правомощия на кметовете, на основание чл.25 от ЗСПЗЗ и  чл. 75, ал. 

1 от Закон за подземните богатства, Договор за предоставяне на концесия за добив на подземни 

богатства по чл.2, ал. 1, т.6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – 

амфиболови гнайси от находище „БЕСЛЕН“, разположено в землището на с.Беслен, община 

Хаджидимово  от 15.07.2021 год., Общински съвет Хаджидимово 

           Р Е Ш И: 

1. Учредява възмездно право на ползване на “ИЛИНДА“ ЕООД, ЕИК 101069306, със 

седалище и адрес на управление с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград, действащо чрез 

управителя и едноличен собственик на капитала ИВАН ДИМИТРОВ ШКЕВОВ, върху следните 

недвижими имоти собственост на Община Хаджидимово и представляващи: 

- Поземлен имот с идентификатор 03976.1.29 (нула три девет седем шест точка едно точка 

двадесет и девети) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Беслен, ЕКАТТЕ 

03976, в местността „ОГРАДАТА”  община Хаджидимово, област Благоевград, одобрени със 

Заповед № РД-18-1156/23.05.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, 

картография и кадастър с площ по скица 3441 (три хиляди четиристотин четиридесет и един) 

квадратни метра с трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване 

-  ДРУГ ВИД ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, категория на земята при неполивни условия - 9 (девета), 

предишен идентификатор – 03976.1.20, номер по предходен план – 001020, при граници (съседи): 

03976.1.28 (нула три девет седем шест точка едно точка двадесет и осем), 03976.1.20 (нула три 

девет седем шест точка едно точка двадесет) и 03976.1.18 (нула три девет седем шест точка едно 



точка осемнадесет), актуван с АОС № 911/28.10.2021 год., вписан в Служба по вписване Гоце 

Делчев към Агенция по вписванията София с ДВР № 4574, вх.рег. № 4577, акт 20, том ХХ, дело 

№ 2057, имотна партида 74511 от 01.11.2021г., при цена от 3 720 (три хиляди седемстотин и 

двадесет) лева и 

- Поземлени имот с идентификатор 03976.1.28 (нула три девет седем шест точка едно точка 

двадесет и осми) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Беслен, ЕКАТТЕ 

03976, местността „СЛИВАТА“, община Хаджидимово, област Благоевград, одобрени със 

Заповед № РД-18-1156/23.05.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, 

картография и кадастър с площ по скица 10308 (десет хиляди триста и осем) квадратни метра, с 

трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, 

категория на земята при неполивни условия - 9 (девета), предишен идентификатор – 03976.1.18, 

номер по предходен план – 001018, при граници (съседи): 03976.1.29 (нула три девет седем шест 

точка едно точка тринадесет), 03976.1.20 (нула три девет седем шест точка едно точка двадесет) 

и 03976.1.18 (нула три девет седем шест точка едно точка осемнадесети), актуван с АОС № 

504/28.10.2021 год., вписан в Служба по вписване Гоце Делчев към Агенция по вписванията 

София с ДВР № 4573, вх.рег. № 45746 акт 19, том ХХ, дело № 2056, имотна партида 74512 от 

01.11.2021г., при цена от 11 143.80 лева (единадесет хиляди сто четиридесет и три лева и 

осемдесет стотинки). 

2. Със срок на правото на ползване върху описаните общински недвижими имоти е 

срока на Договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл.2, ал. 1, т.6 

от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – амфиболови гнайси от 

находище „БЕСЛЕН“ от 15.07.2021 год – 35 (тридесет и пет) години, но не по късно от 15.07.2056 

г. 

3. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме всички правни и фактически 

действия за сключване на  договор за учредяване на възмездно право на ползване с „ИЛИНДА“ 

ЕООД, върху описаните в т. 1 от настоящото решение недвижими имоти.   

 

 

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 № 24 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 03.12.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. ………………………………………. 

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

Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост.  /вх. № 91-00-173/23.11.2021 

г./10. ……………………………………... 

 

С 12 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – Хаджидимово прие 

следното 

РЕШЕНИЕ № 281 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 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, представляващ: 

САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕН ОБЕКТ със застроена площ от 41 (четиридесет и един) 

квадратни метра, находящ се в северната част на надземния етаж  от ДВУЕТАЖНА МАСИВНА 

СГРАДА със застроена площ от 153 (сто петдесет и три) квадратни метра, ведно със 

съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху 

мястото, заснета като имот планоснимачен номер 137 (сто тридесет и седми) по невлезнал в 

сила кадастрален план на село Теплен, община Хаджидимово, област Благоевград, съгласно 

скица изх. № 14/09.02.2017 година, издадена от ОбА – Хаджидимово, актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 718 от 10.02.2017 год., вписан в Службата по вписвания Гоце Делчев 

към Агенция по вписванията София с дв.вх. рег. № 517, парт. № 48563, акт № 175, том 

ⅠⅠ/20.02.2017 год. 

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

възлизаща в  размер на 9 100 (девет хиляди и сто) лева. 

3. Определя първоначална тръжна цена на имота в размер на 10 000 (десет хиляди) лева. 

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

и фактически действия за изпълнение на настоящото решение. 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: 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 № 24 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 03.12.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ………………………………………. 

6. Информация за готовността, относно поддържане на общинската пътна мрежа за 

предстоящия зимен сезон 2021-2022 г.  /вх. № 91-00-160/04.11.2021 г./ 

10. ……………………………………... 

 

С явно гласуване:12 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – 

Хаджидимово прие следното 

РЕШЕНИЕ № 282 

 

  

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

информация за готовността, относно поддържане на общинската пътна мрежа за предстоящия 

зимен сезон 2021-2022 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 № 24 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 03.12.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ………………………………………. 

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

Кандидатстване по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ кампания 

2022 год. на проект „Красива България“, част от програмата на Министерство на труда и 

социалната политика (МТСП). /вх. № 91-00-172/22.11.2021 г./ 

10. ……………………………………... 

 

С 12 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – Хаджидимово прие 

следното 

РЕШЕНИЕ № 283 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.8 и чл. 20 във връзка с чл.17, ал.1, т.2 и чл.27, ал. 4 и ал.5 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 94, ал.3, т.6 и чл. 128, ал.1 

от Закона за публичните финанси и след проведено поименно гласуване, Общински съвет - 

Хаджидимово 

РЕШИ: 

1. Одобрява кандидатстване с проектно предложение за основен ремонт на триетажна 

масивна сграда - общежитие в гр. Хаджидимово, по Мярка М02 „Подобряване на социалната 

инфраструктура“ кампания 2022 год. на проект „Красива България”, част от програмата на 

Министерство на труда и социалната политика (МТСП); 

2. Одобрява процент на съфинансиране от страна на Община Хаджидимово за проектно 

предложение основен ремонт на триетажна масивна сграда - общежитие в гр. Хаджидимово по 

Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ кампания 2022 год. на проект 

„Красива България”, част от програмата на Министерство на труда и социалната политика 

(МТСП) – 50 % от общия бюджет с ДДС на проектното предложение; 

3. Възлага на Кмета на Община Хаджидимово да предприеме всички необходими 

действия във връзка с изпълнението на горепосочените точки.  

 

 

 

 

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 № 24 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 03.12.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ………………………………………. 

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

Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План застрояване 

/ПУП-ПЗ/ за поземлен имот № 00014.93.80, м. „Слатина“, село Абланица, община 

Хаджидимово за „Склад за строителни материали, автомивка и автосервиз“.  /вх. № 91-00-

162/10.11.2021 г./ 

10. ……………………………………... 

 

 

С явно гласуване:12 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – 

Хаджидимово прие следното 

РЕШЕНИЕ № 284 

 

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 Застрояване 

(ПУП – П3) за Поземлен имот №  00014.93.80, м. „Слатина”, село Абланица, община 

Хаджидимово, за  „Склад за строителни материали, автомивка и автосервиз”. 

 

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

Застрояване (ПУП – П3) за Поземлен имот №  00014.93.80, м. „Слатина”, село Абланица, 

община Хаджидимово, за  „Склад за строителни материали, автомивка и автосервиз”. 

 

 

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 № 24 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 03.12.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ………………………………………. 

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

10. ……………………………………... 

 

 

 

С 12 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – Хаджидимово прие 

следното 

РЕШЕНИЕ № 286 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет – Хаджидимово отпуска 2 000 лева на Ехат Халилов Мейзинев, 

жител на с. Абланица, за преодоляване щетите от възникнало свлачище. 

 

 

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 № 24 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 03.12.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ………………………………………. 

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

10. ……………………………………... 

 

 

 

С 12 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – Хаджидимово прие 

следното 

РЕШЕНИЕ № 285 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет – Хаджидимово отпуска 1 000 лева на Кадифейка Северинова 

Данелова, жител на с. Теплен, за преодоляване щетите от възникнал пожар. 

 

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 № 24 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 03.12.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ………………………………………. 

10. 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 1 /един/ брой специализиран автомобил за 

сметосъбиране и сметоизвозване с надстройка. /вх. № 91-00-180/30.11.2021 г./. 

 

 

С 12 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – Хаджидимово прие 

следното 

РЕШЕНИЕ № 287 

 

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, Общински съвет - Хаджидимово  

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие за ползване на част от средствата в размер на 100000.00лв (сто хиляди) 

лева с включен ДДС, представляващи отчисления по чл. 64 от Закона за управление на 

отпадъците за закупуване на 1 /един/ брой специализиран автомобил за сметосъбиране и 

сметоизвозване с надстройка. 

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 относно закупуването на 1 /един/ брой 

специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване с надстройка и съдове за събиране 

на отпадъци и сключването на договори с изпълнители. 



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 
 

 

 


