
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 № 26 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 31.01.20222 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

2. 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 г. /вх. № 91-00-6/19.01.2022 г./ 

11. ……………………………………… 

 

С явно гласуване: 16 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – 

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 298 

 

На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - Хаджидимово 

  

Р Е Ш И: 

 

Приема Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода от 

01.07.2021 г. до 31.12.2021 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 № 26 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 31.01.20222 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

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

Приемане на културен календар на национални и общински празници.  /вх. № 91-00-

7/19.01.2022 г./ 

11. ……………………………………… 

 

С 16 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – Хаджидимово прие 

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 299 

 

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 2022 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 № 26 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 31.01.20222 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

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

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

Хаджидимово за 2022 г.  /вх. № 91-00-8/24.01.2022 г./ 

11. ……………………………………… 

 

 

С 16 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – Хаджидимово прие 

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 300 

 
На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет - 

Хаджидимово  

 

Р Е Ш И: 

 

 

Приема Програма за управление и разпореждане с общинска собственост в община 

Хаджидимово за 2022 година. 

 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
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П Р О Т О К О Л № 26 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 31.01.20222 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

5. Преразглеждане на решение № 294, взето Протокол № 25/29.12.2021 г.   

11. ……………………………………… 

 

С поименно гласуване: 16 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – 

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 301 

 
На основание чл. 45, ал. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

Общински съвет – Хаджидимово приема повторно решение № 294, взето Протокол № 

25/29.12.2021 г., както следва: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС, чл. 4, ал. 2 от Наредбата за 

реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните 

правомощия на кметовете на Община Хаджидимово, Общински съвет – гр. Хаджидимово 

Р Е Ш И : 

ОБЯВЯВА ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ следният недвижим имот, 

представляващ: Поземлен имот с идентификатор 38532.100.154 (три осем пет три две точка сто 

точка сто петдесет и четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Копривлен, 

община Хаджидимово, област Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-1157/23.05.2018 год. на 

изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с площ по скица 188 

(сто осемдесет и осем) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – земеделска, 

начин на трайно ползване – За селскостапански, горски, ведомствен път, категория на земята при 

неполивни условия – 0 (нула), стар идентификатор – няма, номер по предходен план - 000154, 

находящ се в землището на село Копривлен, ЕКАТТЕ 38352, община Хаджидимово, област 

Благоевград при граници: 38532.100.274 (три осем пет три две точка сто точка двеста седемдесет 

и четири), 38532.100.377 (три осем пет три две точка сто точка триста седемдесет и седем), 

38532.100.374 (три осем пет три две точка сто точка триста седемдесет и четири),  38532.888.9901 

(три осем пет три две точка осемстотин осемдесет и осем точка девет хиляди деветстотин и едно), 

38532.100.4 (три осем пет три две точка сто точка четири), и 38532.100.8 (три осем пет три две 

точка сто точка осем). 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
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П Р О Т О К О Л № 26 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 31.01.20222 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

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

Приемане на актуализиран план за защита от бедствия на община Хаджидимово и 

Общинска програма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025 г. /вх. № 91-00-

1/06.01.2022 г./ 

11. ……………………………………… 

 

 

 

С явно гласуване: 16 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – 

Хаджидимово прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ № 302 

 

 

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: 

 

Приема  актуализиран план за защита при бедствия на Община Хаджидимово.  

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
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П Р О Т О К О Л № 26 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 31.01.20222 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

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

Приемане на Годишен план за 2022 година за ползването на дървесина, в горските територии 

– собственост на община Хаджидимово и одобряване ползването на дървесина от горските 

територии общинска собственост.  /вх. № 91-00-4/17.01.2022 г./ 

11. ……………………………………… 

 

С 16 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – Хаджидимово прие 

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 304 

 

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, 

Общински съвет – Хаджидимово реши: 

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

собственост на Община Хаджидимово за 2022г. съгласно Приложение №1 от настоящата 

Докладна,  изготвен от инж. Димитър Русков.  

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

3. Одобрява размера на продажните цени по тарифа на корен за кубичен метър, описани 

съгласно Приложение №2 от настоящата Докладна, изготвен от инж. Димитър Русков 

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 № 26 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 31.01.20222 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

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

Промяна на начина на трайно ползване на имот общинска собственост.  /вх. № 91-00-

176/24.11.2021 г./ 

11. ……………………………………… 

 

 

Със 13 – „за“, 0 – „против“, 3 – „въздържали се“, Общински съвет – Хаджидимово прие 

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 305 

 

Общински съвет – Хаджидимово, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 9 от 

ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 78а от ППЗСПЗЗ  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава предварително съгласие да бъде променен начина на трайно ползване на недвижим 

имот, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 38532.90.173 (три осем пет три две точка 

деветдесет точка сто седемдесет и три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село 

Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-

1157/23.05.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с 

площ   8568 (осем хиляди петстотин шестдесет и осем) квадратни метра с трайно предназначение 

на територията – земеделска, начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, категория на земята при 

неполивни условия- 5 (пет), предходен идентификатор – няма, номер по предходен план – 000173, 

в местността „Фиталар дере“, при граници: 38532.90.24 (три осем пет три две точка деветдесет 

точка двадесет и четири), 65108.5.12 (шест пет едно нула осем точка пет точка дванадесет), 

65108.5.11 (шест пет едно нула осем точка пет точка единадесет), 65108.5.10 (шест пет едно нула 

осем точка пет точка десет), 65108.5.9 (шест пет едно нула осем точка пет точка девет), 

38532.90.171 (три осем пет три две точка деветдесет точка сто седемдесет и едно), 38532.90.22 (три 

осем пет три две точка деветдесет точка двадесет и две), 38532.90.11 (три осем пет три две точка 

деветдесет точка единадесет), 38532.90.12 (три осем пет три две точка деветдесет точка 

дванадесет), 38532.90.13 (три осем пет три две точка деветдесет точка тринадесет), 38532.90.14 

(три осем пет три две точка деветдесет точка четиринадесет), 38532.90.16 (три осем пет три две 

точка деветдесет точка шестнадесет) и 38532.90.165 (три осем пет три две точка деветдесет точка 



сто шестдесет и пет), актуван с Акт за публична общинска собственост № 463/06.02.2020г. от 

„пасище, мера” на „Друга селскостопанска територия ”. 

2. Определя срок на валидност на съгласието 5 години. 

3. Възлага на кмета на общината осъществяването на всички дейности, необходими за  

правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата. 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
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П Р О Т О К О Л № 26 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 31.01.20222 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

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

Промяна на начина на трайно ползване на имот общинска собственост.  /вх. № 91-00-

176/24.11.2021 г./ 

11. ……………………………………… 

 

 

Със 13 – „за“, 0 – „против“, 3 – „въздържали се“, Общински съвет – Хаджидимово прие 

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 305 

 

Общински съвет – Хаджидимово, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 9 от 

ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 78а от ППЗСПЗЗ  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава предварително съгласие да бъде променен начина на трайно ползване на недвижим 

имот, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 38532.90.173 (три осем пет три две точка 

деветдесет точка сто седемдесет и три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село 

Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-

1157/23.05.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с 

площ   8568 (осем хиляди петстотин шестдесет и осем) квадратни метра с трайно предназначение 

на територията – земеделска, начин на трайно ползване -  ПАСИЩЕ, категория на земята при 

неполивни условия- 5 (пет), предходен идентификатор – няма, номер по предходен план – 000173, 

в местността „Фиталар дере“, при граници: 38532.90.24 (три осем пет три две точка деветдесет 

точка двадесет и четири), 65108.5.12 (шест пет едно нула осем точка пет точка дванадесет), 

65108.5.11 (шест пет едно нула осем точка пет точка единадесет), 65108.5.10 (шест пет едно нула 

осем точка пет точка десет), 65108.5.9 (шест пет едно нула осем точка пет точка девет), 

38532.90.171 (три осем пет три две точка деветдесет точка сто седемдесет и едно), 38532.90.22 (три 

осем пет три две точка деветдесет точка двадесет и две), 38532.90.11 (три осем пет три две точка 

деветдесет точка единадесет), 38532.90.12 (три осем пет три две точка деветдесет точка 

дванадесет), 38532.90.13 (три осем пет три две точка деветдесет точка тринадесет), 38532.90.14 

(три осем пет три две точка деветдесет точка четиринадесет), 38532.90.16 (три осем пет три две 

точка деветдесет точка шестнадесет) и 38532.90.165 (три осем пет три две точка деветдесет точка 



сто шестдесет и пет), актуван с Акт за публична общинска собственост № 463/06.02.2020г. от 

„пасище, мера” на „Друга селскостопанска територия ”. 

2. Определя срок на валидност на съгласието 5 години. 

3. Възлага на кмета на общината осъществяването на всички дейности, необходими за  

правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата. 

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 № 26 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 31.01.20222 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

9. Докладна записка от Мехмед Имамов – Председател на Общински съвет - Хаджидимово, 

относно: Избор на временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за 

Окръжен съд - Благоевград.  /вх. № 91-00-3/17.01.2022 г./ 

11. ……………………………………… 

С явно гласуване: 16 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – 

Хаджидимово прие следното 

РЕШЕНИЕ № 306 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт, 

Общински съвет – Хаджидимово 

РЕШИ: 

I. Открива процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – Благоевград. 

II. Избира временна комисия, която да извърши проверка на документите на кандидатите 

за съдебни заседатели, и изготви доклад, в следния състав: 

1. Димитър Пумпалов – председател; 

2. Илиян Синадинов; 

3. Елхан Чинарски; 

4. Благой Белчев; 

5. Костадин Лазаров. 

      

III. Определя срок за предоставяне на писмени предложения за кандидати за съдебни 

заседатели, ведно с приложени към тях документи по чл. 68, ал. 3 от ЗСВ – до 15.02.2022 година.  

IV. Задължава Председателя на комисията по т. I да докладва направените предложения. 

 

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 № 26 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 31.01.20222 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

10. 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 № 65108.12.25, м. „Живезлъка/Ереджика“, село Садово, община 

Хаджидимово за „Складове за съхранение на селскостопанска продукция и механизация“.  

/вх. № 91-00-203/29.12.2021 г./ 

11. Преписка за опрощаване на държавни вземания. 

 

 

С явно гласуване: 16 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – 

Хаджидимово прие следното 

РЕШЕНИЕ № 307 

 

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-ПЗ/ за поземлен имот № 65108.12.25, м. „Живезлъка/Ереджика“, село Садово, община 

Хаджидимово за „Складове за съхранение на селскостопанска продукция и механизация“.   

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

застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот № 65108.12.25, м. „Живезлъка/Ереджика“, село 

Садово, община Хаджидимово за „Складове за съхранение на селскостопанска продукция и 

механизация“.   

 

 

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 № 26 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 31.01.20222 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

11. Преписка за опрощаване на държавни вземания. 

 

 

С явно гласуване: 16 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – 

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 308 

 

Общински  съвет град  Хаджидимово на основание  чл. 21, ал.1, т.23 от  ЗМСМА, изразява 

положително становище по молбата на Георги Тодоров Корчев, с постоянен адрес с. Огняново, 

ул. „Двадесет и шеста“ № 13, община Гърмен и настоящ адрес с. Копривлен, ул. „Славянска“ № 3, 

община Хаджидимово за опрощаване на държавни вземания. 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
 


