
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 № 27 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 01.04.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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

относно: Приемане бюджета на община Хаджидимово за 2022 г. /вх. № 91-00-

43/22.03.2022 г./ 

21. ……………………………………… 

 

След проведено поименно гласуване: 15 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, 

Общински съвет – Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 309 

 

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

ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с 

разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 година и Постановление № 31 на МС от 17.03.2022 

година за изпълнение на ЗДБРБ за 2022 година, Общински съвет – Хаджидимово, 

 

Р Е Ш И: 

1. Общински съвет град Хаджидимово приема бюджета на община 

Хаджидимово за 2022  година както следва: 

 

1.1  ПО ПРИХОДА -  10771519,00 лева, разпределен по параграфи съгласно 

приложение № 1, в т.ч.: 

1.1.1. приходи от делегирани от държавата дейности в размер на  7 201 999,00 

лева,в т.ч.: 

1.1.1.1.  обща допълваща субсидия   - 6955575,00 лева  

1.1.1.2. преходен остатък от 2021 година в размер на   164611,00  лева,   

1.1.1.3. Възстановяване на средства от СЕС  81813,00 лева 

 1.1.2. приходи от местни дейности в размер на  3 569 520,00  лева, в т.ч.: 



1.1.2.1.  данъчни приходи     – 469650,00 лева 

1.1.2.2.  не данъчни приходи - 1004050,00 лева 

1.1.2.3. Взаимоотношения с ЦБ за местни дейности в размер на 1930200,00 лева, 

от които: 

 1.1.2.3.1. обща изравнителна субсидия – 1100900,00 лева 

1.1.2.3.2. трансфер за зимно поддържане и  снегопочистване – 110 100,00 лв. 

1.1.2.4. целева субсидия за капиталови разходи – 719200,00 лева 

1.1.2.5. преходен остатък от 202 година  - 196991,00 лева 

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

1.1.2.7. Възстановяване на средства от СЕС  122475,00 

лева 

1.2  ПО РАЗХОДА – 10771519,00  лева,  разпределен по функции, съгласно 

приложение № 2, в т.ч. 

 - делегирани държавни дейности      – 7201999,00 лева 

 - местни дейности                               – 3569520,00 лева,   

2.  Приема поименния списък  на разходите за придобиване на дълготрайни активи и 

основен ремонт за 2022 година по обекти от целевата субсидия за капиталови 

разходи, съгласно приложение № 3. 

3.   Определя числеността на персонала и диференцирани средни брутни работни 

заплати по функции и дейности, без звената от системата на народната просвета,  

съгласно приложение № 4. 

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

   4.1. Членски внос                       - 2300,00 лева, 

   4.2. Обезщетение и еднократни помощи – 20000,00 лева 

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

   4.4. Средства за празниците в общината по културния календар – в размер на 

59300,00 лева. 

5. Приема следните лимити за разходи 

- представителни разходи за кмета  -                6351,00 лева 

- представителни разходи за председателя на общински съвет                                                                

–  3176,00 лева 



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

разпоредители с бюджетни кредити съгласно приложение № 6 

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

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

финансите, съгласно приложение № 9 

8. Определя максималния размер на дълга както следва:  

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

през 2022 г. в размер на 0,00 лева 

   8.2. Максимален размер на общинския дълг към края на 2022 година в размер на 

257600,00 лева. 

   8.3 общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2022 година- в размер 

на 0,00 лева 

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

бъдат натрупани през 2022 година, като наличните в края на годината задължения за 

разходи, не могат да бъдат по-големи от 15% от средногодишния размер на  

отчетените разходи за последните четири години, т.е. 1501365,00лв. 

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

поети през 2022 година, като наличните в края на годината поети ангажименти за 

разходи, не могат да надвишават  50% от средногодишния размер на  отчетените 

разходи за последните четири години, т.е. 5004551,00 лв.  

11. Определя размера на просрочените задължения от 2021  години, които ще бъдат 

разплатени от бюджета за 2022, съгласно приложение № 7. 

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

събрани през 2022 година ,съгласно приложение № 8  

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

приложение № 10 

14. Приема актуализираната бюджетна прогноза за периода 2022-2024 год. 

Приложение № 11. 

15.Оправомощава  кмета на Общината да извършва компенсирани промени : 

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

показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на 

делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от 

държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана 

дейност. 



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

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

16. Възлага на кмета: 

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

бюджет от втора степен. 

   16.2.  Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 

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

необходимите субсидии на Кметство Копривлен и Кметство Абланица, след 

представяне на искания за поемане и утвърждаване на необходимите разходи.   

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

разпределението. 

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

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

увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните 

разходи. 

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

обяснителните записки към тях. 

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

отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния 

управляващ орган и на МФ. 

17. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно 

свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по 

проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни 

програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от 

общинския бюджет. 

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

погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма но не 

по-късно от края на 2022 година. 

   17.2. При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни 

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

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

на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за 

предоставянето им по решение на ОбС. 

                  18. Упълномощава кмета: 



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

кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на 

Европейския съюз и други донори, по национални програми и от други източници за 

реализиране на годишните цели на общината и за изпълнение на общинския план за 

развитие. 

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

финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

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

ВРБК при нарушаване на бюджетната дисциплина. 

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

приложение № 12.  

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: 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 № 27 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 01.04.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

2. Отчети за изпълнението на бюджета за 2021 г. на второстепенните 

разпоредители с бюджетни кредити. 

21. ……………………………………… 

 

След проведено поименно гласуване: 13 – „за“, 0 – „против“, 1 – „въздържал се“, 

Общински съвет – Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 310 

 

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

приема Отчет за изпълнението на бюджета на второстепенните разпоредители с 

бюджетни кредити за 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 № 27 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 01.04.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

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

относно: Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете в община 

Хаджидимово.  /вх. № 91-00-44/22.03.2022 г. 

21. ……………………………………… 

 

След проведено поименно гласуване: 15 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, 

Общински съвет – Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 311 

 

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

администрация, Общински съвет град Хаджидимово 

 

РЕШИ: 

 

Приема размера на трудовите възнаграждения на кметовете, считано от 

01.04.2022 година, както следва: 

 

1. Людмил Терзиев  2800 лв. 

2. Адем Арнаудов  1600 лв. 

3. Лъчезар Банев  1400 лв. 

4. Тугай Неби  1250 лв. 

5. Росен Чапкънов  1250 лв. 

6. Живко Петелов  1250 лв. 

7. Георги Ванкалов  1250 лв. 

8. Георги Парасков  1250 лв. 

 

 

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 № 27 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 01.04.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

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

относно: Ползване на собствени средства натрупани като отчисления по чл. 60, ал. 

2, т. 1 и т. 2 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.  /вх. № 91-00-

42/22.03.2022 г./ 

21. ……………………………………… 

 

След проведено поименно гласуване: 15 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, 

Общински съвет – Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 312 

 

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

местната администрация и във връзка с § 59 и §60 от Преходните и Заключителни 

Разпоредби към ЗИД на ДОПК, Общински съвет - Хаджидимово  

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за ползване на средствата в размер на 119667.02 (сто и 

деветнадесет хиляди шестстотин шестдесет и седем лева и две стотинки) лева с включен 

ДДС, представляващи отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на 

отпадъците за дейности свързани с управление на отпадъци. 

2. Дава съгласие средствата натрупани като отчисления по чл. 60 и чл. 64 от 

Закона за управление на отпадъците за 2022 година да се ползват за дейности свързани с 

управление на отпадъци и същите да си останат по сметката на община Хаджидимово. 

3. Упълномощава кмета на община Хаджидимово да предприеме всички 

необходими правни и фактически действия за изпълнение на приетото 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 № 27 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 01.04.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

5. 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. № 91-00-23/22.02.2022 г./ 

21. ……………………………………… 

 

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

прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 313 

 

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  проектен поземлен имот, скица - проект 

с идентификатор 00014.161.63 с площ от  1573 кв. м. (хиляда петстотин седемдесет и три 

квадратни метра), образуван от поземлен имот с  идентификатор 00014.161.56 с обща 

площ от 1977 кв. м. (хиляда деветстотин седемдесет и седем квадратни метра) с начин на 

трайно ползване – нива, по кадастралната карта и регистри на с. Абланица с ЕКАТТЕ 

00014,  за  възстановяване правото на собственост на наследниците на Тахир Тахиров 

Тахиров.  

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 № 27 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 01.04.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

6. 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. № 91-00-30/07.03.2022 г./ 

21. ……………………………………… 

 

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

прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 314 

 

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  проектен поземлен имот, скица - проект 

с идентификатор 00014.168.105 с площ от  232 кв. м. (двеста тридесет и два квадратни 

метра), образуван от поземлен имот с  идентификатор 00014.168.67 с начин на трайно 

ползване – нива, по кадастралната карта и регистри на с. Абланица с ЕКАТТЕ 00014,  за  

възстановяване правото на собственост на наследниците на Юсеин 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 
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П Р О Т О К О Л № 27 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 01.04.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

7. 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. № 91-00-55/31.03.2022 г./ 

21. ……………………………………… 

 

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

прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 315 

 

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  проектен поземлен имот, с 

идентификатор 00014.105.166 с площ от  97,878 дка. (деветдесет и седем хиляди, 

осемстотин седемдесет и осем  квадратни метра), образуван от поземлен имот с  

идентификатор 00014.105.160 с начин на трайно ползване – пасище, по кадастралната 

карта и регистри на с. Абланица с ЕКАТТЕ 00014,  за  възстановяване правото на 

собственост на община Хаджидимово.  

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 
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П Р О Т О К О Л № 27 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 01.04.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

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

относно: Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост. /вх. № 91-

00-24/25.02.2022 г./ 

21. ……………………………………… 

 

След проведено поименно гласуване: 11 – „за“, 1 – „против“, 3 – „въздържали се“, 

Общински съвет – Хаджидимово прие следното 

РЕШЕНИЕ № 316 

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 Програма за управлението на общинска собственост в община 

Хаджидимово за 2022 година, като в приложение  № 1, в част І – Продажби по реда на 

член  35 от ЗОС – чрез публичен търг или публично оповестен конкурс се добави точка 

23 - УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) ХІІІ (тринадесети), имот 

планоснимачен номер 511 (петстотин и единадесети) от квартал 46 (четиридесет и 

шести) по плана на село Копривлен, община Хаджидимово, одобрен със заповед № 20 от 

1991 год. на Кмета на общината, с площ за имота от 605 (шестстотин и пет) квадратни 

метра, актуван с Акт за частна общинска собственост № 909 от 27.09.2021г. 

 

 

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 № 27 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 01.04.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

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

относно: Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост. /вх. № 91-

00-24/25.02.2022 г./ 

21. ……………………………………… 

След проведено поименно гласуване:  11 – „за“, 1 – „против“, 3 – „въздържали се“, 

Общински съвет – Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 317 

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: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) ХІІІ (тринадесети), 

имот планоснимачен номер 511 (петстотин и единадесети) от квартал 46 (четиридесет 

и шести) по плана на село Копривлен, община Хаджидимово, одобрен със заповед № 

20 от 1991 год. на Кмета на общината, с площ за имота от 605 (шестстотин и пет) 

квадратни метра, при граници (съседи): от североизток – УПИ (парцел) VІ (шест) - 390, 

изток – УПИ (парцел) VІІ (седми), от югоизток –  УПИ (парцел) ХІІ (дванадесети) – 396, 

от югозапад - улица, и от северозапад, север – УПИ (парцел) ХІV (четиринадесети), 

актуван с Акт за частна общинска собственост № 909 от 27.09.2021 год. 

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

възлизаща в  размер на 5 300 (пет хиляди и триста) лева. 

3. Определя първоначална тръжна цена на имота в размер на 5 300 (пет хиляди и 

триста)  лева. 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
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П Р О Т О К О Л № 27 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 01.04.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

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

относно: Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост. /вх. № 91-

00-26/01.03.2022 г./ 

21. ……………………………………… 

 

РЕШЕНИЕ № 318 

 

 

ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ ОТ ОБЛАСТИНЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ 

БЛАГОЕВГРАД. 

 

 

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 № 27 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 01.04.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

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

относно: Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост. /вх. № 91-

00-28/02.03.2022 г./ 

21. ……………………………………… 

 

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

прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 319 

 

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 Програма за управлението на общинска собственост в община 

Хаджидимово за 2022 година, приета с Решение № 300 от 31.01.2022 г. на Общински 

съвет – Хаджидимово, като в Приложение № 1, част І – Продажби по реда на член 35 от 

ЗОС – чрез публичен търг или публично оповестен конкурс се добави точка 22: - 

Поземлен имот с идентификатор 38532.92.221 по КККР 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  и изменена  

със Заповед № 18-491/14.01.2022г. на Началника на СГКК –Благоевград, с площ от 875 

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

ползване -  За складова база, категория на земята при неполивни условия – 0 (нула), 

предишен идентификатор – няма, номер по предходен план – 000221. 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
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П Р О Т О К О Л № 27 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 01.04.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

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

относно: Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост. /вх. № 91-

00-28/02.03.2022 г./ 

21. ……………………………………… 

 

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

прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 320 

 

ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ ОТ ОБЛАСТИНЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ 

БЛАГОЕВГРАД. 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАДЖИДИМОВО 
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П Р О Т О К О Л № 27 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 01.04.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

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

Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост. /вх. № 91-00-

33/10.03.2022 г./ 

21. ……………………………………… 

 

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

прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 321 

 

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 2022 год., приета с Решение № 300 от Протокол № 26 от заседание проведено 

на 31.01.2022 год.,  като в приложение  № 2, в част ⅠⅠІ: Отдаване под наем по реда на чл. 

14, ал. 6 от ЗОС се добави точка: 

Точка 10 - Самостоятелен обект с полезна площ от 300 (триста) квадратни метра, 

находящ се на втори етаж от ТРИЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА със застроена площ от 

396 (триста деветдесет и шест) квадратни метра, заснета като имот с планоснимачен 

номер 528 (петстотин двадесет и осем), изградена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 

(парцел) ІІ (втори) от квартал 20 (двадесети) по плана на град Хаджидимово, одобрен със 

Заповед № 70/1991 год., допълнен със Заповед № 305 от 25.09.2006 год.  и изменен в тази 

част със Заповед № 110 от 23.04.2019 год., и Заповед № 95 от 05.05.2021 год., всичките 

на Кмета на Община Хаджидимово, за който имот е съставен Акт за общинска 

собственост № 456 от 04.09.2014 г. 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
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П Р О Т О К О Л № 27 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 01.04.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

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

Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост. /вх. № 91-00-

33/10.03.2022 г./ 

21. ……………………………………… 

 

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

прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 322 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 и ал. 8 от ЗОС, Общински 

съвет – Хаджидимово 

Р  Е  Ш  И: 

 

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се отдаде под наем за срок от 10 (десет) години следния 

недвижим имот - частна общинска собственост, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ 

с полезна площ от 300 (триста) квадратни метра, находящ се на втори етаж от 

ТРИЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА със застроена площ от 396 (триста деветдесет и 

шест) квадратни метра, заснета като имот с планоснимачен номер 528 (петстотин 

двадесет и осем), изградена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) ІІ (втори) от 

квартал 20 (двадесети) по плана на град Хаджидимово, одобрен със Заповед № 70/1991 

год., допълнен със Заповед № 305 от 25.09.2006 год. и изменен в тази част със Заповед 

№ 110 от 23.04.2019 год., и Заповед № 95 от 05.05.2021 год., всичките на Кмета на 

Община Хаджидимово, за имота е съставен Акт за общинска собственост № 456 от 

04.09.2014 г., който имот да се отдаде под наем на: Дружество с ограничена отговорност 

с наименование: „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - ХАДЖИДИМОВО“, със седалище и адрес 

на управление: гр. Гоце Делчев, ул. „Васил Левски“ № 6, общ. Гоце Делчев, обл. 

Благоевград, вписано в ТРРЮЛНЦ при АВ към МП с ЕИК 206758616, без търг или 

конкурс за ползване, като лечебно заведение за извънболнична помощ -медицински 



център, за задоволяване на здравните потребности на населението на община 

Хаджидимово, област Благоевград. 

2. Определя месечна наемна цена в размер на 900 (деветстотин) лева, съгласно 

базисните цени определени от Общински съвет Хаджидимово, дължима от наемателя -

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - ХАДЖИДИМОВО“ ООД, ЕИК 206758616 след изтичане 

на срок от 5 (пет) години от срока на договора за наем. Не се дължи месечен наем за срок 

от 5 (пет) години, който срок започва да тече след издаване на необходимите документи 

за ползване по реда на ЗУТ, като наемателят се задължава да инвестира в наетия имот 

сума в размер на 54 000 (петдесет и четири хиляди) лева, представляваща месечните 

наеми за срок от пет години, инвестицията да е вложена в наетия имот, така необходим 

за въвеждането му в експлоатация за ползване, като лечебно заведение за извънболнична 

помощ -медицински център. Наемателят да предостави оправдателни документи за тази 

стойност. 

 

3. Утвърждава проект на договор за наем и възлага на Кмета на Община 

Хаджидимово, като го Упълномощава да сключи договор за наем, както и да предприеме 

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 № 27 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 01.04.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

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

относно: Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост. 

/вх. № 91-00-50/24.03.2022 г./ 

21. ……………………………………… 

 

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

прие следното 

РЕШЕНИЕ № 323 

 

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 2022 год., приета с Решение № 300 от Протокол № 26 от заседание проведено 

на 31.01.2022 год.,  като в приложение  № 2, в част ⅠⅠІ: Отдаване под наем по реда на чл. 

14, ал. 6 от ЗОС се добави точка: 

Точка 11 - Поземлен имот с идентификатор 00014.78.358 (нула нула нула 

четиринадесет точка седемдесет и осем точка триста петдесет и осем) по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на село Абланица, ЕКАТТЕ 00014, община 

Хаджидимово, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1133/22.05.2018 год. 

на Изпълнителен директор на АГКК с площ от 93898 (деветдесет и три хиляди 

осемстотин деветдесет и осем) квадратни метра, трайно предназначение на територията 

– територия заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: водоем, стар 

идентификатор няма, номер по предходен план: 000358, Акт за публична общинска 

собственост № 461/24.01.2020 год. 

 

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 № 27 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 01.04.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

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

относно: Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост. 

/вх. № 91-00-50/24.03.2022 г./ 

21. ……………………………………… 

 

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

прие следното 

РЕШЕНИЕ № 324 

 

ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ ОТ ОБЛАСТИНЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ 

БЛАГОЕВГРАД. 

 

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 № 27 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 01.04.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

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

относно: Даване на съгласие за издаване на Разрешително за ползване на 

повърхностен воден обект, собственост на община Хаджидимово на „Аквария М“ 

ООД за аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни 

организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях, 

напояване, спортно-развлекателни услуги и други дейности разрешени от закона. 

/вх. № 91-00-49/23.03.2022 г./ 

21. ……………………………………… 

 

С поименно гласуване: 14 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински 

съвет – Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 325 

 

Общински съвет - Хаджидимово, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА 

и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, буква „б” от Закона за водите, Наредбата за ползването 

на повърхностните води 

Р Е Ш И: 

 

Дава съгласие за издаване на разрешително за ползване на повърхностни води от  

водоем - публична общинска собственост, представляващ: ВОДЕН ОБЕКТ с обща площ 

от 109155 (сто и девет хиляди и сто и петнадесет) квадратни метра, образуван от 

Поземлен имот с идентификатор 14341.27.3 (четиринадесет хиляди триста четиридесет 

и едно точка двадесет и седем точка три) по кадастралната карта и кадастралните 

регистри село Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград, одобрени със 

Заповед № РД-18-1135/22.05.2018 год. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на 

поземления имот: местност „ЦИКАНДИЛКА“, с площ от 58075 (петдесет и осем хиляди 

и седемдесет и пет) квадратни метра, трайно предназначение на територията: територия, 

заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: водоем, стар идентификатор 

няма, номер по предходен план: 027003 (нула, двадесет и седем хиляди и трети), съседи 

за поземления имот: поземлени имоти с идентификатори №№ 51860.8.152 (петдесет и 



една хиляди осемстотин и шестдесет точка осем точка сто петдесет и две), 51860.8.161 

(петдесет и една хиляди осемстотин и шестдесет точка осем точка сто шестдесет и едно), 

51860.10.1 (петдесет и една хиляди осемстотин и шестдесет точка десет точка едно), 

14341.500.7 (четиринадесет хиляди триста четиридесет и едно точка петстотин точка 

седем), 14341.500.6 (четиринадесет хиляди триста четиридесет и едно точка петстотин 

точка шест), 14341.500.5 (четиринадесет хиляди триста четиридесет и едно точка 

петстотин точка пет), 14341.500.4 (четиринадесет хиляди триста четиридесет и едно 

точка петстотин точка четири), 14341.500.3 (четиринадесет хиляди триста четиридесет и 

едно точка петстотин точка седем), 14341.500.79 (четиринадесет хиляди триста 

четиридесет и едно точка петстотин точка седемдесет и девет), 14341.27.26 

(четиринадесет хиляди триста четиридесет и едно точка двадесет и седем точка двадесет 

и шест), 14341.27.4 (четиринадесет хиляди триста четиридесет и едно точка двадесет и 

седем точка четири), 14341.27.55 (четиринадесет хиляди триста четиридесет и едно точка 

двадесет и седем точка петдесет и пет), и от Поземлен имот с идентификатор 51860.8.161 

(петдесет и една хиляди осемстотин и шестдесет точка осем точка сто шестдесет и едно) 

по  кадастралната карта и кадастралните регистри село Нова Ловча, община 

Хаджидимово, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1138/22.05.2018 год. 

на Изпълнителен директор на АГКК, с площ от 51080 (петдесет и една хиляди и 

осемдесет) квадратни метра, трайно предназначение на територията: територия, заета от 

води и водни обекти, начин на трайно ползване: водоем, стар идентификатор няма, номер 

по предходен план: 000017 (нула, нула, нула, нула, седемнадесет), съседи за поземления 

имот: поземлени имоти с идентификатори №№ 51860.8.148 (петдесет и една хиляди 

осемстотин и шестдесет точка осем точка сто четиридесет и осем), 51860.8.158 (петдесет 

и една хиляди осемстотин и шестдесет точка осем точка сто петдесет и осем), 51860.8.102 

(петдесет и една хиляди осемстотин и шестдесет точка осем точка сто и две), 51860.8.160 

(петдесет и една хиляди осемстотин и шестдесет точка осем точка сто и шестдесет), 

51860.8.103 (петдесет и една хиляди осемстотин и шестдесет точка осем точка сто и три), 

51860.9.2 (петдесет и една хиляди осемстотин и шестдесет точка девет точка две), 

51860.15.81 (петдесет и една хиляди осемстотин и шестдесет точка петнадесет точка 

осемдесет и едно), 51860.10.2 (петдесет и една хиляди осемстотин и шестдесет точка 

десет точка две), 51860.10.3 (петдесет и една хиляди осемстотин и шестдесет точка десет 

точка три), 51860.10.1 (петдесет и една хиляди осемстотин и шестдесет точка десет едно), 

14341.500.7 (четиринадесет хиляди триста четиридесет и едно точка петстотин точка 

седем), 14341.27.3 (четиринадесет хиляди триста четиридесет и едно точка двадесет и 

седем точка три), 51860.8.152 (петдесет и една хиляди осемстотин и шестдесет точка 

осем точка сто петдесет и две), 51860.8.153 (петдесет и една хиляди осемстотин и 

шестдесет точка осем точка сто петдесет и три), 51860.8.15 (петдесет и една хиляди 

осемстотин и шестдесет точка осем точка петнадесет) и 51860.8.16 (петдесет и една 

хиляди осемстотин и шестдесет точка осем точка шестнадесет), с местонахождение: 

Област Благоевград, община Хаджидимово, село Гайтаниново, ЕКАТТЕ 14341, находящ 

се в местността „ЦИКАНДИЛКА” и област Благоевград, община Хаджидимово, село 

Нова Ловча, ЕКАТТЕ 51860, актуван с Акт за публична общинска собственост № 

439/30.09.2019г., вписан в Служба по вписванията Гоце Делчев към Агенция по 

вписванията София с вх.рег. № 3190, дв.вх.рег.№ 3188, акт № 81, том ХⅠⅠⅠ, партида № 



64901 и 64903 от 04.10.2019 г. на „АКВАРИЯ М“ ООД, ЕИК 206203408, със седалище и 

адрес на управление град Гоце Делчев,  ул.”Христо Силянов” № 58, община Гоце Делчев, 

област Благоевград съгласно изготвеният инвестиционен проект за „Рибовъдно 

стопанство – „Нова Ловча““, приложените към нея документи, неразделна част от 

настоящото решение. Срок на разрешителното - 10 години от датата на издаването му. 

 

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 № 27 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 01.04.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

14. Докладна записка от Людмил Терзиев – Кмет на община 

Хаджидимово, относно:  Приемане на допълнителен 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-

35/11.03.2022 г./ 

21. ……………………………………… 

 

С поименно гласуване: 14 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински 

съвет – Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 326 

 

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 допълнителен 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. 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 



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 № 27 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 01.04.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

15. Докладна записка от Димитър Пумпалов – Председател на временна комисия 

към Общинския съвет, относно: Предложение за избор на съдебни заседатели за 

Окръжен съд - Благоевград.  /вх. № 91-00-41/21.03.2022 г./ 

21. ……………………………………… 

 

С явно гласуване: 14 – „за“, 0 – „против“, 1 – „въздържал се“, Общински съвет – 

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 327 

 

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

за съдебната власт, Общински съвет - Хаджидимово: 

I. Определя двама кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд – 

Благоевград, а именно: Сузана Карамфилова Карамфилова и Илия Костадинов Самаров. 

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

настоящото решение на Председателя на Окръжен съд – Благоевград, ведно с 

документите по чл.68, ал.3 от ЗСВ. 

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската 

администрация закрива дейността на временна комисия за извършване проверка на 

документите на кандидатите за съдебни заседатели. 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: 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 № 27 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 01.04.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

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

относно: Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община 

Хаджидимово за 2022 г. /вх. № 91-00-19/21.02.2022 г./ 

21. ……………………………………… 

 

С явно гласуване: 15 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – 

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 328 

 

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

читалища, Общински съвет - Хаджидимово: 

РЕШИ: 

Приема Програма за развитие на читалищната дейност в община Хаджидимово за 

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 № 27 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 01.04.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

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

относно: Приемане на Програма за закрила на детето. /вх. № 91-00-27/02.03.2022 г./ 

21. ……………………………………… 

 

С явно гласуване: 15 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – 

Хаджидимово прие следното 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 329 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 2 от Правилника за 

прилагане на Закона за закрила на детето, Общински съвет - Хаджидимово: 

РЕШИ: 

Приема Програма за закрила на детето в община Хаджидимово за 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 № 27 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 01.04.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

18. 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 2021 г. /вх. № 91-00-40/21.03.2022 г./ 

21. ……………………………………… 

 

С явно гласуване: 15 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – 

Хаджидимово прие следното 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 330 

 

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

съвет - Хаджидимово: 

РЕШИ: 

Приема Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Хаджидимово за 

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 № 27 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 01.04.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

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

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

Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: Кабелна захранваща линия НН – Външно ел. 

захранване НН на селскостопанска постройка в ПИ 38532.1, м. „Фиталар дере“ с. 

Копривлен, община Хаджидимово.  /вх. № 91-00-29/04.03.2022 г./ 

21. ……………………………………… 

 

С явно гласуване: 15 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – 

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 331 

 

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 

 

I. РАЗРЕШАВА изработването на проект за Подробен устройствен план – 

Парцеларен план (ПУП - ПП) за  Кабелна захранваща линия  НН –Външно ел.захранване  

НН на  селскостопанска  постройка в  ПИ 38532.93.1, м. Фиталар дере, с. Копривлен,  

общ. Хаджидимово с  трасе в землището на с. Копривлен,:                                         

- От СБС № 12,(част от клон Г, на ТП 1 Копривлен) ситуиран в тротоара на 

уличната мрежа пред южната граница на УПИ X-551, квартал 53 по плана на село 

Копривлен, община Хаджидимово, трасето продължава на юг  пресича улицата и 

продължава по  тротоара източно на УПИ I 490, квартал 55 по плана  село Копривлен  и  

излиза  извън населеното място  и  продължава  

 

през ПИ № 38532.92.266, област Благоевград, община Хаджидимово, с. Копривлен, 

вид собств. Общинска публична, вид територия Територия на транспорта, НТП За път от 

общинската пътна мрежа, кaто  пресича  пътя  и  се  включва  в  съществуваща  ел.мрежа  

при  същ. шахта №12, продължава  през  същ. шахта № 13  и  продължава 

 

през ПИ № 38532.92.265, област Благоевград, община Хаджидимово, с. Копривлен, 

вид собств. Държавна публична, вид територия Територия на транспорта, НТП За път от 



републиканската пътна мрежа- в  съществуваща  ел.мрежа  и  продължава  

 

през ПИ № 38532.200.273, област Благоевград, община Хаджидимово, с. 

Копривлен,  вид собств. Държавна публична, вид територия Територия на транспорта, 

НТП За път от общинската пътна мрежа- в  съществуваща  ел.мрежа,  през  същ. шахта 

№ 14,   същ. шахта № 15, същ. шахта № 16, след това  продължава  на  югоизтток  до  ГЕТ 

на  западната  граница  на  ПИ 38532.93.1,  м. Фиталар дере, с. Копривлен,  общ. 

Хаджидимово 

 

II.ОДОБРЯВА задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – 

Парцеларен план (ПУП - ПП) за Кабелна захранваща линия  НН –Външно ел.захранване  

НН на  селскостопанска  постройка в  ПИ 38532.93.1, м. Фиталар дере, с. Копривлен,  

общ. Хаджидимово с  трасе  в землището на с. Копривлен, :                                         

- От СБС № 12,(част от клон Г, на ТП 1 Копривлен) ситуиран в тротоара на 

уличната мрежа пред южната граница на УПИ X-551, квартал 53 по плана на село 

Копривлен, община Хаджидимово, трасето продължава на юг  пресича улицата и 

продължава по  тротоара източно на УПИ I 490, квартал 55 по плана  село Копривлен  и  

излиза  извън населеното място  и  продължава  

 

през ПИ № 38532.92.266, област Благоевград, община Хаджидимово, с. Копривлен, 

вид собств. Общинска публична, вид територия Територия на транспорта, НТП За път от 

общинската пътна мрежа, кaто  пресича  пътя  и  се  включва  в  съществуваща  ел.мрежа  

при  същ. шахта №12, продължава  през  същ. шахта № 13  и  продължава 

 

през ПИ № 38532.92.265, област Благоевград, община Хаджидимово, с. Копривлен, 

вид собств. Държавна публична, вид територия Територия на транспорта, НТП За път от 

републиканската пътна мрежа- в  съществуваща  ел.мрежа  и  продължава  

през ПИ № 38532.200.273, област Благоевград, община Хаджидимово, с.          

Копривлен,  вид собств. Държавна публична, вид територия Територия на транспорта, 

НТП За път от общинската пътна мрежа- в  съществуваща  ел.мрежа,  през  същ. шахта 

№ 14,   същ. шахта № 15, същ. шахта № 16, след това  продължава  на  югоизток  до  ГЕТ 

на  западната  граница  на  ПИ 38532.93.1,  м. Фиталар дере, с. Копривлен,  общ. 

Хаджидимово 

 

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 № 27 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 01.04.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

20. Докладна записка от Мехмед Имамов – Председател на Общински съвет – 

Хаджидимово, относно: Изменение в състава на постоянните комисии.  /вх. № 91-00-

51/25.03.2022 г./ 

21. ……………………………………… 

 

С явно гласуване: 15 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – 

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 332 

 

1. Утвърждава следния състав на ПК по „Образование, култура, вероизповедания, 

здравеопазване, социални дейности, спорт, детски и младежки дейности: 

1. Димитър Георгиев Парасков 

2. Ангел Иванов Безев; 

3. Емел Сюлейманова Хавальова; 

4. Кирил Великов Праматаров; 

          5. Наташа Атанасова Стоянова. 

 

С явно гласуване: 15 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – 

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 333 

 

1. Утвърждава следния състав на ПК по „Устройство на територията, 

инфраструктура, транспорт, безопасност на движението и гражданска защита“: 

1. Кръстьо Иванов Типов; 

2. Димитър Ангелов Пумпалов; 

3. Емел Сюлейманова Хавальова; 

4. Илиян Димитров Синадинов; 

4. Елхан Юлиянов Чинарски; 



 

2. Избира за председател на ПК по „Устройство на територията, инфраструктура, 

транспорт, безопасност на движението и гражданска защита“   Кръстьо Иванов Типов. 

 

С явно гласуване: 15 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – 

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 334 

 

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

администрация, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността 

на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска 

администрация, Общински съвет – Хаджидимово 

РЕШИ: 

 

1. Утвърждава следния състав на ПК по „Бюджет, финанси и данъчна политика“: 

1. Ибраим Ибраимов Зайденов – председател; 

2. Кръстьо Иванов Типов; 

3. Костадин Димитров Караянев; 

4. Костадин Георгиев Лазаров; 

5. Лазар Тодоров Папазов. 

 

 

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 № 27 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 01.04.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

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

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 335 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, отпуска 2000 лева на И. Г., 

жител на гр. Хаджидимово. 

 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 

 

 

 
 

 

 

 
 


