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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 01.01.2022 г. до 30.06.2022 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 01.01.2022 г. до 30.06.2022 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 01.01.2022 Г. ДО 30.06.2022 ГОДИНА 
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Уважаеми общински съветници, настоящия отчет обхваща периода от 

01.01.2022 г. до 30.06.2022 година и съдържа информация за проведените 
заседанията  на  съвета  и  постоянните комисии, присъствие и отсъствие 
на съветници, приетите решения, върнатите за ново обсъждане и оспорени 
актове на Общинския съвет. 

 
 
За отчетния период са проведени: 
 
 

 Заседания на Общински съвет – 6 броя, от които три редовни и 

три извънредни. Поканите и материалите за заседанията на Общинския 

съвет са представяни на Областния управител, Кмета на общината, 

общинските съветници, кметовете на кметства и кметските наместници в 

сроковете, предвидени в Правилника за организацията на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската 

администрация.  

 Заседания на Председателски съвет – с Решение № 

588/06.04.2022 г. Административен съд – Благоевград отмени всички 

разпоредби в Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска 

администрация, свързани със създаването и правомощията на 

Председателския съвет. Основни мотиви за отмяната са, че 

Председателският съвет, като орган не е предвиден в ЗМСМА. След като не 

е предвидено в ЗМСМА в състава на общинските съвети да има други 

органи, то с приетия Правилник не може да се доразвива закона и да се 

създават допълнителни органи със съответните правомощия. 

 Заседания на ПК по „Бюджет, финанси и данъчна политика“  -    

4  броя, от които едно неприсъствено. отсъствали съветници – Лазар 

Папазов – 4 и Костадин Лазаров - 1. Приети становища 11 бр., основни 

разгледани  докладни записки са приемане бюджета на община 

Хаджидимово за 2022 г., отчет за изпълнението на бюджета за 2021 г. от 

второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, културен календар на 

община Хаджидимово, утвърждаване на разходи и други. 

 Заседания на ПК по „Общинска собственост, приватизация, 

земеделие, гори, опазване на околната среда и водите“ – 5 броя, Няма 

отсъствали съветници. Приети становища 28 бр. Основни разгледани  

докладни записки са свързани с разпореждане с недвижими имоти – частна 

общинска собственост, предоставяне на Общинска служба „Земеделие“ гр. 

Хаджидимово на земеделски земи за възстановяване правото на 

собственост, приемане на Програма за управление и разпореждане с 

общинска собственост за 2022 г., предоставяне на пасища, мери и ливади 

за общо и индивидуално ползване на собственици или ползватели на 

пасищни животни и други. 



 4 

 Заседание на ПК по „Устройство на територията, 

инфраструктура, транспорт, безопасност на движението и гражданска 

защита“ – 4 броя, от които едно неприсъствено. Отсъствали съветници – 

Елхан Чинарски - 2. Приети становища – 11 броя, свързани най-вече с 

разрешение за изработване и одобрение на проекти за подробни 

устройствени планове. 

 Заседание на ПК по „Образование, култура, вероизповедания, 

здравеопазване, социални дейности, спорт, детски и младежки дейности“ – 

4 броя, от които едно неприсъствено. Отсъствали Кирил Праматаров – 1, 

приети становища 16 бр. Приети от комисията са културен календар за 2022 

г., програма за развитие на читалищната дейност, програма за закрила на 

детето, годишен план за младежта, годишен план за развитие на 

социалните услуги, отчет за дейността на МКБППМН за 2021 г. и други.  

 Заседание на ПК по „Регионално развитие, инвестиции, 

евроинтеграция, еврофондове, бизнес среда, трудова заетост, нормативна 

дейност и обществен ред“ – 2 броя, отсъствие на съветниците: Ибраим 

Зайденов – 1, Лазар Папазов – 2, приети становища 3 бр. Разгледани и 

приети са докладни свързани с кандидатстване на община Хаджидимово с 

проекти по оперативни програми. 

 ПК по „Предотвратяване разкриване конфликт на интереси“ не 

е провела заседание за посочения период. 

 
През отчетния период е създадена една временна комисия, която да 

извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели 

за Окръжен съд – Благоевград – комисията проведе три заседания и излезе 

с доклад пред Общинския съвет.  



 5 

 В табличен вид представям информация за проведените заседания и приетите решения на Общински съвет – 
Хаджидимово. 
 

Заседание № 26 на Общински съвет – Хаджидимово проведено на 31.01.2022 г.  Приети 11 броя решения. Присъстват 16 общински съветника. 
Отсъства Лазар Папазов. 

Вид на материала, 
вносител 

Решение №  дата, 
Протокол № 

ОТНОСНО Характер 

ДЗ с вх. № № 91-00-
6/19.01.2022 Вносител: 
М. Имамов 

Решение №298/31.01.2022 
г. Протокол №26 

Отчет за дейността на Общински съвет – Хаджидимово и неговите комисии за 
периода от 01.07.2021 г. до 31.12.2021 г. 

Приемане на отчети, справки,  
информации, анализи 

ДЗ с вх. № 91-00-
7/19.01.2022 
Вносител: Л. Терзиев 

Решение №299/31.01.2022 
г. Протокол №26 

Приемане на културен календар на национални и общински празници Образование,  култура 

ДЗ с вх. № 91-00-
8/24.01.2022 
Вносител: Л. Терзиев 

Решение №300/31.01.2022 
г. Протокол №26 

Приемане на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост в 
община Хаджидимово за 2022 г-8. 

Управление и разпореждане с ОС 

Заповед ОА-АК-
14/17.02.2022 г. 
Вносител: Областен 
управител 

Решение №301/31.01.2022 
г. Протокол №26 

Преразглеждане на решение № 294, взето Протокол № 25/29.12.2021 г. , 
относно: Обявяване на недвижим имот в частна общинска собственост в с. 
Копривлен. 

Управление и разпореждане с ОС 

ДЗ с вх. № 91-00-
1/06.01.2022 
Вносител: Л. Терзиев 

Решения №302 и 
303/31.01.2022 г. Протокол 
№26 

Приемане на актуализиран план за защита от бедствия на община Хаджидимово 
и Общинска програма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025 г.  

Приемане на програми и планове 

ДЗ с вх. № 91-00-
4/17.01.2022 
Вносител: Л. Терзиев 

Решение №304/31.01.2022 
г. Протокол №26 

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.   

Приемане на програми и планове 

ДЗ с вх. № 91-00-
176/24.11.2022 
Вносител: Л. Терзиев 

Решение №305/31.01.2022 
г. Протокол №26 

Промяна на начина на трайно ползване на имот общинска собственост.  /с. 
Копривлен, м. „Фиталар дере“./ 

Управление и разпореждане с ОС 

ДЗ с вх. № 91-00-
3/17.01.2022 г. 
Вносител: М. Имамов 

Решение №306/31.01.2022 
г. Протокол №26 

Избор на временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели 
за Окръжен съд - Благоевград.   

Избор на представители в 
сдружения и други органи 

ДЗ с вх. № 91-00-
203/29.12.2021 г. 
Вносител: Л. Терзиев 

Решение №307/31.01.2022 
г. Протокол №26 

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“.   

Устройство на територията 

Писмо с вх. № 91-00-
123/09.09.2021 г. 
 

Решение №308/31.01.2022 
г. Протокол №26 

 Преписка за опрощаване на държавни вземания на Георги Тодоров Корчев. Социални дейности 
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Заседание № 27 на Общински съвет – Хаджидимово проведено на 01.04. 2022 г.  Приети 24 броя решения. Присъстват 15 общински съветника, 
отсъстват Лазар Папазов и Кармелита Палашева. 

  

Вид на материала, 
вносител 

Решение №  дата, 
Протокол № 

ОТНОСНО Характер 

ДЗ с вх. № 91-00-
43/22.03.2022 
Вносител: Л. Терзиев 

Решение №309/01.04.2022 
г. Протокол №27 

Приемане бюджета на община Хаджидимово за 2022 г.  Бюджет и финанси на общината 

Отчети, вносител: 
Второстепенни 
разпоредители 

Решение №310/01.04.2022 
г. Протокол №27 

Отчети за изпълнението на бюджета за 2021 г. на второстепенните 
разпоредители с бюджетни кредити.  

Бюджет и финанси на общината 

ДЗ с вх. № 91-00-
44/22.03.2022 
Вносител: Л. Терзиев 

Решение №311/01.04.2022 
г. Протокол №27 

Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете в община 
Хаджидимово 

Бюджет и финанси на общината 

ДЗ с вх. № 91-00-
42/22.03.2022 
Вносител: Л. Терзиев 

Решение №312/01.04.2022 
г. Протокол №27 

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.   

Бюджет и финанси на общината 

ДЗ с вх. № 91-00-
23/22.02.2022 
Вносител: Л. Терзиев 

Решение №313/01.04.2022 
г. Протокол №27 

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. 

Управление и разпореждане с ОС 

ДЗ с вх. № 91-00-
30/07.03.2022 
Вносител: Л. Терзиев 

Решение №314/01.04.2022 
г. Протокол №27 

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.  

Управление и разпореждане с ОС 

ДЗ с вх. № 91-00-
55/31.03.2022 
Вносител: Л. Терзиев 

Решение №315/01.04.2022 
г. Протокол №27 

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. 

Управление и разпореждане с ОС 

ДЗ с вх. № 91-00-
24/25.02.2022 
Вносител: Л. Терзиев 

Решения №316 и 
317/01.04.2022 г. Протокол 
№27 

Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост /УРЕГУЛИРАН 
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) ХІІІ, имот планоснимачен номер 511 от квартал 46 по 
плана на село Копривлен./ 

Управление и разпореждане с ОС 

ДЗ с вх. № 91-00-
26/01.03.2022 
Вносител: Л. Терзиев 

Решение №318/01.04.2022 
г. Протокол №27 

Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост /Поземлен имот 
с идентификатор 52101.19.89 по кадастралната карта и кадастралните регистри 
на село Ново Лески/ 

Управление и разпореждане с ОС 

ДЗ с вх. № 91-00-
28/02.03.2022 
Вносител: Л. Терзиев 

Решения №319 и 
320/01.04.2022 г. Протокол 
№27 

Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост /Поземлен имот 
с идентификатор 38532.92.221 по кадастралната карта и кадастралните регистри 
на село Копривлен/. 

Управление и разпореждане с ОС 

ДЗ с вх. № 91-00-
33/10.03.2022 
Вносител: Л. Терзиев 

Решения №321 и 
322/01.04.2022 г. Протокол 
№27 

 Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост 
/ТРИЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА със застроена площ от 396 квадратни метра, 
заснета като имот с планоснимачен номер 528, изградена в УРЕГУЛИРАН 
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) ІІ (втори) от квартал 20 по плана на град 
Хаджидимово/ 

Управление и разпореждане с ОС 
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ДЗ с вх. № 91-00-
50/24.03.2022 
Вносител: Л. Терзиев 

Решения №323 и 
324/01.04.2022 г. Протокол 
№27 

Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост / 
Поземлен имот с идентификатор 00014.78.358 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на село Абланица/. 

Управление и разпореждане с ОС 

ДЗ с вх. № 91-00-
49/23.03.2022 
Вносител: Л. Терзиев 

Решение №309/01.04.2022 
г. Протокол №325 

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. 

Управление и разпореждане с ОС 

ДЗ с вх. № 91-00-
35/11.03.2022 
Вносител: Л. Терзиев 

Решение №326/01.04.2022 
г. Протокол №27 

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.  

Приемане на програми и планове 

ДЗ с вх. № 91-00-
41/21.03.2022  г.  
Вносител: Д. Пумпалов 

Решение №327/01.04.2022 
г. Протокол №27 

Предложение за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд - Благоевград.   Избор на представители в 
сдружения и други органи 

ДЗ с вх. № 91-00-
19/21.02.2022  г.  
Вносител: Д. Баханов 

Решение №328/01.04.2022 
г. Протокол №27 

Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община 
Хаджидимово за 2022 г.  

Приемане на програми и планове 

ДЗ с вх. № 91-00-
27/02.03.2022  г.  
Вносител: Д. Баханов 

Решение №329/01.04.2022 
г. Протокол №27 

Приемане на Програма за закрила на детето.  Социални дейности 

ДЗ с вх. № 91-00-
40/21.03.2022  г.  
Вносител: Д. Баханов 

Решение №330/01.04.2022 
г. Протокол №27 

Приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община 
Хаджидимово за 2021 г.  

Приемане на отчети, справки,  
информации, анализи 

ДЗ с вх. № 91-00-
29/04.03.2022 
Вносител: Л. Терзиев 

Решение №331/01.04.2022 
г. Протокол №27 

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.  г 

Устройство на територията 

ДЗ с вх. № 91-00-
51/25.03.2022 
Вносител: М. Имамов 

Решения №332, 333 и 
334/01.04.2022 г. Протокол 
№27 

Докладна записка от Мехмед Имамов – Председател на Общински съвет – 
Хаджидимово, относно: Изменение в състава на постоянните комисии.   

Избор на представители в 
сдружения и други органи 

Заявление с вх. № 91-
00-37/15.03.2022 
 

Решение №335/01.04.2022 
г. Протокол №27 

Отпускане на еднократна финансова помощ. Социални дейности 

Заседание № 28 на Общински съвет – Хаджидимово проведено на 03.05.2022 г.  Приети 2 броя решения. Присъстват 14 общински съветника, 
отсътвали Лазар Папазов, Ангел Безев и Шейнур Моллов. 

Вид на материала, 
вносител 

Решение №  дата, 
Протокол № 

ОТНОСНО Характер 

Заповед ОА-АК-
123/18.04.2022 г. 
Вносител: Областен 
управител 

Решение № 336/03.05.2022 
г. Протокол №28 

Отмяна на решение № 318, взето по протокол № 27 от заседание на Общински 
съвет – Хаджидимово, проведено на 01.04.2022 г. 

Управление и разпореждане с ОС 
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Заповед ОА-АК-
124/18.04.2022 г. 
Вносител: Областен 
управител 

Решение № 337/03.05.2022 
г. Протокол №28 

Отмяна на решение № 320, взето по протокол № 27 от заседание на Общински 
съвет – Хаджидимово, проведено на 01.04.2022 г. 

Управление и разпореждане с ОС 

Заседание № 29 на Общински съвет – Хаджидимово проведено на 17.05.2022 г.  Приети две решения. Присъстват 14 общински съветника, 
отсътвали Лазар Папазов, Елхан Чинарски и Шейнур Моллов. 

Вид на материала, 
вносител 

Решение №  дата, 
Протокол № 

ОТНОСНО Характер 

ДЗ с вх. № 91-00-
77/12.05.2022 г. 
Вносител:  
Вносител: Л. Терзиев 

Решение № 338/17.05.2022 
г. Протокол №29 

Определяне на представител на община Хаджидимово в комисията за 
изработване на Областна здравна карта. 

Избор на представители в 
сдружения и други органи 

ДЗ с вх. № 91-00-
81/16.05.2022 г. 
Вносител:  
Вносител: Л. Терзиев 

Решение № 339/17.05.2022 
г. Протокол №29 

Удължаване с до 12 месеца срока на Договор за кредит - овърдрафт № ДБ-8049-
3634/16.10.2020г., подписан между община Хаджидимово, като кредитополучател 
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. 

Бюджет и финанси на общината 

Заседание № 30 на Общински съвет – Хаджидимово проведено на 30.05.2022 г.  Приети 2 броя решения. Присъстват 12 общински съветника, 
отсътвали Лазар Папазов, Елхан Чинарски, Кармелита Палашева, Кирил Праматаров и Ибраим Зайденов. 

Вид на материала, 
вносител 

Решение №  дата, 
Протокол № 

ОТНОСНО Характер 

ДЗ с вх. № 91-00-
94/26.05.2022  г.  
Вносител: Л. Терзиев 

Решение № 340/30.05.2022 
г. Протокол №30 

Определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност 
по смисъла на Закона за публичните финанси на територията на община 
Хаджидимово и даване на съгласие за кандидатстване по процедура за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 – „3.1 - 
Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19” по Оперативна програма за 
храни и/или основно материално подпомагане. 

Кандидатстване по проекти и 
програми 

ДЗ с вх. № 91-00-
83/17.05.2022   г.  
Вносител: Л. Терзиев 

Решение № 341/30.05.2022 
г. Протокол №30 

Кандидатстване на община Хаджидимово с проект по Програма за развитие на 
селските райони за периода 2014-2020 г. 
 

Кандидатстване по проекти и 
програми 

Заседание № 31 на Общински съвет – Хаджидимово проведено на 30.06.2022 г.  Приети 28 броя решения. Присъстват 13 общински 
съветника, отсъствали Кирил Праматаров, Елхан Чинарски, Кръстьо Типов и Димитър Парасков. 
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Вид на материала, 
вносител 

Решение №  дата, 
Протокол № 

ОТНОСНО Характер 

ДЗ с вх. № 91-00-
103/15.06.2022 г.  
Вносител: Л. Терзиев 

Решение № 342/30.06.2022 
г. Протокол №31 

Утвърждаване на разходи. Бюджет и финанси на общината 

ДЗ с вх. № 91-00-
107/16.06.2022  г. 
Вносител: Л. Терзиев 

Решение № 343/30.06.2022 
г. Протокол №31 

Съгласуване условията за провеждане на обществена поръчка „Избор на 
оператор за експлоатация на инсталация за предварително третиране и 
инсталация за компостиране, в рамките на регионалната система за управление 
на отпадъците в Регион Гоце Делчев. 

Бюджет и финанси на общината 

ДЗ с вх. № 91-00-
86/18.05.2022  г.  
Вносител: Л. Терзиев 

Решение № 344/30.06.2022 
г. Протокол №31 

Обявяване на обекти от първостепенно значение и включването им в Годишната 
програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 
периода 2022 г. като общински обекти от първостепенно значение. 

Управление и разпореждане с ОС 

ДЗ с вх. № 91-00-
59/05.04.2022 г.  
Вносител Л. Терзиев 

Решение № 345/30.06.2022 
г. Протокол №31 

Предоставяне на пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване на 
собственици или ползватели на пасищни животни, регистрирани в интегрираната 
информационна система на Българска агенция по безопасност на храните за 
стопанска 2022/2023 година. 

Управление и разпореждане с ОС 

ДЗ с вх. № 91-00-
63/11.04.2022 г.  
Вносител Л. Терзиев 

Решение № 346/30.06.2022 
г. Протокол №31 

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. 

Управление и разпореждане с ОС 

ДЗ с вх. № 91-00-
104/16.06.2022 г.  
Вносител Л. Терзиев 

Решения № 347 и 
348/30.06.2022 г. Протокол 
№31 

Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост. МАСИВНА 
СГРАДА със застроена площ от 546 квадратни метра, заснета като имот с 
идентификатор 03975.5.44.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри 
на село Беслен, местност „ОГРАДАТА“, 

Управление и разпореждане с ОС 

ДЗ с вх. № 91-00-
105/16.06.2022 г.  
Вносител Л. Терзиев 

Решение № 349/30.06.2022 
г. Протокол №31 

Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост - Поземлен имот 
с идентификатор 52101.19.89  по кадастралната карта и кадастралните регистри 
на село Ново Лески, община Хаджидимово, с площ по скица 13861 квадратни 
метра с трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно 
ползване -  За животновъдна ферма. 

Управление и разпореждане с ОС 

ДЗ с вх. № 91-00-
108/16.06.2022 г.  
Вносител Л. Терзиев 

Решение № 350/30.06.2022 
г. Протокол №31 

Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост - УРЕГУЛИРАН 
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с площ от 2 075 квадратни метра, ведно с изградена 
ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 523 
квадратни метра, находящ се в строителните граници на село Теплен, община 
Хаджидимово. 

Управление и разпореждане с ОС 

ДЗ с вх. № 91-00-
112/21.06.2022 г.  
Вносител Л. Терзиев 

Решения № 351 и 
352/30.06.2022 г. Протокол 
№31 

Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост - Поземлен имот 
с идентификатор 38532.92.221 по КККР на село Копривлен, община 
Хаджидимово, 

Управление и разпореждане с ОС 

ДЗ с вх. № 91-00-
106/16.06.2022 г.  
Вносител Л. Терзиев 

Решение № 353/30.06.2022 
г. Протокол №31 

Обявяване на общински имот от публична в частна общинска собственост - 
Поземлен имот с идентификатор 38532.90.173 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на село Копривлен, община Хаджидимово 

Управление и разпореждане с ОС 

ДЗ с вх. № 91-00-
109/17.06.2022 г.  
Вносител Л. Терзиев 

Решение № 354/30.06.2022 
г. Протокол №31 

Прекратяване на съсобственост по отношение на поземлен имот с 
идентификатор 00014.174.53, находящ се в местността „Катеричек“, село 
Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград с трайно предназначение 
на територията: земеделска и начин на трайно ползване: Нива, цялата с площ от 
83340 кв. м., чрез извършване на доброволна делба.  

Управление и разпореждане с ОС 

ДЗ с вх. № 91-00- Решение № 355/30.06.2022 Изготвяне на мотивирано предложение до Министъра на образованието и Образование,  култура 
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95/27.05.2022 г.  
Вносител Л. Терзиев 

г. Протокол №31 науката за запазване статута на защитено училище на ОУ „Гоце Делчев“ село 
Беслен, община Хаджидимово. 

ДЗ с вх. № 91-00-
96/27.05.2022 г.  
Вносител Л. Терзиев 

Решения № 356,357 и 
358/30.06.2022 г. Протокол 
№31 

Изготвяне на мотивирано предложение до Министъра на образованието и 
науката за запазване статута на средищни училища на СУ „Никола Йонков 
Вапцаров“, гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, СУ „Св. Паисий 
Хилендарски“ с. Абланица, община Хаджидимово и ОУ „Гоце Делчев“ село 
Беслен, община Хаджидимово.  

Образование,  култура 

ДЗ с вх. № 91-00-
87/19.05.2022 г.  
Вносител Л. Терзиев 

Решение № 359/30.06.2022 
г. Протокол №31 

Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община 
Хаджидимово за 2023 г.  

Социални дейности 

ДЗ с вх. № 91-00-
88/19.05.2022 г.  
Вносител Д. Баханов 

Решение № 360/30.06.2022 
г. Протокол №31 

Приемане на Общински годишен план за младежта за 2022 г. Образование,  култура 

ДЗ с вх. № 91-00-
89/19.05.2022 г.  
Вносител Д. Баханов 

Решение № 361/30.06.2022 
г. Протокол №31 

Приемане на отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2021 г.  Образование,  култура 

ДЗ с вх. № 91-00-
91/19.05.2022 г.  
Вносител Д. Баханов 

Решение № 362/30.06.2022 
г. Протокол №31 

Приемане на Отчета по изпълнението на Общинската програма за закрила на 
детето през 2021 г.  

Образование,  култура, социални 
дейности 

ДЗ с вх. № 91-00-
62/07.04.2022 г.  
Вносител Л. Терзиев 

Решение № 363/30.06.2022 
г. Протокол №31 

Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – 
Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на електронна съобщителна мрежа на 
„Вайтъл-И“ ЕООД на територията на община Хаджидимово – съоръжение от 
техническата инфраструктура.  

Устройство на територията 

ДЗ с вх. № 91-00-
64/11.04.2022 г.  
Вносител Л. Терзиев 

Решение № 364/30.06.2022 
г. Протокол №31 

Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План 
застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот № 00014.101.26, м. „Шатора“, село 
Абланица, община Хаджидимово, за жилищно строителство.   

Устройство на територията 

ДЗ с вх. № 91-00-
65/14.04.2022 г.  
Вносител Л. Терзиев 

Решение № 365/30.06.2022 
г. Протокол №31 

Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План 
застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот № 65108.23.157, м. „Халката/Тумбата“, 
село Садово, община Хаджидимово, за „Ремонтна работилница за камиони, 
кафе, складове, паркинг, офиси. 

Устройство на територията 

ДЗ с вх. № 91-00-
66/14.04.2022 г.  
Вносител Л. Терзиев 

Решение № 366/30.06.2022 
г. Протокол №31 

Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План 
застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот № 65108.23.166, м. „Халката/Тумбата“, 
село Садово, община Хаджидимово, за „Ремонтна работилница за камиони, 
кафе, складове, паркинг, офиси“.   

Устройство на територията 

ДЗ с вх. № 91-00-
110/17.06.2022 г.  
Вносител Л. Терзиев 

Решение № 367/30.06.2022 
г. Протокол №31 

Докладна записка от Людмил Терзиев – Кмет на община Хаджидимово, относно: 
Даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП за промяна на 
предназначението на поземлени имоти с НТП „Пасища“ – публична общинска 
собственост.  

Устройство на територията 

ДЗ с вх. № 91-00-
75/29.04.2022 г.  
Вносител К. 
Каймаканов 

Решение № 368/30.06.2022 
г. Протокол №31 

Отчет за поддържане на пътищата при зимни условия за изминалия сезон в 
община Хаджидимово. 

Устройство на територията 

ДЗ с вх. № 91-00-
98/07.06.2022 г.  
Вносител: М. Имамов 

Решение № 369/30.06.2022 
г. Протокол №31 

Докладна записка от Мехмед Имамов – председател на Общински съвет - 
Хаджидимово, относно: Приемане на план за работа на Общински съвет – 
Хаджидимово за второто полугодие на 2022 г. и Календарен график за 
провеждане на заседанията за второто полугодие на 2022 г.  

Административни и организационни 
въпроси 
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За посочения период върнати за ново обсъждане решения на Общински съвет от 
Областния управител на област Благоевград и оспорени пред Административен съд – 
Благоевград са: 

- Решение № 301, взето по протокол № 26/31.01.2022 г., с което е потвърдено 

решение № 294 от протокол № 25/29.12.2021 г. – с решението се обявява за частна 

общинска собственост поземлен имот с площ от 188 квадратни метра в село Копривлен – 

оспорено е пред Административен съд – Благоевград и е отменено; 

- Решение № 318, взето по протокол № 27 от заседание на Общински съвет – 

Хаджидимово, проведено на 01.04.2022 г. за разпореждане с недвижим имот – частна 

общинска собственост /Поземлен имот с идентификатор 52101.19.89 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на село Ново Лески/ - решението е отменено от 

Общинския съвет на следващо заседание; 

- Решение № 320, взето по протокол № 27 от заседание на Общински съвет – 

Хаджидимово, проведено на 01.04.2022 г. за разпореждане с недвижим имот – частна 

общинска собственост /Поземлен имот с идентификатор 38532.92.221 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на село Копривлен 

- Решение № 324, взето по протокол № 27 от заседание на Общински съвет – 

Хаджидимово, проведено на 01.04.2022 г., с което Общинския съвет е дал съгласие да 

бъде отдаден под наем чрез публично оповестен конкурс за избор на оператор на 

язовирна стена поземлен имот в с. Абланица – водоем – оспорено е пред 

Административен съд – Благоевград, производството не е приключило; 

- Решение № 316 и 317, взето по протокол № 27 от заседание на Общински 

съвет – Хаджидимово, проведено на 01.04.2022 г., с което Общинския съвет е дал 

съгласие за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост /УРЕГУЛИРАН 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) ХІІІ, имот планоснимачен номер 511 от квартал 46 по плана 

на село Копривлен./  – оспорено е пред Административен съд – Благоевград от Иван 

Михайлов Чакалов, с решение от 21.07.2022 г. съдът оставя без разглеждане жалбата и 

прекратява производството по делото. 

 
Няма заведени дела по протест на Окръжна прокуратура – Благоевград.  
 
На сайта на Общински съвет – Хаджидимово се публикуват приетите решения, 

наредби, правилници, график на заседанията на постоянните комисии и други документи. 
Информацията се актуализира своевременно. 

 
Уважаеми общински съветници, това беше накратко нашата работа за предходните 

шест месеца. Оценка може да даде всеки един от Вас и гражданите на община 
Хаджидимово.  

 
 
 

 
ВНОСИТЕЛ: 
Председател на ОбС – Хаджидимово 
Мехмед Имамов 


