
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 № 33 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.09.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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

Намаляне на начална тръжна цена за продажба на недвижим имот – частна общинска 

собственост. /вх. № 91-00-134/23.08.2022 г./ 

15. ……………………………………… 

С 14 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – Хаджидимово прие 

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 375 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 57, ал. 4 от Наредбата за реда 

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

на кметовете, Общински съвет - Хаджидимово                                                          

Р Е Ш И : 

1. ИЗМЕНЯ Решение № 348 от протокол № 31 от заседание на Общински съвет  

Хаджидимово, проведено на 30.06.2022 год., като НАМАЛЯ определената първоначална 

тръжна цена за продажбата на  недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: 

МАСИВНА СГРАДА със застроена площ от 546 (петстотин четиридесет и шест) квадратни 

метра, заснета като имот с идентификатор 03975.5.44.1 (нула три девет седем пет точка пет 

точка  четиридесет и четири точка едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

село Беслен, местност „ОГРАДАТА“, община Хаджидимово, област Благоевград, 

предназначение -– Складова база, склад, одобрени със Заповед РД-18-1156/23.05.2018 год. на 

изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър  и изменена със 

Заповед № 18-4387/27.04.2022 год. на Началника на СГКК-Благоевград, изградена в 

ПОЗЕМЛЕН  ИМОТ с идентификатор 03975.5.44 (нула три девет седем пет точка пет точка  

четиридесет и четири) по КККР на село Беслен, одобрени със Заповед РД-18-1156/23.05.2018 

год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър  и изменена 

със Заповед № 18-4387/27.04.2022 год. на Началника на СГКК - Благоевград, находящ се в 

местност „ЛОЗЯТА“ в землището на село Беслен, ЕКАТТЕ 03975, община Хаджидимово, 

област Благоевград, при граници: 03976.5.15 (нула три девет седем пет точка пет точка  

петнадесет), 03976.5.17 (нула три девет седем пет точка пет точка  седемнадесет), 03976.5.18 

(нула три девет седем пет точка пет точка  осемнадесет), 03976.5.22 (нула три девет седем пет 

точка пет точка  четиридесет и четири), 03976.5.42 (нула три девет седем пет точка пет точка  

четиридесет и две), 03976.5.5 (нула три девет седем пет точка пет точка  пет), 03976.6.20 (нула 



три девет седем пет точка пет точка  двадесет) и 03976.9.27 (нула три девет седем пет точка пет 

точка  двадесет и седем), ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и 

от правото на строеж върху мястото, актуван с Акт за частна общинска собственост № 942 от 

25.05.2022 год., вписан в Службата по вписвания Гоце Делчев към Агенция по вписванията 

София с дв.вх. рег. № 2068, вх.рег. № 2068, парт. №  77586, акт № 52, том ІХ, дело № 

875/30.05.2022 год., от  45 200 (четиридесет и пет хиляди и двеста) лева на  22 600 (двадесет и 

две хиляди и шестстотин)  лева. 

2. Упълномощава Кмета на  Община Хаджидимово да предприеме действия по 

организирането и провеждането на публичен търг по реда на глава пета от НРПУРОИКПК, при 

същите условия, като се коригира първоначалната тръжна цена за  продажба на имота. 

 

 
 

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 № 33 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.09.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. …………………………………….. 

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

Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост в 

община Хаджидимово за 2022 година.  /вх. № 91-00-136/25.08.2022 г./ 

15. ……………………………………… 

С 14 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – Хаджидимово прие 

следното 

РЕШЕНИЕ № 376 

 

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  

РЕШИ: 

Актуализира Програма за управлението на общинска собственост в община 

Хаджидимово за 2022 година, приета с Решение № 300 от Протокол № 26 от заседание 

проведено на 31.01.2022 год., като в приложение  № 2 – в точка I. Отдаване под наем, 

чрез публичен търг или публично оповестен конкурс се добави точка 16: 

№ 

по 

ред 

ИМОТ 

16. Помещение с площ от 182 (сто осемдесет и два) квадратни метра, находящо се 

в приземния етаж на Двуетажната масивна сграда – Читалище, построена в УПИ 

(парцел) ІІ (втори), имот планоснимачен № 526 (петстотин двадесет и шест) от 

квартал 20 (двадесети) по сега действащия план на град Хаджидимово, община 

съща, област Благоевградска, 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 трите на Кмета на Община 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 № 33 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.09.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. …………………………………….. 

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

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

137/25.08.2022 г./ 

15. ……………………………………… 

С 13 – „за“, 0 – „против“, 1 – „въздържал се“, Общински съвет – Хаджидимово прие 

следното 

РЕШЕНИЕ № 377 

 

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 00014.105.166 (нула нула 

нула едно четири точка сто и пет точка сто шестдесет и шест) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на село Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград, 

одобрени със Заповед № РД-18-1133/22.05.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция по 

геодезия, картография и кадастър, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните 

регистри, засягащо поземленият имот е от 06.04.2022г., с площ по скица 97878 (деветдесет и 

седем хиляди осемстотин седемдесет и осем) квадратни метра с трайно предназначение на 

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

неполивни условия - 8 (осма), стар идентификатор – няма, номер по предходен план - 105160, 

находящ се в землището на село Абланица, ЕКАТТЕ 00014, община Хаджидимово, област 

Благоевград, при граници (съседи): 00014.105.164 (нула нула нула едно четири точка сто и пет 

точка сто шестдесет и четири), 00014.105.158 (нула нула нула четиринадесет точка сто и пет 

точка сто петдесет и осем), 00014.105.157 (нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка 

сто петдесет и седем), 00014.105.156 (нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка сто 

петдесет и шест), 00014.105.117 (нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка сто и 

седемнадесет), 00014.105.142 (нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка сто 

четиридесет и две), 00014.105.119 (нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка сто и 

деветнадесет), 00014.105.118 (нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка сто и 

осемнадесет), 00014.105.136 (нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка сто тридесет 



и шест), 00014.105.159 (нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка сто петдесет и 

девет), 00014.105.165 (нула нула нула едно четири точка сто и пет точка сто шестдесет и пет), 

00014.105.120 (нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка сто и двадесет), 

00014.105.135 (нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка сто тридесет и пет), 

00014.105.121 (нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка сто двадесет и едно), 

00014.105.134 (нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка сто тридесет и четири), 

00014.105.123 (нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка сто двадесет и три), 

00014.105.122 (нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка сто двадесет и две), 

00014.105.127 (нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка сто двадесет и седем), 

00014.105.138 (нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка сто тридесет и осем), 

00014.105.124 (нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка сто двадесет и четири), 

00014.105.125 (нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка сто двадесет и пет), 

00014.105.126 (нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка сто двадесет и шест), 

00014.105.128 (нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка сто двадесет и осем), 

00014.105.129 (нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка сто двадесет и девет), 

00014.105.130 (нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка сто и тридесет), 

00014.105.131 (нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка сто тридесет и едно), 

00014.104.25 (нула нула нула четиринадесет точка сто и четири точка двадесет и пет), 

00014.105.133 (нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка сто тридесет и три), 

00014.105.132 (нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка сто тридесет и две), 

00014.105.23 (нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка двадесет и три), 

00014.104.212 (нула нула нула четиринадесет точка сто и четири точка двеста и дванадесет), 

00014.105.24 (нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка двадесет и четири), 

00014.105.27 (нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка двадесет и седем), 

00014.105.29 (нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка двадесет и девет), 

00014.105.25 (нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка двадесет и пет), 00014.105.22 

(нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка двадесет и две), 00014.105.16 (нула нула 

нула четиринадесет точка сто и пет точка шестнадесет), 00014.105.28 (нула нула нула 

четиринадесет точка сто и пет точка двадесет и осем), 00014.105.26 (нула нула нула 

четиринадесет точка сто и пет точка двадесет и шест), 00014.105.30 (нула нула нула 

четиринадесет точка сто и пет точка тридесет), 00014.105.32 (нула нула нула четиринадесет 

точка сто и пет точка тридесет и две), 00014.105.38 (нула нула нула четиринадесет точка сто и 

пет точка тридесет и осем), 00014.105.147 (нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка 

сто четиридесет и седем), 00014.105.209 (нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка 

двеста и девет), 00014.105.39 (нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка тридесет и 

девет), 00014.105.41 (нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка четиридесет и едно), 

00014.105.42 (нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка четиридесет и две), 

00014.105.149 (нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка сто четиридесет и девет), 

00014.105.145 (нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка сто четиридесет и пет), 

00014.105.146 (нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка сто четиридесет и шест), 

00014.105.31 (нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка тридесет и едно); 

00014.105.102 (нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка сто и две), 00014.105.79 

(нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка седемдесет и девет), 00014.105.105 (нула 

нула нула четиринадесет точка сто и пет точка сто и пет), 00014.105.103 (нула нула нула 

четиринадесет точка сто и пет точка сто и три), 00014.105.104 (нула нула нула четиринадесет 

точка сто и пет точка сто и четири), ), 00014.105.106 (нула нула нула четиринадесет точка сто и 



пет точка сто и шест), 00014.105.107 (нула нула нула четиринадесет точка сто и пет точка сто и 

седем) и 00014.888.9901 (нула нула нула четиринадесет точка осемстотин осемдесет и осем 

точка девет девет нула едно), актуван с Акт за публична общинска собственост № 

563/12.05.2022г. 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 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 № 33 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.09.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. …………………………………….. 

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

Даване на разрешение за продължаване (започване) на процедура за проектиране и 

изработване на ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП и за промяна на предназначението на поземлени 

имоти с НТП – пасища от земеделски за неземеделски нужди за инсталиране на 

възобновяеми енергийни източници от слънчева енергия – фотоволтаична централа и 

подстанция. /вх. № 91-00-133/19.08.2022 г./ 

15. ……………………………………… 

С 12 – „за“, 0 – „против“, 2 – „въздържали се“, Общински съвет – Хаджидимово прие 

следното 

РЕШЕНИЕ № 378 

 

Общински съвет – Хаджидимово на основание чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 

от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 124б и чл. 125 от ЗУТ, във връзка с 

чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, чл. 62, ал. 2 и сл. от Закона за енергетиката, 

чл. 25, ал. 3, т. 1, т. 2 и т. 5, ал. 4, ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от ЗСПЗЗ, във връзка с Решение № 243 

по Протокол № 21 на Общински съвет – Хаджидимово от проведено редовно заседание на 

27.08.2021 г. и Решение № 248 от Протокол № 22/30.09.2021 г. на Общински съвет – 

Хаджидимово, с което е прието повторно Решение № 243, взето по Протокол № 21 от заседание 

на Общински съвет – Хаджидимово, проведено на 27.08.2021 г., Определение № 

1824/27.10.2021 г., постановено от Административен съд – Благоевград по адм. дело № 964/2021 

г. и Определение № 865/01.02.2022 г., постановено от Върховния административен съд на 

Република България – Четвърто отделение по адм. дело № 103/2022 г. (влязло в законна сила на 

01.02.2022 г.) 

РЕШИ: 

Изменя и допълва Решение № 243 по Протокол № 21 на Общински съвет – Хаджидимово 

от проведено редовно заседание на 27.08.2021 г. и Решение № 248 от Протокол № 22/30.09.2021 

г. на Общински съвет – Хаджидимово, с което е прието повторно Решение № 243, взето по 

Протокол № 21 от заседание на Общински съвет – Хаджидимово, проведено на 27.08.2021 г., 

както следва: 

1. На основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – 

Хаджидимово включва (допълва) към Приложение № 3 „Учредяване на ограничени вещни 

права“ в Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост в община 

Хаджидимово за 2022 година, приета с Решение № 300 от Протокол № 26 от заседание на 

Общински съвет – Хаджидимово, проведено на 31.01.2022 г., следните имоти: 



-Поземлен имот с идентификатор 77058.19.75 с площ от 133554 (сто тридесет и три 

хиляди петстотин петдесет и четири квадратни метра) с НТП-пасище в местността „КЕЛЯ“, 

категория на земята при неполивни условия – 9 (девета) по кадастралната карта и регистри на 

гр. Хаджидимово, актуван с акт за публична общинска собственост № 488/09.07.2021 г. 

-Поземлен имот с идентификатор 77058.23.106 с площ от 133329 (сто тридесет и три 

хиляди триста двадесет и девет квадратни метра) с НТП-пасище в местността „ТУРЧЕНЕТО“, 

категория на земята при неполивни условия – 9 (девета) по кадастралната карта и регистри на 

гр. Хаджидимово, актуван с акт за публична общинска собственост № 489/09.07.2021 г. 

-Поземлен имот с идентификатор 77058.23.107 с площ от 162170 (сто шестдесет и две 

хиляди сто и седемдесет квадратни метра) с НТП-пасище в местността „ТУРЧЕНЕТО“, 

категория на земята при неполивни условия – 9 (девета) по кадастралната карта и регистри на 

гр. Хаджидимово, актуван с акт за публична общинска собственост № 490/09.07.2021 г. 

-Поземлен имот с идентификатор 56109.22.42 с площ от 794976 (седемстотин деветдесет 

и четири хиляди деветстотин седемдесет и шест квадратни метра) с НТП-пасище в местността 

„ИСТИКОВО“, категория на земята при неполивни условия – 9 (девета) по кадастралната карта 

и регистри на с. Петрелик, актуван с акт за публична общинска собственост № 492/09.07.2021 

г.  

-Поземлен имот с идентификатор 56109.23.43 с площ от 245714 (двеста четиридесет и 

пет хиляди седемстотин и четиринадесет квадратни метра) с НТП-пасище в местността 

„ИСТИКОВО“, категория на земята при неполивни условия – 9 (девета) по кадастралната карта 

и регистри на с. Петрелик, актуван с акт за публична общинска собственост № 493/09.07.2021 

г. 

-Поземлен имот с идентификатор 65108.30.47 с площ от 49981 (четиридесет и девет 

хиляди деветстотин осемдесет и един квадратни метра) с НТП-пасище в местността „СВЕТИ 

ДИМИТЪР, категория на земята при неполивни условия – 9 (девета)“ по кадастралната карта и 

регистри на с. Садово, актуван с акт за публична общинска собственост № 494/12.07.2021 г. 

-Поземлен имот с идентификатор 65108.30.53 с площ от 89610 (осемдесет и девет хиляди 

шестстотин и десет квадратни метра) с НТП-пасище в местността „СВЕТИ ДИМИТЪР“, 

категория на земята при неполивни условия – 9 (девета) по кадастралната карта и регистри на 

с. Садово, актуван с акт за публична общинска собственост № 495/12.07.2021 г. 

-Поземлен имот с идентификатор 65108.31.49 с площ от 134756 (сто тридесет и четири 

хиляди седемстотин петдесет и шест квадратни метра) с НТП-пасище в местността 

„ПЕТРЕЛИШКИ ЛИВАДИ/БЕШ.П.“, категория на земята при неполивни условия – 10 (десета) 

по кадастралната карта и регистри на с. Садово, актуван с акт за публична общинска 

собственост № 491/09.07.2021 г. 

2. Дава съгласие за започване на процедура за промяна на предназначението и 

утвърждаване на площадка по реда и условията на ЗОЗЗ от земеделска земя в земя за 

неземеделски нужди – за инсталиране на възобновяеми енергийни източници от слънчева 

енергия, чрез фотоволтаична централа (парк) и подстанция за производство на електрическа 

енергия, на следните поземлени имоти: 

-Поземлен имот с идентификатор 77058.19.75 с площ от 133554 (сто тридесет и три 

хиляди петстотин петдесет и четири квадратни метра) с НТП-пасище в местността „КЕЛЯ“, 

категория на земята при неполивни условия – 9 (девета) по кадастралната карта и регистри на 

гр. Хаджидимово, актуван с акт за публична общинска собственост № 488/09.07.2021 г. 

-Поземлен имот с идентификатор 77058.23.106 с площ от 133329 (сто тридесет и три 

хиляди триста двадесет и девет квадратни метра) с НТП-пасище в местността „ТУРЧЕНЕТО“, 

категория на земята при неполивни условия – 9 (девета) по кадастралната карта и регистри на 

гр. Хаджидимово, актуван с акт за публична общинска собственост № 489/09.07.2021 г. 

-Поземлен имот с идентификатор 77058.23.107 с площ от 162170 (сто шестдесет и две 

хиляди сто и седемдесет квадратни метра) с НТП-пасище в местността „ТУРЧЕНЕТО“, 

категория на земята при неполивни условия – 9 (девета) по кадастралната карта и регистри на 

гр. Хаджидимово, актуван с акт за публична общинска собственост № 490/09.07.2021 г. 



-Поземлен имот с идентификатор 56109.22.42 с площ от 794976 (седемстотин деветдесет 

и четири хиляди деветстотин седемдесет и шест квадратни метра) с НТП-пасище в местността 

„ИСТИКОВО“, категория на земята при неполивни условия – 9 (девета) по кадастралната карта 

и регистри на с. Петрелик, актуван с акт за публична общинска собственост № 492/09.07.2021 

г.  

-Поземлен имот с идентификатор 56109.23.43 с площ от 245714 (двеста четиридесет и 

пет хиляди седемстотин и четиринадесет квадратни метра) с НТП-пасище в местността 

„ИСТИКОВО“, категория на земята при неполивни условия – 9 (девета) по кадастралната карта 

и регистри на с. Петрелик, актуван с акт за публична общинска собственост № 493/09.07.2021 

г. 

-Поземлен имот с идентификатор 65108.30.47 с площ от 49981 (четиридесет и девет 

хиляди деветстотин осемдесет и един квадратни метра) с НТП-пасище в местността „СВЕТИ 

ДИМИТЪР“, категория на земята при неполивни условия – 9 (девета) по кадастралната карта и 

регистри на с. Садово, актуван с акт за публична общинска собственост № 494/12.07.2021 г. 

-Поземлен имот с идентификатор 65108.30.53 с площ от 89610 (осемдесет и девет хиляди 

шестстотин и десет квадратни метра) с НТП-пасище в местността „СВЕТИ ДИМИТЪР“, 

категория на земята при неполивни условия – 9 (девета) по кадастралната карта и регистри на 

с. Садово, актуван с акт за публична общинска собственост № 495/12.07.2021 г. 

-Поземлен имот с идентификатор 65108.31.49 с площ от 134756 (сто тридесет и четири 

хиляди седемстотин петдесет и шест квадратни метра) с НТП-пасище в местността 

„ПЕТРЕЛИШКИ ЛИВАДИ/БЕШ.П.“, категория на земята при неполивни условия – 10 (десета) 

по кадастралната карта и регистри на с. Садово, актуван с акт за публична общинска 

собственост № 491/09.07.2021 г. 

3. Дава съгласие за предоставяне на права на фирма „Х Солар Парк“ ЕООД, гр. София с 

ЕИК 206490292, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ 

№ 130-132, ет. 4, ап. 5 за извършване на цялата процедура за промяна на предназначението и 

утвърждаване на площадка при спазване на изискванията на ЗОЗЗ и др. на описаните в т. 2-ра 

от решението поземлени имоти. Всички разходи са за сметка и в полза на „Х Солар Парк“ 

ЕООД, гр. София. 

4.  Дава съгласие за предоставяне на права и разрешава на фирма „Х Солар Парк“ ЕООД, 

гр. София с ЕИК 206490292, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Александър 

Стамболийски“ № 130-132, ет. 4, ап. 5 да изработи ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП (при необходимост), 

както и по възлагане и съгласуване на същите със заинтересуваните централни и териториални 

администрации, а при необходимост и със специализираните контролни органи и организации 

за инсталиране на фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия от 

възобновяеми източници и подстанция, като всички разходи са за сметка и в полза на „Х Солар 

Парк“ ЕООД, гр. София на описаните в т. 2-ра от решението поземлени имоти, а именно: 

-Поземлен имот с идентификатор 77058.19.75 с площ от 133554 (сто тридесет и три 

хиляди петстотин петдесет и четири квадратни метра) с НТП-пасище в местността „КЕЛЯ“, 

категория на земята при неполивни условия – 9 (девета) по кадастралната карта и регистри на 

гр. Хаджидимово, актуван с акт за публична общинска собственост № 488/09.07.2021 г. 

-Поземлен имот с идентификатор 77058.23.106 с площ от 133329 (сто тридесет и три 

хиляди триста двадесет и девет квадратни метра) с НТП-пасище в местността „ТУРЧЕНЕТО“, 

категория на земята при неполивни условия – 9 (девета) по кадастралната карта и регистри на 

гр. Хаджидимово, актуван с акт за публична общинска собственост № 489/09.07.2021 г. 

-Поземлен имот с идентификатор 77058.23.107 с площ от 162170 (сто шестдесет и две 

хиляди сто и седемдесет квадратни метра) с НТП-пасище в местността „ТУРЧЕНЕТО“, 

категория на земята при неполивни условия – 9 (девета) по кадастралната карта и регистри на 

гр. Хаджидимово, актуван с акт за публична общинска собственост № 490/09.07.2021 г. 

-Поземлен имот с идентификатор 56109.22.42 с площ от 794976 (седемстотин деветдесет 

и четири хиляди деветстотин седемдесет и шест квадратни метра) с НТП-пасище в местността 

„ИСТИКОВО“, категория на земята при неполивни условия – 9 (девета) по кадастралната карта 



и регистри на с. Петрелик, актуван с акт за публична общинска собственост № 492/09.07.2021 

г.  

-Поземлен имот с идентификатор 56109.23.43 с площ от 245714 (двеста четиридесет и 

пет хиляди седемстотин и четиринадесет квадратни метра) с НТП-пасище в местността 

„ИСТИКОВО“, категория на земята при неполивни условия – 9 (девета) по кадастралната карта 

и регистри на с. Петрелик, актуван с акт за публична общинска собственост № 493/09.07.2021 

г. 

-Поземлен имот с идентификатор 65108.30.47 с площ от 49981 (четиридесет и девет 

хиляди деветстотин осемдесет и един квадратни метра) с НТП-пасище в местността „СВЕТИ 

ДИМИТЪР“, категория на земята при неполивни условия – 9 (девета) по кадастралната карта и 

регистри на с. Садово, актуван с акт за публична общинска собственост № 494/12.07.2021 г. 

-Поземлен имот с идентификатор 65108.30.53 с площ от 89610 (осемдесет и девет хиляди 

шестстотин и десет квадратни метра) с НТП-пасище в местността „СВЕТИ ДИМИТЪР“, 

категория на земята при неполивни условия – 9 (девета) по кадастралната карта и регистри на 

с. Садово, актуван с акт за публична общинска собственост № 495/12.07.2021 г. 

-Поземлен имот с идентификатор 65108.31.49 с площ от 134756 (сто тридесет и четири 

хиляди седемстотин петдесет и шест квадратни метра) с НТП-пасище в местността 

„ПЕТРЕЛИШКИ ЛИВАДИ/БЕШ.П.“, категория на земята при неполивни условия – 10 (десета) 

по кадастралната карта и регистри на с. Садово, актуван с акт за публична общинска 

собственост № 491/09.07.2021 г. 

5. На основание чл. 124б, ал. 1 , във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ, одобрява задание за 

изработване на ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП за поземлените имоти, описани в т. 2 и т. 4 от решението. 

6. След влизане в сила на ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП за поземлените имоти, описани в т. 2 и т. 

4 от решението и промяната на предназначението им, върху същите имоти да се учреди 

възмездно и срочно право на строеж за изграждане и експлоатиране на енергийни обекти на 

техническата инфраструктура – инсталиране на фотоволтаична централа за производство на 

електрическа енергия от възобновяеми източници и подстанция на основание чл. 62, ал. 2 от 

Закона за енергетиката, без търг или конкурс в полза на „Х Солар Парк“ ЕООД, гр. София 

с ЕИК 206490292, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ 

№ 130-132, ет. 4, ап. 5. 

7. Цената на правото на строеж да се възложи и определи от независим лицензиран 

оценител, като разходите за това са за сметка на „Х Солар Парк“ ЕООД, гр. София. 

8. Определя срок на валидност на предварителното съгласие за промяна на 

предназначението на описани в т. 2 и т. 4 от решението поземлени имоти от 3 (три) календарни 

години, считано от влизане в сила на решението на общинския съвет. 

 

 

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 № 33 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.09.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. …………………………………….. 

5. Предложение от Людмил Терзиев – Кмет на община Хаджидимово, относно: Даване на 

разрешение за започване на процедура за проектиране и изработване на ПУП-ПРЗ и ПУП-

ПП и за промяна на предназначението на поземлен имот с НТП „пасище“ – от земеделски 

за неземеделски нужди за изграждане на фотоволтаична електроцентрала  (ФтЕЦ) с 

мощност от 5MW на индустриална система за съхранение на електроенергия. /вх. № 91-

00-91-00-138/25.08.2022 г./ 

15. ……………………………………… 

С 12 – „за“, 0 – „против“, 2 – „въздържали се“, Общински съвет – Хаджидимово прие 

следното 

РЕШЕНИЕ № 379 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА по реда на  чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ   във 

връзка с чл.110 ал.1, т.5 от ЗУТ и чл.25, ал.3,т.1 от ЗСПЗЗ, Общински съвет - Хаджидимово  

РЕШИ: 

1. На основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – 

Хаджидимово включва (допълва) към Приложение № 3 „Учредяване на ограничени вещни 

права“ в Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост в община 

Хаджидимово за 2022 година, приета с Решение № 300 от Протокол № 26 от заседание на 

Общински съвет – Хаджидимово, проведено на 31.01.2022 г., следния имот, а именно: поземлен 

имот с идентификатор № 38532.73.1, м. „ЛЕВАДУДЕ“,  с начин на трайно ползване – пасище, 

находящи се в землището на село Копривлен, община Хаджидимово, община Хаджидимово, 

област Благоевград. 

2. Дава съгласие за започване на процедура за промяна на предназначението и 

утвърждаване на площадка по реда и условията на ЗОЗЗ от земеделска земя в земя за 

неземеделски нужди – за инсталиране на възобновяеми енергийни източници от слънчева 

енергия, чрез фотоволтаична централа (парк) и подстанция за производство на електрическа 

енергия, на следния имот: Поземлен имот с идентификатор 38532.73.1, м. с от площ от 61964 

(шесдесет и една хиляди деветстотин шестдесет и четири) квадратни метра, с начин на трайно 

ползване – пасище, категория на земята  10 (десета), находящ се в местността  „ЛЕВАДУДЕ“,  

по кадастралната карта и регистри на село, Копривлен, община Хаджидимово, община 

Хаджидимово, област Благоевград,. 

3. Дава съгласие за предоставяне на права на фирма „БЕГЕ АГРО“ ЕООД, ЕИК 206832415, 

гр. София, за извършване на цялата процедура за промяна на предназначението и утвърждаване 

на площадка при спазване на изискванията на ЗОЗЗ и др. на описаните в т. 2-ра от решението 



поземлени имоти. Всички разходи са за сметка и в полза на „БЕГЕ АГРО“ ЕООД, ЕИК 

206832415, гр. София. 

4.  Дава съгласие за предоставяне на права и разрешава на фирма „БЕГЕ АГРО“ ЕООД, 

ЕИК 206832415, гр. София да изработи ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП (при необходимост), както и по 

възлагане и съгласуване на същите със заинтересуваните централни и териториални 

администрации, а при необходимост и със специализираните контролни органи и организации 

за инсталиране на фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия от 

възобновяеми източници и подстанция, като всички разходи са за сметка и в полза на „БЕГЕ 

АГРО“ ЕООД, ЕИК 206832415, гр. София на описания в т. 2-ра от решението поземлен имот. 

5. На основание чл. 124б, ал. 1 , във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ, одобрява задание за 

изработване на ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП за поземлените имоти, описани в т. 2 и т. 4 от решението. 

6. След влизане в сила на ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП за поземления имот, описан в т. 2 от 

решението и промяната на предназначението му, върху същия да се учреди възмездно и срочно 

право на строеж за изграждане и експлоатиране на енергийни обекти на техническата 

инфраструктура – изграждане на фотоволтаична електроцентрала централа (ФтЕЦ) за 

производство на електрическа енергия от възобновяеми източници 

с индикативна инсталирана мощност от 5MW, на индустриална система за съхранение на 

електроенергия, както и на прилежаща техническа инфраструктура за присъединяване на 

(ФтЕЦ) към електропреносната мрежа високо напрежение, на основание чл. 62, ал. 2 от Закона 

за енергетиката, без търг или конкурс в полза на „БЕГЕ АГРО“ ЕООД, ЕИК 206832415, 

седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Просвета“ № 25. 

7. Цената на правото на строеж да се възложи и определи от независим лицензиран 

оценител, като разходите за това са за сметка на „БЕГЕ АГРО“ ЕООД, ЕИК 206832415, гр. 

София. 

8. Определя срок на валидност на предварителното съгласие за промяна на 

предназначението на описани в т. 2 и т. 4 от решението поземлени имоти от 3 (три) календарни 

години, считано от влизане в сила на решението на общинския съвет. 

 

 
 

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 № 33 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.09.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. …………………………………….. 

6. 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 № 77058.4.500, м. „Кокошките“, гр. Хаджидимово,  община 

Хаджидимово за „Производство на електрическа енергия; Фотоволтаична 

електроцентрала“. /вх. № 91-00-119/22.07.2022 г./ 

15. ……………………………………… 

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

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 380 

 

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 №  77058.4.500, м.”Кокошките ”,  гр.Хаджидимово, община 

Хаджидимово за „Производство на електрическа енергия;  Фотоволтаична  

електроцентрала” 

 

 

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

План Застрояване (ПУП - ПЗ)  за Поземлен имот №  77058.4.500, м.”Кокошките ”,  

гр.Хаджидимово, община Хаджидимово за „Производство на електрическа енергия; 

Фотоволтаична  електроцентрала”. 

 

 
 

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 № 33 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.09.2022 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. …………………………………….. 

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

Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план 

/ПУП-ПП/ за 1. Електропровод НН с трасе: от „ТП“, находящ се в ПИ 65108.23.178, по път 

ПИ 65108.23.185, до ПИ 65108.25.17, по КККР на гр. Хаджидимово,  община Хаджидимово 

и 2. Водопровод с трасе: от участък на уличен водопровод, находящ се в ПИ 65108.23.178, 

по път 65108.23.185, до ПИ 65108.25.17, по КККР на гр. Хаджидимово, община 

Хаджидимово. /вх. № 91-00-129/12.08.2022 г./ 

15. ……………………………………… 

 

 

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

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 381 

 

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  

1. ЕЛЕКТРОПРОВОД   НН  с  трасе : от „ТП“,  находящ  се  в  ПИ 65108.23.178 ,  по  

път  ПИ 65108.23.185,    до  ПИ 65108.25.17 , по  КККР  на  гр. Хаджидимово,  община 

Хаджидимово  

               И 

2. ВОДОПРОВОД  с  трасе : от участък  на  уличен водопровод ,  находящ  се  в       ПИ 

65108.23.178 ,  по  път  ПИ 65108.23.185,    до  ПИ 65108.25.17 , по  КККР  на      гр. 

Хаджидимово,  община Хаджидимово  

 

mailto:obshtinskisavet_hd@abv.bg


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

Парцеларен План   (ПУП – ПП) за  

 

1. ЕЛЕКТРОПРОВОД   НН  с  трасе : от „ТП“,  находящ  се  в  ПИ 65108.23.178 ,  по  

път  ПИ 65108.23.185,    до  ПИ 65108.25.17 , по  КККР  на  гр. Хаджидимово,  община 

Хаджидимово  

                 И 

2. ВОДОПРОВОД  с  трасе : от участък  на  уличен водопровод ,  находящ  се  в  ПИ 

65108.23.178 ,  по  път  ПИ 65108.23.185,    до  ПИ 65108.25.17 , по  КККР  на   гр. 

Хаджидимово,  община 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 № 33 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.09.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. …………………………………….. 

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

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

/ПУП-ПЗ/ за поземлен имот № 00014.103.90, м. „Лозята“, с. Абланица,  община 

Хаджидимово за „Жилищно строителство“. /вх. № 91-00-131/19.08.2022 г./ 

15. ……………………………………… 

 

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

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 382 

 

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 № 00014.103.90, м.”Лозята”, село Абланица, 

община Хаджидимово  за „жилищно строителство”. 

 

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

План Застрояване (ПУП - ПЗ)  за Поземлен имот № 00014.103.90, м.”Лозята”, село 

Абланица, община Хаджидимово  за „жилищно строителство”. 

 

 

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 № 33 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.09.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. …………………………………….. 

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

Удължаване срока за възлагане изпълнението на договор „Патронажна грижа+ в община 

Хаджидимово“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  

BG05M9OP001-6.02 Патронажна грижа+ и BG05M9OP001-6.004- Патронажна грижа+ - 

Компонент 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. /вх. № 

91-00-135/23.08.2022 г./ 

15. ……………………………………… 

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

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 383 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал.2  от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и във връзка със сключено Допълнително споразумение № 01 към Договор № 

BG05M9OP001-6.002.002-0187-С01 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG05M9OP001-6.002  Патронажна  грижа + между Министерство на труда и социалната 

политика и Община Хаджидимово, Управляващият орган на ОП РЧР 

 

1. Общински съвет – Хаджидимово дава съгласие Община Хаджидимово да 

продължи дейностите по процедура BG05M9OP001-6.002 - ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +, 

финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.; 

 

2. Общински съвет – Хаджидимово упълномощава кмета на общината г-н Людмил 

Терзиев да издаде заповед, с която да възложи продължаване изпълнението  на дейностите по 

проект „Патронажна  грижа + в обшина 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 № 33 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.09.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. …………………………………….. 

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

Приемане на нова Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, 

опазване на околната среда, защита на имуществото и безопасността на движението на 

територията на община Хаджидимово. /вх. № 91-00-140/25.08.2022 г./ 

15. ……………………………………… 

 

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

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 384 

 

На основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във вр. с чл.8 от Закона за нормативните актове - Общински 

съвет  Хаджидимово, 

РЕШИ: 

 1.         Приема Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване 

на околната среда, защита на имуществото и безопасността на движението на територията  на 

Община Хаджидимово. 

2.         Възлага на Кмета на Община Хаджидимово осъществяването на всички дейности, 

необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението и контролът по 

приложението на Наредбата. 

 

 

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 № 33 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.09.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. …………………………………….. 

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

Утвърждаване на структурата на детските градини и учебни заведения в община Хаджидимово за 

учебната 2022/2023 г. /вх. № 91-00-139/25.08.2022 г./ 

15. ……………………………………… 

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

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 385 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА , чл.54 от Наредба за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование , Общински съвет  

гр.Хаджидимово утвърждава групите в детските градини в общината , както следва: 

 

       Детски градини      -3 бр. - 16 групи 

 

  1.ДГ “Надежда”гр.Хаджидимово           - 8 групи общо, от които: 

ДГ гр.Хаджидимово    - 4 групи 

ДГ гр.Хаджидимово    - 1 яслена група  

ДГ с. Беслен     - 1 група изнесено обучение 

ДГ с. Теплен     - 1 група изнесено обучение 

ДГ с. Блатска     - 1 група изнесено обучение 

 

2.ДГ”Незабравка” с. Копривлен   - 3 групи общо, от които:  

   ДГ с.Копривлен     - 2 групи  

   ДГ с. Ново Лески      - 1 група изнесено обучение 

 

3.ДГ”Пролет” с.Абланица   - 4 групи 

 

 
 

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 № 33 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.09.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. …………………………………….. 

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

Утвърждаване на структурата на детските градини и учебни заведения в община Хаджидимово за 

учебната 2022/2023 г. /вх. № 91-00-139/25.08.2022 г./ 

15. ……………………………………… 

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

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 386 

 

       На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.56 ал. 3 от Наредба за финансиране на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование, Общински съвет на 

гр. Хаджидимово задължава директорите на ДГ да разформироват групите, когато броят на 

децата  се намали под определения минимален брой деца в група/ 12 деца/ , след промяна на 

Списък-Образец №2. 

 

 

 
 

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 № 33 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.09.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. …………………………………….. 

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

Утвърждаване на структурата на детските градини и учебни заведения в община Хаджидимово за 

учебната 2022/2023 г. /вх. № 91-00-139/25.08.2022 г./ 

15. ……………………………………… 

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

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 387 

 

        На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.68, ал.1, т.2 от Наредба за финансиране на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование и във връзка със 

справка за пълняемостта на паралелките за учебна 2022/2023 година от  ОУ „Никола Вапцаров” 

с. Копривлен, Общински съвет гр. Хаджидимово, реши:  

 

Утвърждава 2 броя  маломерни  паралелки с минимален брой ученици в паралелка –  не 

по- малко от  10 бр.,  както следва:  

 

-    I клас  – 10 ученици  

- IV клас – 11ученици 

 

 

 
 

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 № 33 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.09.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. …………………………………….. 

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

Утвърждаване на структурата на детските градини и учебни заведения в община Хаджидимово за 

учебната 2022/2023 г. /вх. № 91-00-139/25.08.2022 г./ 

15. ……………………………………… 

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

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 388 

 

На основание чл.21 ал.1, т.23 от ЗМСМС, чл.69, ал.1, от Наредба за финансиране на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование и във  връзка със 

справка за  пълняемостта на паралелките за учебна 2022/2023 година от  ОУ „Никола 

Вапцаров” с. Копривлен, Общински съвет гр. Хаджидимово, реши:  

 

1. Утвърждава 5 броя  маломерни самостоятелни паралелки с минимален брой ученици в 

паралелка – по- малко от  10 бр.,  както следва :  

 

- IІ клас  -  7 ученици  

- III клас  - 8 ученици 

- V  клас-  9 ученици 

- VI клас – 6 ученици 

- VII клас – 9 ученици 

 

2. Необходими средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по 

единни разходни стандарти за ОУ „Никола Й. Вапцаров“ с. Копривлен, умножен с не по- малко 

от 20 на сто от размера на съответния разходен стандарт по чл.68,ал.2,  т.2 от Наредба за 

финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование в 

размер на 9218 лв. за съответната дейност до края на финансова  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 № 33 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.09.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. …………………………………….. 

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

Утвърждаване на структурата на детските градини и учебни заведения в община Хаджидимово за 

учебната 2022/2023 г. /вх. № 91-00-139/25.08.2022 г./ 

15. ……………………………………… 

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

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 389 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.68, ал.1, т.2 от Наредба за финансиране на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование и във връзка със 

справка за пълняемостта на паралелките за учебна 2022/2023 година от  ОУ „ Св. Св. Кирил и 

Методий” с.Блатска, Общински съвет гр.Хаджидимово, реши:  

 

Утвърждава 1 маломерна  паралелка с минимален брой ученици в паралелка –  не по- 

малко от  10 бр.,  както следва:  

-    IV клас - 11 ученици 

 

 
 

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 № 33 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.09.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. …………………………………….. 

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

Утвърждаване на структурата на детските градини и учебни заведения в община Хаджидимово за 

учебната 2022/2023 г. /вх. № 91-00-139/25.08.2022 г./ 

15. ……………………………………… 

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

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 390 

 

На основание чл.21 ал.1, т.23 от ЗМСМА,  чл.69 ал.1 от Наредба за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното  образование и във връзка със 

справка за пълняемостта на паралелките за учебна 2022/2023 година от  ОУ „Св.Св.Кирил и 

Методий” с.Блатска, Общински съвет гр.Хаджидимово, реши:  

 

1. Утвърждава 4 броя  маломерни самостоятелни паралелки с минимален брой ученици в 

паралелка – по- малко от  10 бр.,  както следва :  

 

- I клас  - 7 ученици 

- II клас -   8 ученици 

- V клас – 9 ученици 

- VI клас – 8 ученици  

 

       2.  Необходими средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни  

разходни стандарти за ОУ „Св.Св.Кирил и Методий „ с. Блатска, умножен с не по- малко от 20 

на сто от размера на съответния разходен стандарт по чл.68,ал.2,  т.2 от Наредба за финансиране 

на институциите в системата на предучилищното и училищното образование в размер на 7746 

лв. за съответната дейност до края на финансова  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 № 33 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.09.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. …………………………………….. 

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

Утвърждаване на структурата на детските градини и учебни заведения в община Хаджидимово за 

учебната 2022/2023 г. /вх. № 91-00-139/25.08.2022 г./ 

15. ……………………………………… 

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

Хаджидимово прие следното 

РЕШЕНИЕ № 391 

 

На основание  чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА , чл.68, ал.1, т.2, т.3 и чл.68 ал.2 от Наредба за 

финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и 

във връзка със справка за пълняемостта на паралелките за учебна 2022/2023 година от СУ 

„Св.Паисий Хилендарски“,с.Абланица, Общински съвет гр.Хаджидимово, реши:  

1.Утвърждава 11  броя маломерни паралелки с минимален брой ученици в паралелка – не 

по- малко от  10 бр.,  както следва:  

 

 

- IV „а“ клас-  11 ученици 

- IV „б“ клас – 11 ученици 

- VI „а“ клас – 15 ученици 

- VI „б“ клас – 15 ученици 

- VII „а“ клас – 15 ученици 

- VII „б“ клас – 14 ученици 

- VIII „а“ клас – 16 ученици 

- VIII „б“ клас -14 ученици 

- IX „а“ клас – 16 ученици 

- IX „б“ клас – 15 ученици 

- XI „б“ клас – 15 ученици 

 

 2.  Необходими средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по 

единни  разходни стандарти за СУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Абланица, умножен с не по- 

малко от 20 на сто от размера на съответния разходен стандарт по чл.68,ал.2,  т.2 от Наредба за 

финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование в 

размер на 1133,60 лв. за съответната дейност до края на финансова  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 № 33 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.09.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. …………………………………….. 

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

Утвърждаване на структурата на детските градини и учебни заведения в община Хаджидимово за 

учебната 2022/2023 г. /вх. № 91-00-139/25.08.2022 г./ 

15. ……………………………………… 

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

Хаджидимово прие следното 

РЕШЕНИЕ № 392 

 

На основание  чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА , чл.68, ал.1, т.3 и чл.68 ал.2 от Наредба за 

финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и 

във връзка със справка за пълняемостта на паралелките за учебна 20232/2023 година от СУ 

„Никола Вапцаров” гр. Хаджидимово,  Общински съвет гр. Хаджидимово, реши:  

 

 

1. Утвърждава 4 броя маломерни паралелки с минимален брой ученици в паралелка – не 

по- малко от  10 бр.,  както следва:  

 

- VI „a“ клас  –14 ученици 

- VI “б”  клас - 15 ученици 

- X „б“ клас – 13 ученици 

- XI „б“ клас – 13 ученици 

 

 

2.  Необходими средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по 

единни  разходни стандарти за СУ „Никола Вапцаров“ гр. Хаджидимово, умножен с не по- 

малко от 20 на сто от размера на съответния разходен стандарт по чл.68,ал.2,  т.2 от Наредба за 

финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование в 

размер на 3210 лв. за съответната дейност до края на финансова  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 № 33 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.09.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. …………………………………….. 

12. Информация за състоянието на училищната мрежа на територията на община 

Хаджидимово за учебната 2022/2023 г. /вх. № 91-00-130/17.08.2022 г./ 

15. ……………………………………… 

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

Хаджидимово прие следното 

РЕШЕНИЕ № 393 

 

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

информация за състоянието на училищната мрежа на територията на община Хаджидимово за 

учебната 2022/2023 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 № 33 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.09.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. …………………………………….. 

13. 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 г. /вх. № 91-00-128/08.08.2022 г./ 

15. ……………………………………… 

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

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 394 

 

На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА 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. 

 

 

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 № 33 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.09.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. …………………………………….. 

14. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 

Одобряване на допълнителен годишен план за ползване на дървесина от горски 

територии, собственост на община Хаджидимово. /вх. № 91-00-142/01.09.2022 г./ 

15. ……………………………………… 

С 14 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – Хаджидимово прие 

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 395 

 

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 

 

Р Е Ш И: 

 

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

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

Докладна,  изготвено 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 № 33 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.09.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. …………………………………….. 

15. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 

Закупуване на специализиран автомобил. /вх. № 91-00-146/01.09.2022 г./. 

 

С 14 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – Хаджидимово прие 

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 396 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124 от ЗПФ, общински съвет 

– Хаджидимово,  

 

І. Одобрява средства в размер до 20 000 лв. (двадесет хиляди) лева с ДДС за закупуване 

на автомобил, като средствата бъдат осигурени от собствени приходи на община Хаджидимово. 

ІІ. Актуализира „Разчета за финансиране на капиталовите разходи в частта собствени 

средства. 

 III. Възлага на Кмета на Община Хаджидимово да извърши всички необходими действия 

за закупуване на автомобилът, посочен по-горе. 

 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
 

 

 

 


