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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 01.07.2022 г. до 31.12.2022 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 01.07.2022 г. до 31.12.2022 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 01.07.2022 Г. ДО 31.12.2022 ГОДИНА 
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Уважаеми общински съветници, настоящия отчет обхваща периода от 
01.07.2022 г. до 31.12.2022 година и съдържа информация за проведените 
заседания  на  съвета  и  постоянните комисии, приетите решения, 
върнатите за ново обсъждане и оспорени актове на Общинския съвет. 

 
За отчетния период са проведени: 
 
 

1. Заседания на Общински съвет – 7 броя. Заседанията на 

Общинския съвет се насрочват след провеждане на заседанията на 

постоянните комисии. Поканите и материалите за заседанието на 

Общинския съвет са изпращани на Областния управител, Кмета на 

общината, общинските съветници, кметовете на кметства и кметските 

наместници в сроковете, предвидени в Правилника. Четири от заседанията 

са извънредни, свикани по конкретен повод. 

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

-    5  броя, а именно:  

 10.08.2022 г. – присъствали 5 общински съветника, приети две 

становища; 

 23.09.2022 г. – присъствали 5 общински съветника, приети три 

становища; 

 28.10.2022 г. – присъствали 5 общински съветника, приети две 

становища; 

 16.11.2022 г. – присъствали 4 общински съветника, приети 

четири становища; 

 20.12.2022 г. – присъствали 5 общински съветника, приети три 

становища; 

Становищата приемани от ПК по „Бюджет, финанси и данъчна 

политика“  са свързани с утвърждаване на разходи, приемане отчета за 

касовото изпълнение на бюджета на община Хаджидимово, ползване на 

собствени средства натрупани като отчисления по ЗУО, отчет на 

футболните клубове и други. 

 

3. Заседания на ПК по „Общинска собственост, приватизация, 

земеделие, гори, опазване на околната среда и водите“ – 4 броя, а 

именно: 

 26.08.2022 г. – присъствали 4 общински съветника, приети 

шест становища; 

 21.09.2022 г. – присъствали 4 общински съветника, приети 

четири становища; 

 16.11.2022 г. – присъствали 4 общински съветника, приети 

шест становища; 

 20.12.2022 г. – присъствали 5 общински съветника, приети три 

становища; 

Становищата приемани от ПК по „Общинска собственост, 
приватизация, земеделие, гори, опазване на околната среда и водите“ 
са свързани с намаляне на начална тръжна цена за продажба на 
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недвижими имоти, разпореждане с недвижими имоти – частна общинска 
собственост, отдаване под наем на недвижими имоти, предоставяне на 
Общинска служба „Земеделие“ на земеделска земя от Общински поземлен 
фонд, одобряване на пазарни оценки за продажба на недвижими имоти и 
други. 
 

4. Заседания на ПК по „Устройство на територията, 

инфраструктура, транспорт, безопасност на движението и гражданска 

защита“ – 7 броя, а именно: 

 10.08.2022 г. – присъствали 3 общински съветника, приети две 

становища; 

 26.08.2022 г. – присъствали 4 общински съветника, приети 

шест становища; 

 23.09.2022 г. – присъствали 4 общински съветника, приети две 

становища; 

 28.10.2022 г. – присъствали 5 общински съветника, прието едно 

становище; 

 16.11.2022 г. – присъствали 5 общински съветника, прието едно 

становище; 

 25.11.2022 г. – присъствали 5 общински съветника, прието едно 

становище; 

 20.12.2022 г. – присъствали 5 общински съветника, приети 

шест становища; 

 
Становищата приемани от ПК по „Устройство на територията, 

инфраструктура, транспорт, безопасност на движението и гражданска 
защита“ са свързани с разрешения за изработване на проекти за подробен 
устройствен план – план за застрояване и парзеларни плановена 
поземлени имоти и одобрение на такива. 

 
5. Заседания на ПК по „Образование, култура, 

вероизповедания, здравеопазване, социални дейности, спорт, детски 

и младежки дейности“ – 2 броя, а именно: 

 25.08.2022 г. – присъствали 4 общински съветника, приети три 

становища; 

 21.09.2022 г. – присъствали 4 общински съветника, приети две 

становища; 

Становищата приемани от ПК по „Образование, култура, 

вероизповедания, здравеопазване, социални дейности, спорт, детски и 

младежки дейности“ са свързани с утвърждаване структурата на детските 

градини и учебни заведения в община Хаджидимово, приемане на различни 

информации със социален характер. 

 

6. Заседание на ПК по „Регионално развитие, инвестиции, 

евроинтеграция, еврофондове, бизнес среда, трудова заетост, 

нормативна дейност и обществен ред“ – 5 броя, а именно: 
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 25.08.2022 г. – присъствали 5 общински съветника, 

приети три становища; 

 23.09.2022 г. – присъствали 4 общински съветника, 

приети две становища; 

 28.10.2022 г. – присъствали 4 общински съветника, 

прието едно становище; 

 16.11.2022 г. – присъствали 3 общински съветника, 

прието едно становище; 

 25.11.2022 г. – присъствали 5 общински съветника, 

прието едно становище; 

 
Становищата приемани от ПК по „Регионално развитие, инвестиции, 

евроинтеграция, еврофондове, бизнес среда, трудова заетост, нормативна 

дейност и обществен ред“ са свързани с кандидатстване на община 

Хаджидимово по програми, приемане и изменение на нормативни актове на 

Общинския съвет.. 

 
7. ПК по „Предотвратяване разкриване конфликт на интереси“ 

не е провела заседание за посочения период. 
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 В табличен вид представям информация за проведените заседания и приетите решения на Общински съвет – 
Хаджидимово. 
 

Заседание № 32 на Общински съвет – Хаджидимово проведено на 10.08.2022 г.  Приети 4 броя решения. Присъстват 12 общински 
съветника. Отсъстват: Елхан Чинарски, Кармелита Палашева, Благой Белчев, Мехмед Имамов и Димитър Пумпалов. 

 

Вид на 
материала, 
вносител 

Решение №  дата, 
Протокол № 

ОТНОСНО Характер 

ДЗ с вх. № 91-00-
124/29.07.2022 г.  
Вносител: Л. Терзиев 

Решение № 371/10.08.2022 
г. Протокол №32 

Закупуване на специализиран автомобил – Комунална машина /Камион за миене 
на улици/ в размер до 55 000 лева без ДДС. 

Бюджет и финанси на общината 

ДЗ вх. № 91-00-
127/08.08.2022г. 
Вносител:  
Л. Терзиев 

Решение № 372/10.08.2022 
г. Протокол №32 

Промяна на бюджета и разчета за финансиране на капиталови разходи на 
община Хаджидимово за 2022 г.  
 

Бюджет и финанси на общината 

ДЗ с вх. № 91-00-
125/29.07.2022 г. 
Вносител: Л. Терзиев 

Решение № 373/10.08.2022 
г. Протокол №32 

Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – 
Парцеларен план (ПУП – ПП) за Електропровод НН с трасе: от „ТП – 
Кравеферма“, (находящ се в ПИ 77058.5.269 и ПИ 77058.5.270) по път ПИ 
77058.5.325, по път ПИ 77058.5.326, по път ПИ 77058.5.298, по път ПИ 
77058.5.307, до ПИ 77058.5.217, по КККР на гр. Хаджидимово. 

Устройство на територията 

ДЗ с вх. № 91-00-
126/29.07.2022 г.  
Вносител: Л. Терзиев 

Решение № 374/10.08.2022 
г. Протокол №32 

Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – 
Парцеларен план (ПУП – ПП) за Водопровод  с трасе от съществуващ уличен 
водопровод на улица О.Т. 293 – О.Т. 296 по плана на гр. Хаджидимово, по път 
77058.12.217, по път 77058.5.307 до ПИ 77058.5.217, по КККР на гр. 
Хаджидимово, община Хаджидимово. 

Устройство на територията 

Заседание № 33 на Общински съвет – Хаджидимово проведено на 02.09.2022 г.  Приети 22 броя решения. Присъстват 13 общински съветника, 
отсъстват Шейнур Моллов, Елхан Чинарски, Кармелита Палашева и Кръстьо Типов. 

Вид на 
материала, 
вносител 

Решение №  дата, 
Протокол № 

ОТНОСНО Характер 

ДЗ вх. № 91-00-
134/23.08.2022г. 
Вносител:  
Л. Терзиев 

Решение №375/02.09.2022 
г. Протокол №33 

Намаляне на начална тръжна цена за продажба на недвижим имот – частна 
общинска собственост / с. Беслен, местността „Оградата“/ 
 

Управление и разпореждане с ОС 

ДЗ вх. № 91-00-
136/25.08.2022г. 
Вносител:  
Л. Терзиев 

Решение №376/02.09.2022 
г. Протокол №33 

Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с общинска 
собственост в община Хаджидимово за 2022 година.  /помещение гр. 
Хаджидимово/ 
 

Управление и разпореждане с ОС 

ДЗ вх. № 91-00-
137/25.08.2022г. 
Вносител:  
Л. Терзиев 

Решение №377/02.09.2022 
г. Протокол №33 

Промяна на начина на трайно ползване на имот общинска собственост / пасище 
в село Абланица/ 
 

Управление и разпореждане с ОС 
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ДЗ вх. № 91-00-
133/19.08.2022г. 
Вносител:  
Л. Терзиев 

Решение №378/02.09.2022 
г. Протокол №33 

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.  

Устройство на територията 

ДЗ вх. № 91-00-
138/25.08.2022г. 
Вносител:  
Л. Терзиев 

Решение №379/02.09.2022 
г. Протокол №33 

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.  
 

Устройство на територията 

ДЗ вх. № 91-00-
119/22.07.2022г. 
Вносител:  
Л. Терзиев 

Решение №380/02.09.2022 
г. Протокол №33 

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“. 

Устройство на територията 

ДЗ вх. № 91-00-
129/12.08.2022г. 
Вносител:  
Л. Терзиев 

Решение №381/02.09.2022 
г. Протокол №33 

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.   

Устройство на територията 

ДЗ вх. № 91-00-
131/19.08.2022г. 
Вносител:  
Л. Терзиев 

Решение №382/02.09.2022 
г. Протокол №33 

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“. 

Устройство на територията 

ДЗ вх. № 91-00-
135/23.08.2022г. 
Вносител:  
Л. Терзиев 

Решение №383/02.09.2022 
г. Протокол №33 

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.  
 

Кандидатстване по проекти от 
национални и европейски програми, 
кандидатстване по  структурни 
фондове и др. 

ДЗ вх. № 91-00-
140/25.08.2022г. 
Вносител:  
Л. Терзиев 

Решение №384/02.09.2022 
г. Протокол №33 

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.  

Приемане на нормативни актове и 
тяхно изменение 

ДЗ вх. № 91-00-
139/25.08.2022г. 
Вносител:  
Л. Терзиев 

Решения от №385 до № 
392/02.09.2022 г. Протокол 
№33 

Утвърждаване на структурата на детските градини и учебни заведения в община 
Хаджидимово за учебната 2022/2023 г.  
 

Образование, култура, социални 
дейности. 

ДЗ вх. № 91-00-
130/17.08.2022г. 
Вносител:  
Д. Баханов 

Решение №393/02.09.2022 
г. Протокол №33 

Информация за състоянието на училищната мрежа на територията на община 
Хаджидимово за учебната 2022/2023 г.  
 

Образование, култура, социални 
дейности. 

ДЗ вх. № 91-00-
128/08.08.2022г. 
Вносител:  
М. Имамов 

Решение №394/02.09.2022 
г. Протокол №33 

Отчет за дейността на Общински съвет – Хаджидимово и неговите комисии за 
периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г. 
 

Приемане на отчети, справки,  
информации, анализи 
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ДЗ вх. № 91-00-
142/01.09.2022г. 
Вносител:  
Л. Терзиев 

Решение №395/02.09.2022 
г. Протокол №33 

Одобряване на допълнителен годишен план за ползване на дървесина от горски 
територии, собственост на община Хаджидимово.  

Управление и разпореждане с ОС 

ДЗ вх. № 91-00-
146/01.09.2022г. 
Вносител:  
Л. Терзиев 

Решение № 396/10.08.2022 
г. Протокол №33 

Закупуване на специализиран автомобил.  Бюджет и финанси на общината 

Заседание № 34 на Общински съвет – Хаджидимово проведено на 30.09.2022 г.  Приети 10 броя решения. Присъстват 17 общински 
съветника. 

 

Вид на 
материала, 
вносител 

Решение №  дата, 
Протокол № 

ОТНОСНО Характер 

ДЗ с вх. № 91-00-
153/16.09.2022  г.  
Вносител: Л. Терзиев 

Решение № 397/30.09.2022 
г. Протокол №34 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Хаджидимово и на 
годишния отчет за състоянието на общинския дълг за 2021 година.  

Бюджет и финанси на общината 

ДЗ с вх. № 91-00-
154/16.09.2022  г.  
Вносител: Л. Терзиев 

Решение № 398/30.09.2022 
г. Протокол №34 

Приемане на направените разходи за посрещане на гости и представителни 
разходи към 31.12.2021 г.  
 

Бюджет и финанси на общината 

ДЗ с вх. № 91-00-
155/16.09.2022 г.  
Вносител: Л. Терзиев 

Решение № 399/30.09.2022 
г. Протокол №34 

Приемане командировъчните разходи на Кмета на община Хаджидимово към 
31.12.2021 г. /  

Бюджет и финанси на общината 

ДЗ с вх. № 91-00-
149/13.09.2022 г.  
Вносител: Л. Терзиев 

Решение № 400/30.09.2022 
г. Протокол №34 

Намаляне на начална тръжна цена за продажба на недвижим имот – частна 
общинска собственост. /с. Теплен/ 
 

Управление и разпореждане с ОС 

ДЗ с вх. № 91-00-
148/13.09.2022 г.  
Вносител: Л. Терзиев 

Решение № 401/30.09.2022 
г. Протокол №34 

Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост за 
устройване на постоянен пчелин. /с. Тешово/ 
 

Управление и разпореждане с ОС 

ДЗ с вх. № 91-00-
156/16.09.2022 г.  
Вносител: Л. Терзиев 

Решение № 402 и 
403/30.09.2022 г. Протокол 
№34 

Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост. /с. Садово/ 
 

Управление и разпореждане с ОС 

ДЗ с вх. № 91-00-
151/15.09.2022 г.  
Вносител: Л. Терзиев 

Решение № 404/30.09.2022 
г. Протокол №34 

Кандидатстване на община Хаджидимово с проект по Програма за развитие на 
селските райони за периода 2014-2022 г. /вх. № 91-00-151/15.09.2022 г./ 
 

Кандидатстване по проекти от 
национални и европейски програми, 
кандидатстване по  структурни 
фондове и др. 

Информация 
Вносител: Д. Баханов 

Решение № 405/30.09.2022 
г. Протокол №34 

Работата по програмите за временна заетост към 31.07.2022 г. 
 

Образование, култура, социални 
дейности. 

ДЗ с вх. № 91-00-
158/23.09.2022  г.  
Вносител:  
Л. Терзиев 

Решение № 406/30.09.2022 
г. Протокол №34 

Разрешение за изработване на: проект за Подробен устройствен план – План за 
застрояване (ПУП-ПЗ)  на ПИ с идентификатор 77058.15.44 по кадастралната 
карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Хаджидимово, община 
Хаджидимово, област Благоевград с цел промяна предназначението на горска 
територия и отреждане на имота за „Лесопарк“  

Устройство на територията 
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Заседание № 35 на Общински съвет – Хаджидимово проведено на 28.10.2022 г.  Приети 5 броя решения. Присъстват 13 общински 
съветника, отсъстват Кармелита Палашева, Ангел Безев, Кирил Праматаров и Шейнур Моллов.  

. 

Вид на 
материала, 
вносител 

Решение №  дата, 
Протокол № 

ОТНОСНО Характер 

ДЗ с вх. № 91-00-
170/25.10.2022  г.  
Вносител:  
Л. Терзиев 

Решение № 407/28.10.2022 
г. Протокол № 35 

Ползване на собствени средства натрупани като отчисления по чл. 60 и чл. 64 от 
Закона за управление на отпадъците за закупуване на сметосъбираща машина. 
 

Бюджет и финанси на общината 

ДЗ с вх. № 91-00-
162/13.10.2022  г.  
Вносител:  
Л. Терзиев 

Решение № 408/28.10.2022 
г. Протокол № 35 

Кандидатстване на община Хаджидимово с проектно предложение за 
безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-
7.020 – енергийна ефективност „Реконструкция/ремонт, оборудване и/или 
обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с 
цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ с проектно предложение 
„Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на административната 
сграда на община Хаджидимово – град Хаджидимово  

Кандидатстване по проекти от 
национални и европейски програми, 
кандидатстване по  структурни 
фондове и др. 

ДЗ с вх. № 91-00-
171/26.10.2022  г.  
Вносител:  
Л. Терзиев 

Решение № 409/28.10.2022 
г. Протокол № 35 

Приемане на План за интегрирано развитие на Община Хаджидимово за 
периода 2021-2027 г.  

Приемане на планове и програми 

ДЗ с вх. № 91-00-
159/06.10.2022  г.  
Вносител:  
Л. Терзиев 

Решение № 410/28.10.2022 
г. Протокол № 35 

Одобряване 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 38532.93.1, м. „Фиталар дере“ с. Копривлен, 
община Хаджидимово.  

Устройство на територията 

ДЗ с вх. № 91-00-
172/27.10.2022  г.  
Вносител:  
Л. Терзиев 

Решение № 411/28.10.2022 
г. Протокол № 35 

Изменение на Решение № 371 от Протокол 32 в проведено на 10.08.2022год. 
заседание на ОбС-Хаджидимово. 

Бюджет и финанси на общината 

Заседание № 36 на Общински съвет – Хаджидимово проведено на 21.11.2022 г.  Прието едно решение. Присъстват 14 общински съветника, 
отсъстват Елхан Чинарски, Кармелита Палашева и Наташа Стоянова 

Вид на 
материала, 
вносител 

Решение №  дата, 
Протокол № 

ОТНОСНО Характер 

ДЗ с вх. № 91-00-
179/04.11.2022  г.  
Вносител: Л. Терзиев 

Решение № 412/21.11.2022 
г. Протокол № 36 

Кандидатстване на община Хаджидимово с проектно предложение за 
безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор на проектни 
предложения № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция 
и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията 
и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони“ от ПРСР 2014 – 2020г.,, с проектно предложение: „Рехабилитация и 
реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях 
на територията на община Хаджидимово”, включващ следните подобекти: 
Подобект № 1 „Улица "Драма", от ОТ.4, ОТ.6, ОТ.36, ОТ.37, ОТ.53, ОТ.52, 

Кандидатстване по проекти от 
национални и европейски програми, 
кандидатстване по  структурни 
фондове и др. 
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ОТ.51,ОТ.50, ОТ.49 до ОТ.85, с. Копривлен, община Хаджидимово”; Подобект № 
2. „Улица "Ореляк" от О.Т.40, О.Т.178, О.Т.177, О.Т.176, О.Т.175, О.Т.173, 
О.Т.172, О.Т.171 до О.Т.199; гр. Хаджидимово община Хаджидимово“. 
 

Заседание № 37 на Общински съвет – Хаджидимово проведено на 25.11.2022 г.  Приети 14 броя решения. Присъстват 15 общински 
съветника, отсъстват Кармелита Палашева и Ангел Безев. 

 

Вид на 
материала, 
вносител 

Решение №  дата, 
Протокол № 

ОТНОСНО Характер 

Отчет с вх. № 91-00-
182/11.11.2022 г.  
Вносител: Д. 
Парасков 

Решение № 413/25.11.2022 
г. Протокол №37 

Финансов отчет на футболните клубове в община Хаджидимово за спортен сезон 
2021/2022 година.  
 

Приемане на отчети, справки,  
информации, анализи 

ДЗ с вх. № 91-00-
189/14.11.2022 г.  
Вносител: Л. Терзиев 

Решение № 414/25.11.2022 
г. Протокол №37 

Ползване на собствени средства натрупани като отчисления по чл. 64 от Закона 
за управление на отпадъците, за закупуване на 1 /един/ брой специализиран 
автомобил за снегопочистване.  

Бюджет и финанси на общината 

ДЗ с вх. № 91-00-
191/16.11.2022 г.  
Вносител: Л. Терзиев 

Решение № 415/25.11.2022 
г. Протокол №37 

Одобряване и приемане на инвестиции в активи публична общинска 
собственост.  

Управление и разпореждане с ОС 

ДЗ с вх. № 91-00-
180/11.11.2022 г.  
Вносител: Т. Тодоров 

Решение № 416/25.11.2022 
г. Протокол №37 

Отчет за дейността на Общинско предприятие  „Чистота, озеленяване и 
благоустрояване“ гр. Хаджидимово.  

Приемане на отчети, справки,  
информации, анализи 

ДЗ с вх. № 91-00-
181/11.11.2022 г.  
Вносител: Л. Терзиев 

Решение № 417/25.11.2022 
г. Протокол №37 

Отчет за изпълнение на Програма за управление на дейностите по отпадъците 
на територията на община Хаджидимово за 2021 г.  

Приемане на отчети, справки,  
информации, анализи 

ДЗ с вх. № 91-00-
173/27.10.2022 г.  
Вносител: Л. Терзиев 

Решение № 418/25.11.2022 
г. Протокол №37 

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-
175/02.11.2022 г.  
Вносител: Л. Терзиев 

Решение № 419/25.11.2022 
г. Протокол №37 

Обявяване на общински имот от публична в частна общинска собственост /с. 
Абланица/ 

Управление и разпореждане с ОС 

ДЗ с вх. № 91-00-
174/27.10.2022 г.  
Вносител: Л. Терзиев 

Решение № 420/25.11.2022 
г. Протокол №37 

Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост за 
устройване на постоянен пчелин /с. Гайтаниново/  
 

Управление и разпореждане с ОС 

ДЗ с вх. № 91-00-
184/14.11.2022 г.  
Вносител: Л. Терзиев 

Решения № 421 и 
422/25.11.2022 г. Протокол 
№37 

Разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост. /с. Садово, с. 
Блатска, с. Петрелик/ 
 

Управление и разпореждане с ОС 

ДЗ с вх. № 91-00-
190/16.11.2022 г.  
Вносител: Л. Терзиев 

Решение № 423/25.11.2022 
г. Протокол №37 

Кандидатстване на община Хаджидимово с проектно предложение „ГРИЖА В 
ДОМА В ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО“ по процедура чрез директно предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по 
Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 към Министерството на 
труда и социалната политика. 
 

Кандидатстване по проекти от 
национални и европейски програми, 
кандидатстване по  структурни 
фондове и др. 
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ДЗ с вх. № 91-00-
185/14.11.2022 г.  
Вносител: Л. Терзиев 

Решение № 424/25.11.2022 
г. Протокол №37 

Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за 
застрояване (ПУП-ПЗ)  за поземлен имот 77058.5.330, м. „Потока“ гр. 
Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград за „Дърводелски цех и 
склад“  

Устройство на територията 

ДЗ с вх. № 91-00-
197/24.11.2022 г.  
Вносител: Л. Терзиев 

Решение № 425/25.11.2022 
г. Протокол №37 

Кандидатстване на община Хаджидимово с проектно предложение 
BG05SFPR002-2.002 - Укрепване на общинския капацитет по Програма “Развитие 
на човешките ресурси” 2021-2027  Министерство на труда и социалната 
политика. 
 

Кандидатстване по проекти от 
национални и европейски програми, 
кандидатстване по  структурни 
фондове и др. 

ДЗ с вх. № 91-00-
196/24.11.2022 г.  
Вносител: Л. Терзиев 

Решение № 426/25.11.2022 
г. Протокол №37 

Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План 
Застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот 77058.21.19, м. „Халката“, гр. 
Хаджидимово, община Хаджидимово за „Автосервиз; магазини; кафе-аперитив; 
паркинг“. 
 

Устройство на територията 

Заседание № 38 на Общински съвет – Хаджидимово проведено на 29.12.2022 г.  Приети 10 броя решения. Присъстват 13 общински 
съветника, отсъстват Кармелита Палашева, Кирил Праматаров, Кръстьо Типов и Шейнур Моллов. 

Вид на 
материала, 
вносител 

Решение №  дата, 
Протокол № 

ОТНОСНО Характер 

ДЗ с вх. № 91-00- 
200/01.12.2022 г.  
Вносител: Т. 
Вакареева 

Решение № 427/29.12.2022 
г. Протокол №38 

Издаване на запис на заповед от община Хаджидимово в полза на Държавен 
фонд „Земеделие“ за обезпечаване на авансово плащане на СНЦ „Местна 
инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово за 2023 г.  

Бюджет и финанси на общината 

ДЗ с вх. № 91-00- 
202/09.12.2022 г.  
Вносител: Т. 
Вакареева 

Решение № 428/29.12.2022 
г. Протокол №38 

Изменение на решение № 127 от 26.05.2016 г. на Общински съвет – гр. 
Хаджидимово, относно удължаване на срок на дългосрочен безлихвен заем.  

Бюджет и финанси на общината 

Заповед на 
Областния управител 

Решение № 429/29.12.2022 
г. Протокол №38 

Ново обсъждане на решение № 422, взето по Протокол № 37, от заседание на 
Общински съвет – Хаджидимово, проведено на 25.11.2022 г. 

Управление и разпореждане с ОС 

ДЗ с вх. № 91-00-
210/19.12.2022  г.  
Вносител: Л. Терзиев 

Решение № 430/29.12.2022 
г. Протокол №38 

Определяне членове на комисии за управление и разпореждане с общинско 
имущество за 2023 г.  

Управление и разпореждане с ОС 

ДЗ с вх. № 91-00-
212/19.12.2022 г.  
Вносител: Л. Терзиев 

Решение № 431/29.12.2022 
г. Протокол №38 

Наименуване на улица в село Абланица, община Хаджидимово.  
 

Устройство на територията 

Доклад с вх. № 91-
00-201/07.12.2022  г.  
Вносител: Л. Терзиев 

Решение № 432/29.12.2022 
г. Протокол №38 

Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за 
застрояване (ПУП-ПЗ)  за поземлен имот 14341.13.71, м. 
„Ушаковец/Цървенковиц“ с. Гайтаниново, община Хаджидимово, област 
Благоевград за „Производство на електрическа енергия; Фотоволтаична 
електроцентрала“ 

Устройство на територията 

ДЗ с вх. № 91-00-
211/19.12.2022 г.  
Вносител: Л. Терзиев 

Решение № 433/29.12.2022 
г. Протокол №38 

Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – 
ПП/ за Водопровод с трасе от съществуващ уличен водопровод на улица О.Т. 
293 – О.Т. 296 по плана на гр. Хаджидимово, по път 77058.12.217, по път 

Устройство на територията 
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77058.5.307, до ПИ 77058.5.217, по КККР на гр. Хаджидимово, община 
Хаджидимово“  

ДЗ с вх. № 91-00-
213/19.12.2022  г.  
Вносител: Л. Терзиев 

Решение № 434/29.12.2022 
г. Протокол №38 

Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за 
застрояване (ПУП-ПЗ)  за поземлен имот 00014.105.50, м. „Лозята“, землището 
на с. Абланица, община Хаджидимово, за „жилищно строителство“  

Устройство на територията 

ДЗ с вх. № 91-00-
209/19.12.2022 г.  
Вносител: Р. 
Метушев 

Решение № 435/29.12.2022 
г. Протокол №38 

Представени отчети от кметовете на кметства и кметски наместници – основни 
проблеми на населените места“ 
 

Устройство на територията 

ДЗ с вх. № 91-00-
208/12.12.2022 г.  
Вносител: М. Имамов 

Решение № 436/29.12.2022 
г. Протокол №38 

План за работа на Общински съвет – Хаджидимово за първото полугодие на 
2023 г. и Календарен график за провеждане на заседанията за първото 
полугодие на 2023 г.  

Устройство на територията 
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В изпълнение на правомощията си по чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА Областният управител със 
Заповед № ОА-АК-408/09.12.2022 г., върна за  ново обсъждане Решение № 422 от 
Протокол № 37/25.11.2022 г., с което Общинския съвет е дал съгласието си за комплексна 
продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост. /с. Садово, с. Блатска, с. 
Петрелик/ . Общинският съвет на следващо заседание потвърди решението и Областния 
управител оспори същото в Административен съд - Благоевград, все още няма 
окончателно решение.  

 
Съгласно изискванията на чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, актовете на Общинския съвет се 

изпращат на Кмета на общината, на Областния управител и на Районна прокуратура – 
Гоце Делчев в 7-дневен срок от приемането им.  

Информацията за работата ни, редовно се публикува и в сайта на Общинския 
съвет. Всеки гражданин, който проявява интерес, може подробно да се запознае със 
структурата на местния законодателен орган, с нормативните документи, приети от него, 
с решенията и с текущата му работа. Всички тези актове на Общинския съвет са от 
особена важност за гражданите на общината, тъй като те регулират различни страни от 
местните обществени отношения и въвеждат законов ред и организация на местно 
равнище. 

 
 
 

 
Председател на ОбС – Хаджидимово: ………………….. 

Мехмед Имамов 


