
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 № 35 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 28.10.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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

на собствени средства натрупани като отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление 

на отпадъците за закупуване на сметосъбираща машина /вх. № 91-00-170/25.10.2022 г./. 

5. ……………………………………… 

След проведено поименно гласуване: 13 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински 

съвет – Хаджидимово прие следното 

РЕШЕНИЕ № 407 

 

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

администрация, чл. 60 и чл. 64 от ЗУО и във връзка с чл. 24, ал.1, т.2 от Наредба № 7 от 19.12.2013 

г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани 

при депониране на отпадъци, Общински съвет - Хаджидимово  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за ползване на част от средствата в размер на 134 400.00лв (сто тридесет и 

четири хиляди  и четиристотин лева) лева с включен ДДС, представляващи отчисления по чл. 60 и 

чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за закупуване на 1 /един/ брой сметосъбираща машина. 

2. Упълномощава Кмета на община Хаджидимово да предприеме всички необходими правни 

и фактически действия по: 

2.1. Изготвяне на искане до „Регионалното сдружение за управление на отпадъците 

включващо общините Гоце Делчев-Гърмен-Хаджидимово“ за ползване на част от средствата от 

отчисленията за обезвреждане на отпадъци по чл. 60 и чл.64 от ЗУО. 

2.2. Използване на получените средства от отчисленията за обезвреждане на отпадъци по чл. 

60 и чл. 64 от ЗУО съгласно т.1 от настоящото решение включително провеждане на процедури 

предвидени в Закона за обществените поръчки относно закупуването на 1 /един/ брой 

сметосъбираща машина и сключването на договори с изпълнители. 

2.3. Изготвяне на Заявление по чл. 25 ал.1 от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за 

изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на 

отпадъци и входирането му в РИОСВ-Благоевград.  

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАДЖИДИМОВО 
гр. Хаджидимово, ул. “Димо Хаджидимов“ № 46 тел. 07528 2922, 

e-mail: obshtinskisavet_hd@abv.bg 

                                                                                               ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

П Р О Т О К О Л № 35 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 28.10.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………… 

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

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“ 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 2014-2020, с проектно предложение „Внедряване на мерки 

за енергийна ефективност и ремонт на административната сграда на община Хаджидимово – 

град Хаджидимово /вх. № 91-00-162/13.10.2022 г./. 

5. ……………………………………… 

След проведено поименно гласуване: 13 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински 

съвет – Хаджидимово прие следното 

РЕШЕНИЕ № 408 

 

На основание чл. 21, ал.1 т. 8 и т. 23 ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал.3, ал.4 и ал.5 от 

ЗМСМА и във връзка с 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“ Общински съвет 

Хаджидимово 

1.  Дава съгласие Община Хаджидимово да кандидатства за безвъзмездна финансова 

помощ 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 Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 

– 2020 г., 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“ 

2. Удостоверява, че дейностите включени в проектното предложение: „Внедряване на мерки 

за енергийна ефективност и ремонт на административната сграда на община Хаджидимово 

- град Хаджидимово“, с което община Хаджидимово предвижда да кандидатства за безвъзмездна 

финансова помощ 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 Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 – 2020 г., по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.020 – енергийна 



ефективност „Реконструкция/ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради. 

съответстват на приоритетите на Плана за интегрирано развитие на община Хаджидимово. 

3. Упълномощава кмета на Община Хаджидимово да предприеме необходимите действия по 

подготовката и кандидатстване с проектно предложение описано по-горе. 

 

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 № 35 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 28.10.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………… 

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

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

/вх. № 91-00-171/26.10.2022 г./. 

5. ……………………………………… 

След проведено поименно гласуване: 13 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински 

съвет – Хаджидимово прие следното 

РЕШЕНИЕ № 409 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 13 и чл. 24  от Закона за регионалното развитие и чл. 21 от Правилника за прилагане на 

Закона за регионалното развитие предлагам Общински съвет - Хаджидимово  

РЕШИ: 

1. Приема План за интегрирано развитие на община Хаджидимово за периода 2021 – 2027г. – 

Приложение № 1.  

2. Одобреният план за интегрирано развитие на община Хаджидимово да се представи от кмета на 

общината пред Областния съвет за развитие в срок до три месеца от неговото приемане.  

3. Планът за интегрирано развитие на община Хаджидимово и решението на общински съвет за 

неговото приемане да се публикуват на страницата на общината в срок до пет работни дни от датата на 

влизане в сила решението за приемането му. 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 

 
 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАДЖИДИМОВО 
гр. Хаджидимово, ул. “Димо Хаджидимов“ № 46 тел. 07528 2922, 

e-mail: obshtinskisavet_hd@abv.bg 

 

                                                                                               ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

 

П Р О Т О К О Л № 35 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 28.10.2022 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………… 

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

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. /вх. № 91-00-

159/06.10.2022 г./. 

5. ……………………………………… 

 

След проведено  явно гласуване: 13 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински 

съвет – Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 410 

 

Общински  съвет град  Хаджидимово на основание  чл. 21, ал.1, т.11 от  ЗМСМА, във  връзка  

с чл. 124а и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ 

 

I. ОДОБРЯВА  проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП - ПП) за                                 

Кабелна захранваща линия НН-Външно ел. захранване НН на селскостопанска постройка в ПИ 

38532.93.1, м. „Фиталар дере“ с. Копривлен, община Хаджидимово  с  трасе  в землището на с. 

Копривлен: 

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

пред южната граница на УПИ Х-551, квартал 53 по плана на село Копривлен, община Хаджидимово, 

трасето продължава на юг, пресича улицата и продължава по тротоара източно на УПИ I 490, 

квартал 55 по плана на село Копривлен и излиза извън населеното място и продължава 

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

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

пътна мрежа, като пресича пътя и се включва в съществуваща ел. мрежа при същ. шахта № 12, 

продължава през същ. шахта № 13 и продължава 

 

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

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

републиканската пътна мрежа, в съществуваща ел. мрежа и продължава 

 

- през ПИ № 38532.200.273, област Благоевград, община Хаджидимово, с. Копривлен, вид 

mailto:obshtinskisavet_hd@abv.bg


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

- общинската пътна мрежа - в съществуваща ел. мрежа през същ. шахта № 14, същ. шахта № 

15, същ. шахта № 16, след това продължава на югоизток до ГЕТ на западната граница на ПИ 

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

 

II.   РАЗРЕШАВА  на  възложителя  във  връзка  с  горепосочения ПУП-ПП, да  получи  

право  на  преминаване  и  право  на  прокарване  на  горепосочената  кабелна  захранваща  линия, 

през  горепосочените  общински  имоти. 

 

 

 

 

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 № 35 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 28.10.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………… 

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

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

Хаджидимово. 

 

След проведено поименно гласуване: 13 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински 

съвет – Хаджидимово прие следното 

РЕШЕНИЕ № 411 

 

На основание чл. 21. ал.1, т.6 и т.8 и т.23 от ЗМСМ, чл. 124 ал.2 предложение първо от Закона 

за публичните финанси и във връзка с ч§59 и §60 от Преходните и Заключителни разпоредби към 

ЗИД на ДОПК, Общински съвет - Хаджидимово  

РЕШИ: 

Изменя свое Решение №371 от Протокол 32 в проведено на 10.08.2022год свое заседание, в 

частта на точка първа, като същата придобие следната редакция: 

1. Дава съгласие да бъде закупен специализиран автомобил -  Комунална машина /Камион за 

миене на улици/ в размер до 55 000 лева без ДДС, като средствата бъдат осигурени от собствени 

приходи на община Хаджидимово и/или от средства представляващи отчисления по чл. 60 и чл.64 

от Закона за управление на отпадъците. 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 

 
 

 

 

 


