
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 №28 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 25.08.2017 г. 

ДНЕВЕН РЕД: 

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

относно: Приемане отчета за касовото изпълнение на бюджета на община 

Хаджидимово за 2016 г.; 

13……………… 

 

С поименно гласуване: 14 – „ЗА“, 1 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, 

Общински съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

 РЕШЕНИЕ № 315 

На основание чл.21, ал.1,т.6 от ЗМСМА, чл.140 от ЗПФ, Общински съвет – 

Хаджидимово 

РЕШИ: 

 

 

1. Общински съвет град Хаджидимово приема уточнения годишен план на 

бюджета за 2016 година по приходната и разходната част по функции и дейности както 

следва: 

- ПО ПРИХОДА    - 6127948,00 лева, разпределени по параграфи  

съгласно приложение № 1 

- ПО РАЗХОДА     -6127948,00 лева, разпределени по функции, 

 съгласно приложение № 2 

2. Общински съвет град Хаджидимово приема отчета на бюджета на Община 

Хаджидимово за 2016 година както следва: 

- ПО ПРИХОДА – 6756135,00,00 лева,разпределени по параграфи , 

 съгласно приложение № 1, в т.ч. и остатък в размер на 284462,00 лева 

- ПО РАЗХОДА -   6756135,00  лева, разпределени по функции 

  съгласно приложение № 2 

3. Приема окончателния годишен план и отчет  за изпълнението на 

извънбюджетните сметки и фондове за 2016 година. 

4. Общински съвет град Хаджидимово приема годишния план и отчета за 

Капиталовите разходи за 2016 година на Община Хаджидимово,съгласно Приложение № 

3 

5. Общински съвет град Хаджидимово, приема просрочените задължения към 

31.12.2016  година, съгласно приложение №  4. 

 

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 №28 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 25.08.2017 г. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. ……………. 

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

относно: Доклад/отчет за състоянието на общинския дълг за 2016 година в община 

Хаджидимово. 

13……………… 

 

С поименно гласуване: 15 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, 

Общински съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

  

РЕШЕНИЕ № 316 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.10 от ЗМСМА, на основание чл. 9 от Закона за 

общинския дълг, Общински съвет - Хаджидимово, 

  

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклада/отчет/ за състоянието на общинския дълг на Община 

Хаджидимово за 2016 година. 

2. Задължава кмета на общината да представи в Министерството на финансите и 

Сметна палата, годишния отчет за състоянието на общинския дълг и Решението на 

Общински съвет за приемането.   

 

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 №28 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 25.08.2017 г. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. ……………. 

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

относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ /парцел/ I /първи/ от квартал 20 по 

плана на село Гайтаниново, община Хаджидимово /вх. № 91-00-262/04.08.2017 г./. 

13……………… 

 

С 15 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет  -

Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 317 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, 

Общински съвет – Хаджидимово 

Р Е Ш И : 

Актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с общински 

имоти за 2017 год., като в приложение  № 1, в част ІІ – Прекратяване на съсобственост – 

чрез изкупуване собствеността на община Хаджидимово от физически лица се добавят 

следните точки: 

№ 

по 

ред 

  

ИМОТ 

 12. 160/374 (сто и шестдесет върху триста седемдесет и четири) идеални части от УПИ 

(парцел) І (първи) от квартал 20 по плана на село Гайтаниново, актувани с Акт за 

общинска собственост № 754 от 14.07.2017 год. 

 

С 15 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет  -

Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 318 



На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36, 

ал. 1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИКПК, Общински съвет – 

Хаджидимово  

Р Е Ш И : 

 1. ДА СЕ ПРЕКРАТИ съсобствеността в УПИ (парцел) І (първи), 

планоснимачни номера 322 (триста двадесет и две) от квартал 20 (двадесети) по 

действащият кадастрален и регулационен план на село Гайтаниново, община 

Хаджидимово, област Благоевград,  одобрен със Заповеди с №№ 2630 и 2631 от 1951 

година на ОНС, с площ за целия урегулиран поземлен имот от 374 (триста седемдесет и 

четири) квадратни метра, при съседи за същия: от север – улица, от изток – УПИ 

(парцел) ІІ (втори) плноснимачен № 319, от юг - УПИ (парцел) VІ (шести) и УПИ 

(парцел) VІІІ (осми)  и от запад – УПИ (парцел ХІ (единадесети), планоснимачен № 309, 

като община Хаджидимово продаде притежаваните от нея 160/374 (сто и шестдесет 

върху триста седемдесет и четири) идеални части от правото на собственост в описания 

урегулиран поземлен имот на съсобственика ГЕОРГИ ИВАНОВ АВРАМОВ, който е 

собственик на 214/374 (двеста и четиринадесет върху триста седемдесет и четири) 

идеални части от същия урегулиран поземлен имот. 

2. ОДОБРЯВА експертната оценка за определяне на пазарната стойност за 

160/374 (сто и шестдесет върху триста седемдесет и четири) идеални части от УПИ 

(парцел) І (първи), отреден за имот планоснимачен номер 322 (триста двадесет и две) от 

квартал 20 (двадесети) по действащият кадастрален и регулационен план на на село 

Гайтаниново, одобрен със Заповеди с №№ 2630 и 2631 от 1951 година на ОНС, с площ за 

целия урегулиран поземлен имот от 374 (триста седемдесет и четири) квадратни метра, 

при съседи за същия: от север – улица, от изток – УПИ (парцел) ІІ (втори) плноснимачен 

№ 319, от юг - УПИ (парцел) VІ (шести) и УПИ (парцел) VІІІ (осми)  и от запад – УПИ 

(парцел ХІ (единадесети), планоснимачен № 309, в размер на 1 060 (хиляда и шестдесет) 

лева. 

3. ОПРЕДЕЛЯ  продажна цена на имота в размер на 1600 (хиляда и шестстотин) 

лева. 

 

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 №28 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 25.08.2017 г. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. ……………. 

4. Докладна записка от Рамиз Метушев - ВрИД кмет на община Хаджидимово, 

относно: Одобряване на пазарна оценка за продажба на недвижим имот – частна 

общинска собственост /вх. № 91-00-263/04.08.2017 г./. 

13……………… 

 

С 13 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 2 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет  -

Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 319 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, 

Общински съвет – Хаджидимово 

Р Е Ш И : 

Актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с общински 

имоти за 2017 год., като в приложение  № 1, в част ІІІ – Продажба на земя – частна 

общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда се добави 

точка 4 - УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) VІІ (седми), планоснимачен номер 

304 (триста и четири) от квартал 31 (тридесет и първи) по ПУП –ПР, одобрен със 

Заповед № 8/25.01.2016 год. на Кмета на Общината, находящ се в строителните граници 

на село Тешово, община Хаджидимово, област Благоевград, с площ за урегулирания 

поземлен имот от  568 (петстотин шестдесет и осем) квадратни метра, при съседи за 

същия: От север - улица, от изток - УПИ (парцел) V (пети) и УПИ (парцел) VІ (шести), 

от юг УПИ (парцел) ІІІ (трети) и от югозапад и запад – УПИ (парцел) ІV (четвърти), 

актуван с Акт за частна общинска собственост № 753 от 04.07.2017 год., без построената 

в имота сграда. 

 

С 13 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 2 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет  -

Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 320 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35, ал. 2 от ЗОС във връзка с чл. 41, 

ал. 2 от ЗОС, Общински съвет – Хаджидимово 

Р Е Ш И : 



1. ОДОБРЯВА експертната оценка за определяне на пазарната стойност на: 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) VІІ (седми), планоснимачен номер 304 

(триста и четири) от квартал 31 (тридесет и първи) по ПУП –ПР, одобрен със Заповед № 

8/25.01.2016 год. на Кмета на Общината, находящ се в строителните граници на село 

Тешово, община Хаджидимово, област Благоевград, с площ за урегулирания поземлен 

имот от  568 (петстотин шестдесет и осем) квадратни метра, при съседи за същия: От 

север - улица, от изток - УПИ (парцел) V (пети) и УПИ (парцел) VІ (шести), от юг УПИ 

(парцел) ІІІ (трети) и от югозапад и запад – УПИ (парцел) ІV (четвърти), актуван с Акт за 

частна общинска собственост № 753 от 04.07.2017 год., без построената в имота сграда.  

2. ОПРЕДЕЛЯ  продажна цена на имота в размер на 5 500 лева (пет хиляди и 

петстотин лева). 

 

 

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 №28 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 25.08.2017 г. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. ……………. 

5. Отчет за дейността на Общински съвет – Хаджидимово и неговите 

комисии през периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017г. 

13……………… 

 

С явно гласуване: 15 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

  

РЕШЕНИЕ № 321 

Във връзка с приетия Годишен план за работа на Общинския съвет и на 

основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – Хаджидимово приема Отчет за 

дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода от 01.01.2017 г. до 

30.06.2017 г. включително. 

 

 

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 №28 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 25.08.2017 г. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. ……………. 

6. Предложение от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно:  

Детска градина „Надежда“, с. Беслен и детска градина с. Теплен, да бъдат 

включени в списъка на защитени детски градини. /вх. № 91-00-272/ 10.08.2017г./ 

13……………… 

 

С явно гласуване: 15 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

  

РЕШЕНИЕ № 322 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.53 ал.1 и чл.54 ал.1 ЗПУО предлага: 

1. Детска градина „ Надежда “ с. Беслен и детската градина  на с. Теплен да 

бъдат включени в списъка на защитени Детски градини.  

2. Възлага на кмета на община Хаджидимово да предприеме необходимите 

действия за включване на Детска градина „ Надежда “с. Беслен и детската градина  на с. 

Теплен, в  списъка на защитени Детски градини.  

 

 

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 №28 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 25.08.2017 г. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. ……………. 

7. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, 

относно: Предложение за актуализиране Списъка на защитени детски градини на 

територията на община Хаджидимово за 2017- 2018г. /вх. № 91-00-273/ 10.08.2017г./. 

13……………… 

 

С явно гласуване: 15 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

  

РЕШЕНИЕ № 323 

 

       І.   На основание  чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл.54, ал.1 и ал.2 от  Закона за 

предучилищното и училищното образование,  чл.5, ал.1 от ПМС № 121 от 23.06.2017г. на 

Министерски съвет, Обн. – ДВ, бр.51 от 27.06.2017г.,  и  с въвеждане на новия модел на 

финансиране в системата на средното образование и рисковете от прилагането на 

единните стандарти за издръжка, съгласно критериите за защитени детски градини и 

училища, предлага на Министъра на образованието и науката, в списъка за защитените 

детски градини и  училища  на територията на Община Хаджидимово за 2017/2018 г., да  

бъдат:  

1. Детска градина „ Надежда ” с. Беслен 

2. Детска градина  с. Теплен 

 

Мотиви: 

           1.Отдалеченост от  най-близката детска градина и училище, а именно: с.Беслен - 

гр. Хаджидимово - 20 км. и с.Теплен –  гр. Хаджидимово – 17 км. 

      2. Планински район с утежнена пътна  мрежа. 

      3.Децата и учениците от предложените детски градини и училища за защитени, 

пътуват повече от 20 километра, обикаляйки по селата и махалите до пристигане в 

детската градина и училището. 



      4. Всички детски градини и училища  отговарят на здравно – хигиенните условия за 

възпитание , социализация и обучение на децата и учениците. 

             ІІ.  Възлага на Кмета на Община Хаджидимово да внесе в Министерство на 

образованието и науката мотивирано предложение, и решението на Общински съвет за 

актуализиране на Списъка на детските градини като защитени, на територията на 

Община Хаджидимово, за 2017/ 2018 учебна 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 №28 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 25.08.2017 г. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. ……………. 

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

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

91-00-266/ 08.08.2017г./. 

13……………… 

 

С 14 – „ЗА“, 1 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет  -

Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 324 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, 

Общински съвет – Хаджидимово 

Р Е Ш И : 

Актуализира Програма за управлението на общинска собственост в община 

Хаджидимово за 2017 година, като в приложение  № 1, в част І – Продажби по реда на 

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

27 – НИВА с площ от 2.616 дка (два декара  шестстотин и шестнадесет квадратни 

метра), категория на земята при неполивни условия - осма, начин на възстановяване на 

собствеността върху имота - възстановими стари реални граници, находяща се в 

местност “ИЛЕЗИЦА” землището на село Абланица, ЕКАТТЕ 00014, община 

Хаджидимово, област Благоевград, съставляващ имот № 072016 (седемдесет и две 

хиляди и шестнадесети) по картата на възстановената собственост на землището, при 

граници (съседи): имот № 072018 Нива на Мехмед Халилов Метушев, имот № 072017 

Нива на Кадри Алиев Конадов, имот № 072015 Друг жилищен терен на Атидже Зелкиф 

Имамова и др., имот № 000198 Път ІІІ клас на община Хаджидимово, имот № 072042 

Нива на Ибраим Ибраимов Кокударев и др., имот № 072041 Нива на наследниците на 

Шерфе Халилова Метушева, имот № 072040 Нива на наследниците на Ибраим Халилов 

Кордов и др. и имот № 072039 Нива на наследниците на Мехмед Мехмедов Конадов, 

актуван с Акт за частна общинска собственост № 738/05.06.2017 год. 

 



С 14 – „ЗА“, 1 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет  -

Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 325 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закон за общинската 

собственост, чл. 32, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на кметовете на 

Община Хаджидимово, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 27, ал. 4 

и 5 от ЗМСМА, Общински съвет – Хаджидимово 

Р Е Ш И : 

1. Да се проведе ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ по реда на глава 

пета от НРПУРОИКПК за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 

а именно: НИВА с площ от 2.616 дка (два декара  шестстотин и шестнадесет квадратни 

метра), категория на земята при неполивни условия - осма, начин на възстановяване на 

собствеността върху имота - възстановими стари реални граници, находяща се в 

местност “ИЛЕЗИЦА” землището на село Абланица, ЕКАТТЕ 00014, община 

Хаджидимово, област Благоевград, съставляващ имот № 072016 (седемдесет и две 

хиляди и шестнадесети) по картата на възстановената собственост на землището, при 

граници (съседи): имот № 072018 Нива на Мехмед Халилов Метушев, имот № 072017 

Нива на Кадри Алиев Конадов, имот № 072015 Друг жилищен терен на Атидже Зелкиф 

Имамова и др., имот № 000198 Път ІІІ клас на община Хаджидимово, имот № 072042 

Нива на Ибраим Ибраимов Кокударев и др., имот № 072041 Нива на наследниците на 

Шерфе Халилова Метушева, имот № 072040 Нива на наследниците на Ибраим Халилов 

Кордов и др. и имот № 072039 Нива на наследниците на Мехмед Мехмедов Конадов, 

актуван с Акт за частна общинска собственост № 738/05.06.2017 год., вписан в 

Службата по вписвания Гоце Делчев към Агенция по вписванията с вх. рег. № 2505, 

парт. № 50777, акт № 65, том ХІ от 08.06.2017 год.  

  2. Одобрява изготвената експертна оценка за определяне на пазарната стойност 

за имота,  възлизаща в  размер на 1  831 лева. 

  3. Определя първоначална тръжна цена на имота в размер на 2 500 /две хиляди и 

петстотин/ лева. 

 

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 №28 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 25.08.2017 г. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. ……………. 

9. Информация от зам. кмет на община Хаджидимово Рамиз Метушев, относно: 

Стопанисването на общинските горски територии, собственост на община 

Хаджидимово. / вх. № 91-00-277/ 17.08.2017г./ 

13……………… 

 

С явно гласуване 15 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, 

Общински съвет  -Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 326 

Във връзка с приетия Годишен план за работа на Общинския съвет и на 

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

информация за стопанисването на общинските горски територии, собственост 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 №28 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 25.08.2017 г. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. ……………. 

10. Информация от зам. кмет на община Хаджидимово Димитър Баханов, 

относно: Работата по програмите за временна заетост към 31.07.2017г. / вх.№ 91-00-

276/ 17.08.2017г./. 

13……………… 

 

С явно гласуване: 15 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, 

Общински съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

  

РЕШЕНИЕ № 327 

Във връзка с приетия Годишен план за работа на Общинския съвет и на 

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

информация за работата по програмите за временна заетост към 31.07.2017г. 

 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

Хаджидимово, ул. “Димо Хаджидимов” № 46, обл. Благоевград, тел. 07528/ 2922 

 

                                                                                                                 ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

П Р О Т О К О Л №28 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 25.08.2017 г. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. ……………. 

11. Докладна записка от Кармелита Палашева – председател на ПК по 

„Образование, култура, вероизповедания, здравеопазване, социални дейности, спорт, 

детски и младежки дейности“, относно: Отпускане на еднократна финансова помощ 

на нуждаещите се лица и семейства на територията на община Хаджидимово. / 

вх.№ 91-00-268/08.08.2017г./. 
С поименно гласуване: 15 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, 

Общински съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 328 

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

Хаджидимово реши: 

І. ОТПУСКА еднократна финансова помощ на следните лица:  Подпис: 

 

 1. Димитър Николов Стойков-  с. Ново Лески  200 лв. ………….. 

 2. Северин Чавдаров Чаушев, с. Теплен   150 лв. ………….. 

 3. Юзеир Асанов Имамов, с. Беслен   150 лв. ………….. 

 4. Костадин Маринов Жингов, с. Копривлен  150 лв. ………….. 

 5. Къдрие Асанова Къдрева, с. Абланица   150 лв. ………….. 

 6. Димитър Матеев Мандажиев, гр. Хаджидимово 150 лв. ………….. 

 7. Асан Исмаилов Башов, с.Абланица          100 лв. ………….. 

 8. Зейнепа Ибиш Барут, с. Абланица   100 лв. ………….. 

 9. Атиже Алиева Петелова, с. Теплен      100 лв. ………….. 

 10. Елена Тодорова Терзиева, гр. Хаджидимово  100 лв. ………….. 

 11. Елена Иванова Милушева, гр. Хаджидимово  100 лв. ………….. 

 12. Фатме Ахмедова Петелова, с. Теплен   100 лв. ………….. 

 13. Мелятка Халилова Топова, с. Абланица  100 лв. ………….. 

          14. Фикра Елмазова Метушева, с. Абланица         100 лв. ………….. 

 15. Тюркян Шукри Шабан, гр. Хаджидимово  50 лв.  ………….. 

 16. Атанас Борисов Жингов, с. Копривлен       50 лв.  ………….. 

 

ІІ. Средствата да се осигурят от бюджета на община Хаджидимово за 2017 г. 

по параграф „Обезщетения и помощи по решения на общински 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 №28 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 25.08.2017 г. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. ……………. 

12. Молби на граждани относно:  отпускане на еднократна финансова 

помощ на лицата: Асан Мустафов Чапкънов и Максим Йосифов Чапкънов от с. 

Беслен, община Хаджидимово,  потърпевши от възникнал пожар в недвижим 

имот- къща, в която са съсобственици. 

13……………… 

 

С 14 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 1 – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, Общински съвет  -

Хаджидимово взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 329 

 

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

отпуска 5 000 лева на А=================Чапкънов от с. Беслен за покриване 

щетите от възникнал пожар. 

2. Средствата да бъдат осигурени от собствените приходи 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 №28 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 25.08.2017 г. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. ……………. 

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

относно:  Утвърждаване на структурата на детските градини и учебни заведения в 

община Хаджидимово за учебната 2017/2018 г. 
 

С явно гласуване: 12 – „ЗА“, 1 – „ПРОТИВ“, 2 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, 

Общински съвет  -Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 330 

     На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА , чл.2  от Наредба №7/2000г. изм.и доп.от 

28.02.2012г./ на МОН , 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    - 5 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 №28 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 25.08.2017 г. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. ……………. 

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

относно:  Утвърждаване на структурата на детските градини и учебни заведения в 

община Хаджидимово за учебната 2017/2018 г. 
 

С явно гласуване: 15 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, 

Общински съвет  -Хаджидимово взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 331 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.2 ал.6 и §1, ал.2  от Наредба 

№7/2000г. изм.и доп.от  28.02.2012 г./ на МОН, Общински съвет на гр.Хаджидимово 

задължава директорите на ДГ да разфо-рмироват групите, когато броят на децата в 

група се намали под 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 №28 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 25.08.2017 г. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. ……………. 

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

относно:  Утвърждаване на структурата на детските градини и учебни заведения в 

община Хаджидимово за учебната 2017/2018 г. 

 

 

С явно гласуване: 15 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, 

Общински съвет  -Хаджидимово взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 332 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.11, ал. 1, т.2, ал. 2,  и ал.4  от 

Наредба №7/2000 г изм. и доп.от  28.02.2012г./ на МОН и във връзка със справка за 

пълняемостта на паралелките за учебна 2017/2018 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:  

-    II клас    – 11 ученици  

- VII клас   – 14 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 №28 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 25.08.2017 г. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. ……………. 

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

относно:  Утвърждаване на структурата на детските градини и учебни заведения в 

община Хаджидимово за учебната 2017/2018 г. 
 

С явно гласуване: 15 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, 

Общински съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 333 

На основание чл.21 ал.1, т.6 и 23 от ЗМСМС,чл.11а, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба 

№7/2000 г изм. и доп.от 28.02.2012 г./ на МОН и във  връзка със справка за  

пълняемостта на паралелките за учебна 2017/2018 година от  ОУ „Никола Вапцаров” 

с.Копривлен, 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 :  

 

- І клас  -  7 ученици  

- III клас  – 7 ученици 

- V клас  - 8 ученици 

- VI  клас- 7 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.11, ал.3, т.2 от Наредба №7/2000 г изм. и доп.от 28.02.2012 г./ на МОН в 

размер на 6923,00 лв. за съответната дейност до края на финансова  2017  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 №28 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 25.08.2017 г. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. ……………. 

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

относно:  Утвърждаване на структурата на детските градини и учебни заведения в 

община Хаджидимово за учебната 2017/2018 г. 
 

С явно гласуване: 15 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, 

Общински съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 334 

На основание чл.21, ал.1,т,23 от ЗМСМА,  чл.11, ал. 1, т.2, ал. 2 и ал.4 от 

Наредба №7/2000 г изм. и доп.от  28.02.2012г./ на МОН и във връзка със справка за 

пълняемостта на паралелките за учебна 2016/2017 година от ОУ „ Св.Св.Кирил и 

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

 

Утвърждава  2  броя  маломерни  паралелки с минимален брой ученици в 

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

 

- IV клас  - 10 ученици 

- VІІ клас  - 12 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 №28 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 25.08.2017 г. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. ……………. 

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

относно:  Утвърждаване на структурата на детските градини и учебни заведения в 

община Хаджидимово за учебната 2017/2018 г. 
 

С поименно гласуване: 15 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, 

Общински съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 335 

На основание чл.21 ал.1, т. 6 и 23 от ЗМСМА, чл.11а, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба 

№7/2000 г изм. и доп.от 28.02.2012 г./ на МОН и във връзка със справка за 

пълняемостта на паралелките за учебна 2016/2017 година от  ОУ „Св.Св.Кирил и 

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

 

1. Утвърждава 3 броя  маломерни самостоятелни паралелки с минимален брой 

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

 

-  I клас –      9  ученици 

- ІII клас    – 8  ученици  

- V 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.11, ал.3, т.2 от 

Наредба №7/2000 г изм. и доп.от 28.02.2012 г./ на МОН в размер на 10243,00 лв. за 

съответната дейност до края на финансова  2017 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 №28 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 25.08.2017 г. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. ……………. 

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

относно:  Утвърждаване на структурата на детските градини и учебни заведения в 

община Хаджидимово за учебната 2017/2018 г. 
 

С явно гласуване: 15 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, 

Общински съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 336 

На основание  чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА , чл.11, ал. 1, т.2, ал. 2 и  ал.4 от 

Наредба №7/2000 г изм. и доп.от 28.02.2012г./   на МОН и във връзка със справка за 

пълняемостта на паралелките за учебна 2017/2018 година от СУ „Никола 

Вапцаров”гр.Хаджидимово,  Общински съвет гр.Хаджидимово, реши: утвърждава 9 

броя маломерни паралелки с минимален брой ученици в паралелка – не по- малко от  

10 бр.,  както следва:  

 

- І „а“ клас      - 14 ученици 

- I „б“ клас     – 14  ученици   

- IV“а“ клас    -  15 ученици 

- IV „б“ клас   –  14 ученици 

- VI “a”  клас  - 15 ученици 

- VI „б“ клас  – 16 ученици 

- VII „а“ клас - 17 ученици 

- VII „б“ клас - 17 ученици 

- XII клас        – 13 ученици 

 

 
Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 

 

 

 

 

 


