
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 №31 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 31.10.2017 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

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

Приемане на План-сметка за определяне размера на разходите по събиране на битови 

отпадъци за 2018 година в община Хаджидимово /вх. № 91-00-336/20.10.2017 г./ . 

10. …………… 

 

С поименно гласуване: 12 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 5 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 354 
 
На  основание 21, ал.1, т.7 от ЗМСМА във връзка с чл.64 и чл.66   от ЗМДТ Общински 

съвет Хаджидимово  

1. Приема план-сметката за разходите за такса битови отпадъци от Община Хаджидимово. 

2. Утвърждава промила за определяна на такса битови отпадъци по населени места в 

общината както следва: 

А/. За жилищни имоти на гражданите в населените  места: гр. Хаджидимово, с. 

Копривлен, с. Блатска, с. Абланица, с. Садово, с. Ново Ляски,  в размер на 8,5‰ върху данъчна 

оценка на имота, по дейности както следва:  

- За сметосъбиране и сметоизвозване – 4,5‰; 

-За поддръжка и експлоатация на депо – 3,5‰; 

- За почистване на обществени места – 0,5‰; 

 

Б/. За жилищни имоти на гражданите в населените места: с.Илинден, с. Лъки, с. Тешево, с. 

Парил, с. Гайтаниново и с. Нова Ловча в размер на 9,3‰ върху данъчната оценка на имота по 

дейности както следва: 

- За сметосъбиране и сметоизвозване – 5,0‰; 

-За поддръжка и експлоатация на депо– 4,0‰; 

- За почистване на обществени места – 0,3‰; 

 

В/. За жилищни имоти на гражданите в населените места: с.Петрелик, с. Теплен, с.Беслен 

в размер на 8,5 %о върху данъчната оценка на имота по дейности както следва: 

- За сметосъбиране и сметоизвозване – 4,2‰ 

- За поддръжка и експлоатация на депо – 3,8‰ 

- За почистване на обществени места – 0,5‰ 

 



3. Общински съвет гр. Хаджидимово определя размера на промила за такса битови 

отпадъци за 2018г. за имотите на фирмите в размер на 10,5 ‰ пропорционално върху по-

високата между отчетната стойност и данъчната оценка на имота по дейности както следва: 

- За сметосъбиране и сметоизвозване – 5,5‰ 

- За поддръжка и експлоатация на депо – 4,0‰ 

- За почистване на обществени места –    1,0‰ 

4. За нежилищни имоти на предприятия, търговски дружества, кооперации, включително и 

фирми на еднолични търговци, находящи се на територията на Община Хаджидимово, подали 

декларации по чл.67 от ЗМДТ,  за определяне размерът на таксата в левове според количеството 

на битовите отпадъци – за еднократно извозване. 

- за 1 брой кофа тип „Мева” – 0,120 куб.м.           -  14,50 лв. 

- за 1 брой контейнер тип „Бобър” – 1,1 куб.м.     – 57,05 лв. 

           При определяне размера на таксата в зависимост от количеството на битовите отпадъци, 

фирмите заплащат , таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в 

населените места и таксата за депо, която се определя   пропорционално върху по-високата 

между отчетната стойност и данъчната оценка 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 №31 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 31.10.2017 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1……………. 

2. Отчет за направените разходи в кметство Копривлен за издръжка на ФК 

„Граничар“ – Копривлен през 2017 г. 
10. …………… 

 

 

 

С 16 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 1 – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, Общински съвет  -Хаджидимово взе 

следнoтo 

 

 

РЕШЕНИЕ № 355 

 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 5 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

Общинската администрация, Общински съвет – Хаджидимово приема Отчета за дейността на ФК 

„Граничар“ – Копривлен. 

 

 

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 №31 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 31.10.2017 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. ……………. 

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

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. /вх. № 91-00-

318/11.10.2017 г./. 

10. …………… 

 

С поименно гласуване: 16 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 356 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и & 27, ал.2, т.1 и т.2  (ДВ бр.62/2010) от ПЗ към 

ЗИД  на ЗСПЗЗ,   Общински съвет гр.Хаджидимово: 

 

Р  Е  Ш  И: 

 

1.Предоставя на ОСЗ гр. Хаджидимово  поземлен имот  с площ от  0,653 дка.(шестстотин 

петдесет и три квадратни метра) ,  скица - проект на  имот с кад.  № 043055 в местността „Орман”  

по КВС    в землището  на  с.Блатска  с ЕКАТТЕ 04399,  за  възстановяване правото на 

собственост на  наследниците на Мустафа Османов Мустафов.  

2.Предоставя на ОСЗ гр. Хаджидимово  поземлен имот  с площ от  0,627 дка.(шестстотин 

двадесет и седем квадратни метра) ,  скица - проект на  имот с кад.  № 001074 в местността „Акре  

дере”  по КВС    в землището  на  с.Блатска  с ЕКАТТЕ 04399,  за  възстановяване правото на 

собственост на  наследниците на Мустафа Османов Мустафов.  

 

 

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 №31 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 31.10.2017 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1……………. 

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

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. /вх. № 91-00-

319/11.10.2017 г./. 

10. …………… 

 

С поименно гласуване: 16 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 357 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и & 27, ал.2, т.1 и т.2  (ДВ бр.62/2010) от ПЗ към 

ЗИД  на ЗСПЗЗ,   Общински съвет гр.Хаджидимово: 

 

Р  Е  Ш  И: 

 

Предоставя на ОСЗ гр. Хаджидимово  поземлен имот  с площ от  1,842 дка.(един декар 

осемстотин четиридесет и два квадратни метра) ,  скица - проект на  имот с кад.  № 082185  в 

местността „Полето”  по КВС    в землището  на  с.Петрелик  с ЕКАТТЕ 56109,  за  

възстановяване правото на собственост на  наследниците на Костадин Илиев Зигачев.  

 

 

 

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 №31 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 31.10.2017 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1……………. 

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

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. /вх. № 91-00-

320/11.10.2017 г./. 

10. …………… 

 

С поименно гласуване: 16 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 358 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и & 27, ал.2, т.1 и т.2  (ДВ бр.62/2010) от ПЗ към 

ЗИД  на ЗСПЗЗ,   Общински съвет гр.Хаджидимово: 

 

Р  Е  Ш  И: 

 

Предоставя на ОСЗ гр. Хаджидимово  поземлен имот  с площ от  0,644 дка.(шестстотин 

четиридесет и четири квадратни метра),  скица - проект на  имот с кад.  № 022008, образуван от 

имот № 022001,  в местността „Буровица”  по КВС    в землището  на  с. Нова Ловча  с ЕКАТТЕ 

51860,  за  възстановяване правото на собственост на  наследниците на Костадин Георгиев 

Икономов.  

 

 

 

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 №31 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 31.10.2017 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1……………. 

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

Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост. /вх. № 91-00-332/17.10.2017 

г./. 

10. …………… 

 

С поименно гласуване: 17 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 359 

 
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 28 - УРЕГУЛИРАН 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) ІІІ (трети) от квартал 27 (двадесет и седим) по сега действащият 

план на село Блатска, община Хаджидимово, одобрен със Заповед № 3196 от 1931 год. на ОНС, с 

площ за парцела от 720 (седемстотин и двадесет) квадратни метра,  при съседи по скица:  от 

североизток – улица, от югоизток – УПИ (парцел) ІV на Исмет Османов, от югозапад – улица, и 

от северозапад – УПИ (парцел) ІІ (втори) на Дагърови, за имота е съставен Акт за частна 

общинска собственост № 761/20.09.2017 год. 

 

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 №31 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 31.10.2017 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. ……………. 

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

Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост. /вх. № 91-00-332/17.10.2017 

г./. 

10. …………… 

 

С поименно гласуване: 17 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 360 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 32, ал. 1, т. 1 от 

Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска имущество и 

конкретните правомощия на кметовете, 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, представляващ: 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) ІІІ (трети) от квартал 27 (двадесет и седим) по сега 

действащият план на село Блатска, община Хаджидимово, одобрен със Заповед № 3196 от 1931 

год. на ОНС, с площ за урегулираният имот от 720 (седемстотин и двадесет) квадратни метра,  

при съседи по скица:  от североизток – улица, от югоизток – УПИ (парцел) ІV на Исмет Османов, 

от югозапад – улица, и от северозапад – УПИ (парцел) ІІ (втори) на Дагърови, за имота е 

съставен Акт за частна общинска собственост № 761/20.09.2017 год., вписан в Служба по 

вписванията Гоце Делчев към Агенция по вписванията София с вх.рег. № 4686, парт.№ 53005, 

акт № 126, т. ХХ от 27.09.2017 год.  

2. Одобрява  експертната оценка за определяне на пазарната стойност за имота,  

възлизаща в  размер на 4 600 (четири хиляди и шестстотин) лева. 

3. Определя първоначална тръжна цена на имота в размер на 4 600 (четири хиляди и 

шестстотин) лева. 

4. Упълномощава Кмета на Община Хаджидимово да извърши всички необходими правни 

и фактически действия за изпълнение на настоящото решение. 

 
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 №31 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 31.10.2017 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. ……………. 

7. Ново обсъждане на Решение № 342 и Решение № 343, взети по Протокол № 29 от 

заседание на Общински съвет – Хаджидимово, проведено на 29.09.2017 г. 

10. …………… 

 

С явно гласуване: 16 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ, 1 – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, Общински съвет  - 

Хаджидимово взе следнoтo 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 361 

 

 

 
На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА Общински съвет – Хаджидимово отменя Решение № 

342 и Решение № 343, взети по Протокол № 29 от заседание на Общински съвет – Хаджидимово, 

проведено на 29.09.2017 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 №31 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 31.10.2017 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. ……………. 
8. Докладна записка от Мехмед Имамов – председател на Общинския съвет, относно: 

Изменение и допълнение на Наредба за символиката и отличията на община Хаджидимово. 

/вх. № 91-00-323/16.10.2017 г./.  

10. …………… 

 

С явно гласуване: 17 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет  - 

Хаджидимово взе следнoтo 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 362 

 

На основание чл. 79 и чл.76 ал.3 от АПК, във връзка с чл.8 от Закона за нормативните 

актове и чл.21, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

Общински съвет – Хаджидимово 

 

РЕШИ: 

 

1. Общински съвет – Хаджидимово изменя глава първа – Общи положения, от Наредбата 

за символиката и отличията на община Хаджидимово, приета с Решение № 200 по протокол №15 

от 03.03.2009 год. като в чл. 3, ал. 4 добавя нова точка 4 със следния текст: 

4. Награда „Почетна грамота на Кмета на община Хаджидимово“ в системата на 

предучилищното и училищното образование в община Хаджидимово, съгласно Приложение № 1 

. 

 

2.Общински съвет – Хаджидимово изменя глава втора – Символи, звания, награди на 

община Хаджидимово раздел трети – Награди на община Хаджидимово от Наредбата за 

символиката и отличията на община Хаджидимово, приета с Решение № 200 по протокол №15 от 

03.03.2009 год. като в чл. 47 добавя нова алинея 4 със следния текст: 

/4/ Награда „Почетна грамота на Кмета на община Хаджидимово“ в системата на 

предучилищното и училищното образование в община Хаджидимово, съгласно Приложение № 1 

. 

 

 

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 №31 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 31.10.2017 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1……………. 
9. Докладна записка от Мехмед Имамов – председател на Общинския съвет, относно: 

Внасяне на предложение в Министерския съвет за отпускане на персонална пенсия по реда 

на чл. 92 от КСО. /вх. № 91-00-327/16.10.2017 г./. 

10. …………… 

 

 
С явно гласуване: 17 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет - 

Хаджидимово взе следнoтo 

 

 

РЕШЕНИЕ № 363 

 

На основание Чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите за осигурителен стаж, чл. 21, ал. 1, 

т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет град Хаджидимово дава съгласие за внасяне на предложение в 

Министерски Съвет за отпускане на персонална пенсия по смисъла на чл. 92 от КСО на Йоан 

Иванов Григоров, ЕГН 1741140087, наследник на починалия Иван Йорданов Григоров. 

 

 

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 №31 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 31.10.2017 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. ……………. 

10. 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.№ 91-00-337/23.10.2017г./. 

 

 

С поименно гласуване: 17 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 364 

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

Хаджидимово  

РЕШИ: 

  

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

 

 1. В====== Мандажиева,  гр. Хаджидимово  200 лв. …………… 

 2. И====== Шонтова, с. Копривлен             200 лв. …………… 

 3. М===== Имамов, с. Беслен               100 лв. …………… 

 4. З===== Келешева, с. Теплен    100 лв. …………… 

 5. С======= Имамова, с. Абланица   100 лв. …………… 

 6. Е======Узунова, с. Копривлен    100 лв. …………… 

 7. Г======= Керенчев, с. Петрелик    200 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 
 

 


