
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 №38 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.05.2018 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

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

относно: Промяна на начина на трайно ползване на имот общинска собственост. 

/вх. № 91-00-208/16.05.2018 г./  

11. …………… 

 

С 13 – „ЗА“, 2 – „ПРОТИВ“, 1 – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, Общински съвет  -

Хаджидимово взе следнoтo 

 

РЕШЕНИЕ № 464 

Общински съвет – Хаджидимово, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 

25, ал. 9 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 45и от ППЗСПЗЗ 

РЕШИ: 

1. Дава предварително съгласие да бъде променен начина на трайно ползване на 

недвижим имот, представляващ: ПАСИЩЕ, МЕРА с площ от 112.240 дка (сто и 

дванадесет декара двеста и четиридесет квадратни метра), находяща се в местност 

“КОКОШКИТЕ” в землището на град Хаджидимово, ЕКАТТЕ 77058, община 

Хаджидимово, област Благоевград,  съставляващ имот № 000328 (триста двадесет и 

осем) по картата на възстановената собственост на землището, при граници (съседи):  

имот № 000502 Нива на община Хаджидимово, имот № 000501 Полски път на община 

Хаджидимово, имот № 000361 Производствен терен на „Грийн форест проджект”АД и 

имот № 000044  Напоителен канал на община Хаджидимово, който имот е актуван с 

Акт за публична общинска собственост № 405/25.04.2018 год. от „пасище, мера” на 

„нива” съгласно скица № К01703 от 10.05.2018 год., която е неразделна част от 

настоящото решение. 

2. Определя срок на валидност на съгласието 5 години. 

  3. Възлага на кмета на общината осъществяването на всички дейности, 

необходими за  правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата. 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
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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 №38 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.05.2018 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1…………….. 

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

относно: Земеделска земя от Общински поземлен фонд, определена за 

обезщетяване на граждани по реда на чл. 10б от ЗСПЗЗ. /вх. № 91-00-209/16.05.2018 

г./ 

11. …………… 

 

РЕШЕНИЕ № 465 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 10б, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Общински съвет – 

Хаджидимово 

Р Е Ш И: 

  1.ИЗКЛЮЧВА от списъка на земеделските земи от ОПФ, определени за 

обезщетение на граждани по реда на чл. 10б от ЗСПЗЗ, приет с решение № 337 от 

протокол № 33 от заседание на Общински съвет – Хаджидимово, проведено на 

18.06.2003 год., следния недвижим имот, а именно:  НИВА с площ от 21.978 дка 

(двадесет и един декара деветстотин седемдесет и осем квадратни метра), находяща се 

в местността “ДИКОВО” в землището на село Абланица, ЕКАТТЕ 00014, община 

Хаджидимово, област Благоевград,  съставляващ имот № 084019 (осемдесет и четири 

хиляди и деветнадесети) по картата на възстановената собственост на землището. 

 2. ВКЛЮЧВА в списъка на земеделските земи от ОПФ, определени за 

обезщетение на граждани по реда на чл. 10б от ЗСПЗЗ, приет с решение № 337 от 

протокол № 33 от заседание на Общински съвет – Хаджидимово, проведено на 

18.06.2003 год., следните недвижими имоти, а именно:  

землище Абланица: 

№ 

по 

Номер по Начин на трайно ползване Категория на 

земята при 

Площ 
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ред КВС неполивни условия (дка) 

1. 004015 Нива IX 12.546 

2. 008001 Нива VІІІ  8.387 

3. 208017 Нива VІІІ 6.199 

 

3. 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 №38 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.05.2018 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1…………….. 

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

относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска 

собственост за устройване на постоянен пчелин. /вх. № 91-00-215/21.05.2018 г./ 

11. …………… 

 

РЕШЕНИЕ № 466 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.11, ал.1 и 2 и чл. 12 от ЗП, във 

връзка с чл. 7, ал.2, изр. 2, чл. 14, ал. 7 и чл. 39, ал.3 от ЗОС и чл. 48, ал. 2 и 3 от 

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и 

конкретните правомощия на кметовете, Общински съвет Хаджидимово  

      Р Е Ш И: 

1. Учредява възмездно право на ползване на НИКОЛАЙ ИСКРЕНОВ БЕКЯРОВ от 

село Теплен, за устройване на постоянен пчелин върху - Част с площ от 1(един) дка от 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване – ПАСИЩЕ, МЕРА целият с площ от 

152.032 дка (сто петдесет и два декара и тридесет и два квадратни метра), находящ се в 

местността „ ШАБАНИЦА” в землището на село Теплен, ЕКАТТЕ 72268, община 

Хаджидимово, област Благоевград, съставляващ имот с номер 032031 (тридесет и две 

хиляди и тридесет и първи) по картата на възстановената собственост на землището, 

актуван с Акт за публична общинска собственост № 237/07.09.2016 год., за срок от 10 

(десет) години. Цената на правото на ползване се заплаща ежегодно и е в размер на 15 

(петнадесет) лева. 

2. Упълномощава Кмета на Общината да издаде заповед и сключи договор за 

учредяване на възмездно право на ползване.   

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
  

mailto:obshtinskisavet_hd@abv.bg


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 №38 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.05.2018 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1…………….. 

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

относно: Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост. /вх. № 91-

00-210/16.05.2018 г./ 

11. …………… 

 

С 14 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 2 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет  -

Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 467 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 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, 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 следния недвижим имот – частна общинска 

собственост, а именно:  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) І (първи), имот 

планоснимачен номер 34 (тридесет и четвърти) от квартал 12 (дванадесети) по сега 

действащия план на село Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград, 

одобрен със заповед № 2631/1951 год., с площ за имота от 2 970 (две хиляди 

деветстотин и седемдесет) квадратни метра, ведно с построената в същия имот 

ДВУЕТАЖНА ПОЛУМАСИВНА СГРАДА – бивше училище, със застроена площ 

от 460 (четиристотин и шестдесет) квадратни метра, при съседи за същия: от всички 

страни - улица, актуван с акт за частна общинска собственост № 41/05.12.2002 год., 

вписан в Службата по вписвания – гр.Гоце Делчев при Агенцията по вписванията – 

гр.София с вх.рег. № 1730, парт.№ 2787, акт № 147, том  VІІ, дело № 1419/12.12.2002 

год. 

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

възлизаща в  размер на 27 000 (двадесет и седем хиляди) лева. 
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3.Определя първоначална тръжна цена на имота в размер на 27 000 (двадесет и 

седем хиляди) 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 №38 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.05.2018 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1…………….. 

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

относно: Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост. /вх. № 91-

00-217/21.05.2018 г./ 

11. …………… 

 

РЕШЕНИЕ № 468 

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 2018 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 

34 - ЕДНОЕТАЖНА ПАЯНТОВА СГРАДА със застроена площ от 60 (шестдесет) 

квадратни метра, търпим строеж, съгласно Удостоверение по § 16, ал. 1 от ПР на ЗУТ с 

изх. № 08-15-178 от 17.05.2018 година, издадено от Главния архитект на община 

Хаджидимово, ведно с правото на строеж върху мястото върху което е построена 

сградата, построена в НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен  № 11 

(единадесети) по невлезнал в сила кадастрален план на село Парил, община 

Хаджидимово, област Благоевград, с площ  за неурегулирания поземлен имот от 640 

(шестстотин и четиридесет) квадратни метра, Акт за частна общинска собственост № 

785/14.05.2018 год. 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
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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 №38 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.05.2018 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1…………….. 

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

относно: Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост. /вх. № 91-

00-217/21.05.2018 г./ 

11. …………… 

РЕШЕНИЕ № 469 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 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, 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: ЕДНОЕТАЖНА ПАЯНТОВА СГРАДА със застроена площ от 60 (шестдесет) 

квадратни метра, търпим строеж, съгласно Удостоверение по § 16, ал. 1 от ПР на ЗУТ с 

изх. № 08-15-178 от 17.05.2018 година, издадено от Главния архитект на община 

Хаджидимово, ведно с правото на строеж върху мястото върху което е построена 

сградата, построена в НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен  № 11 

(единадесети) по невлезнал в сила кадастравлен план на село Парил, община 

Хаджидимово, област Благоевград, с площ  за неурегулирания поземлен имот от 640 

(шестстотин и четиридесет) квадратни метра, Акт за частна общинска собственост № 

785/14.05.2018 год., вписан в Службата по вписванията Гоце Делчев към Агенцията по 

вписванията София с вх. рег. № 2409, парт.№ 58139, акт №  148, том    от   27.05.2018 

год.  

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

възлизаща на 2 300 (две хиляди и триста) лева. 

3. Определя първоначална тръжна цена на имота в размер 5 000 (пет хиляди) 

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 
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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 №38 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.05.2018 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1…………….. 

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

относно: Подаване на проектно предложение и одобряване на задължителни 

партньорства по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 

„СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ, 

ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – 

КОМПОНЕНТ 1 по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-

2020“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 

2014-2020. /вх. № 91-00-200/10.05.2018 г./ 

11. …………… 

 

РЕШЕНИЕ № 470 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23  от ЗМСМА, предлагам Общински съвет - 

Хаджидимово  

РЕШИ: 

1. Общинският съвет дава съгласие община Хаджидимово да подготви и 

подаде проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 

„СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. 

ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – 

КОМПОНЕНТ 1 по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ и  

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020; 

2. Общинският съвет дава съгласие община Хаджидимово да сключи 

партньорско споразумение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 

„СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. 

ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – 

КОМПОНЕНТ 1 по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ и  

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, със 

следните партньори: 
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 Сдружение М.О.С.Т. – за дейностите по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020;  

 Сдружение в обществена полза „Инициатива за Гоце Делчев и 

Хаджидимово“ за дейностите по Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж ” 2014-2020; 

 Общинско предприятие „Чистота, озеленяване и благоустрояване“ за 

дейностите осигуряващи субсидирана заетост и  

 ДГ „Надежда“ за дейностите касаещи Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж ” 2014-2020. 

 
3. Общинският съвет упълномощава кмета на община Хаджидимово да 

предприеме всички необходими действия, във връзка с кандидатстването на община 

Хаджидимово по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-

ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ 

ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1 по 

оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ и  Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, както и да 

подпише договор за БФП с управляващия орган по програмата.  

На основание чл. 60, ал.1 от АПК Общински Съвет – Хаджидимово допуска 

предварително 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 №38 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.05.2018 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1…………….. 

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

относно: Изготвяне на мотивирано предложение до Министъра на образованието и 

науката за запазване статута на защитено училище на ОУ „Гоце Делчев“ село 

Беслен, община Хаджидимово и защитена детска градина на ДГ „Надежда“ – 

филиал село Беслен, община Хаджидимово. /вх. № 91-00-211/17.05.2018 г./ 

11. …………… 

 

С 16 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет  - 

Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 471 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 5, ал. 1 и ал. 2 от 

Постановление на Министерски съвет № 121 от 23.06.2017 г., Общински съвет 

Хаджидимово възлага на Кмета на община Хаджидимово  да направи мотивирано 

предложение пред министъра на образованието  и науката за запазване статута на 

защитено училище на  ОУ ”Гоце  Делчев” с. Беслен, община Хаджидимово по смисъла 

на чл.54 ал.2 и ал.5 от Закона на предучилищното и училищното образование. 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:obshtinskisavet_hd@abv.bg


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 №38 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.05.2018 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1…………….. 

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

относно: Изготвяне на мотивирано предложение до Министъра на образованието и 

науката за запазване статута на защитено училище на ОУ „Гоце Делчев“ село 

Беслен, община Хаджидимово и защитена детска градина на ДГ „Надежда“ – 

филиал село Беслен, община Хаджидимово. /вх. № 91-00-211/17.05.2018 г./ 

11. …………… 

 

С 16 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет  - 

Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 472 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 1, ал. 1 и ал. 2 от 

Постановление на Министерски съвет № 121 от 23.06.2017 г., Общински съвет 

Хаджидимово възлага на Кмета на община Хаджидимово  да направи мотивирано 

предложение пред министъра на образованието  и науката за запазване статута на 

защитена детска градина  на  ДГ „Надежда“- филиал с.Беслен  , община Хаджидимово 

по смисъла на чл.54 ал.2 и ал.5 от Закона на предучилищното и училищното 

образование. 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
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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 №38 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.05.2018 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1…………….. 

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

относно: Изготвяне на мотивирано предложение до Министъра на образованието и 

науката за запазване статута на средищни училища на СУ „Никола Йонков 

Вапцаров гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, СУ „Св. Паисий Хилендарски“ 

с. Абланица, община Хаджидимово и ОУ „Гоце Делчев“ село Беслен, община 

Хаджидимово. /вх. № 91-00-218/21.05.2018 г./ 

11. …………… 

 

С 16 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет  - 

Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 473 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3 от ПМС 

№84/06.04.2009 г. , Общински съвет – Хаджидимово 

 

РЕШИ: 

 

Възлага на кмета на община Хаджидимово  да направи мотивирано 

предложение пред Министъра на образованието  и науката за запазване статута на 

средищно училище по смисъла на чл.3 от ПМС №128/29.06.2017 г. на СУ ”Св.Паисий 

Хилендарски” с.Абланица , община Хаджидимово. 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
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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 №38 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.05.2018 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1…………….. 

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

относно: Изготвяне на мотивирано предложение до Министъра на образованието и 

науката за запазване статута на средищни училища на СУ „Никола Йонков 

Вапцаров гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, СУ „Св. Паисий Хилендарски“ 

с. Абланица, община Хаджидимово и ОУ „Гоце Делчев“ село Беслен, община 

Хаджидимово. /вх. № 91-00-218/21.05.2018 г./ 

11. …………… 

 

С 16 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет  - 

Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 474 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл.7 ал.2 и ал.3 от ПМС 

№84/06.04.2009 г. , Общински съвет – Хаджидимово 

 

РЕШИ: 

 

Възлага на кмета на община Хаджидимово  да направи мотивирано 

предложение пред Министъра на образованието  и науката за запазване статута на 

средищно училище по смисъла на чл. чл.3 от ПМС №128/29.06.2017 г. на СУ ”Никола 

Вапцаров” гр.Хаджидимово, община Хаджидимово 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
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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 №38 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.05.2018 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1…………….. 

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

относно: Изготвяне на мотивирано предложение до Министъра на образованието и 

науката за запазване статута на средищни училища на СУ „Никола Йонков 

Вапцаров гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, СУ „Св. Паисий Хилендарски“ 

с. Абланица, община Хаджидимово и ОУ „Гоце Делчев“ село Беслен, община 

Хаджидимово. /вх. № 91-00-218/21.05.2018 г./ 

11. …………… 

 

С 16 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет  - 

Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 475 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл.7 ал.2 и ал.3 от ПМС 

№84/06.04.2009 г. , Общински съвет – Хаджидимово 

 

РЕШИ: 

 

Възлага на кмета на община Хаджидимово  да направи мотивирано предложение 

пред Министъра на образованието и науката за запазване статута  на средищно 

училище по смисъла на чл. чл.3 от ПМС №128/29.06.2017 г.  на ОУ ” Гоце Делчев „ 

с.Беслен, община Хаджидимово.   

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 

 

 

 

 

 

 

mailto:obshtinskisavet_hd@abv.bg


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 №38 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.05.2018 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.№ 91-00-221/22.05.2018 г./ 

11. …………… 

 

С 16 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински съвет  - 

Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 476 

 

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

Хаджидимово:  

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

 
1. И………………Пелтеков, с. Тешово   200 лева; ……………. 

2. С……………….. Циров, гр. Хаджидимово  200 лева; ……………. 

3. П……………… Купенов, с. Тешово   100 лева; ……………. 

4. А………. Бекярова, с. Теплен    100 лева; ……………. 

5. В……………….Пейчева, гр. Хаджидимово  100 лева; ……………. 

6. Н………………. Дякова, гр. Хаджидимово  100 лева. ……………. 

7. Е……………. Милушева , гр. Хаджидимово  100 лева; ……………. 

 ІІ. Средствата да се осигурят от бюджета на община Хаджидимово за 2018 г. по 

параграф „Обезщетения и помощи по решения на общински съвет”.  

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
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