
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 №41 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 27.07.2018 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Мехмед Имамов – председател на Общински съвет - 

Хаджидимово, относно: Приемане на план за работа на Общински съвет – Хаджидимово за 

второто полугодие на 2018 г. и Календарен график за провеждане на заседанията за 

второто полугодие на 2018 г. /вх. № 91-00-266/03.07.2018 г./ 

11. …………… 

 

С явно гласуване: 15 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет  -

Хаджидимово взе следнoтo 

 

 

РЕШЕНИЕ № 493 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 60, ал. 2 от Правилника за 

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

Общинската администрация, Общински съвет – Хаджидимово 

РЕШИ: 

1. Общински съвет – Хаджидимово приема план за работа на Общинския съвет за 

второто полугодие на 2018 г., съгласно Приложение №1, което представлява неразделната част 

от настоящето решение. 

2. Общински съвет – Хаджидимово приема Календарен график за провеждане на 

заседанията, съгласно Приложение №2 

 

 

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 №41 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 27.07.2018 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1…………….. 

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

Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост. /вх. № 91-00-

262/29.06.2018 г./ 

11. …………… 

 

С 12 – „за“, 0 – „против“, 3 – „въздържали се“, Общински съвет  -Хаджидимово взе 

следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 494 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 от ЗОС, Общински съвет – град 

Хаджидимово 

Р Е Ш И: 

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде отдаден под наем без публичен търг или публично 

оповестен конкурс, за срок от 5 години на следният недвижим имот – частна общинска 

собственост, представляващ: Шест броя помещения, функционално свързани – ПОМЕЩЕНИЕ 

– лекарски кабинет с площ от 22 кв.м.; ПОМЕЩЕНИЕ - манипулационна с площ от 19 кв.м.; 

ПОМЕЩЕНИЕ  чакалня с площ от 7 кв.м.;  ПОМЕЩЕНИЕ – антре с площ от 8 кв.м.; тоалетна с 

площ от 2 кв.м., баня 2 кв.м. или с обща площ от 60 (шестдесет) квадратни метра, находящи се 

на ІІ (втори) етаж  в северозападната част на Триетажна масивна сграда, построена през 1985 

год. в УПИ (парцел) ІІ (втори)  от квартал 44 (четиридесет и четвърти) по плана на село 

Абланица, община Хаджидимово, с административен адрес:  с.Абланица, ул.”Октомври” № 11, 

община Хаджидимово. 

2. Определя наемна цена в размер на 150 (сто и петдесет) лева, съгласно базисната цена 

определена от Общински съвет Хаджидимово. 

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 
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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 №41 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 27.07.2018 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1…………….. 

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

Разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост. /вх. № 91-00-

270/05.07.2018 г./ 

11. …………… 

 

С 14 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет  -Хаджидимово взе 

следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 495 

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 добавят точките: 

- 35 – имот № 005272 с площ от 1.305 дка – с НТП –Пустееща необработваема земя, 

находяща се в местността”АЙЛЯЗЕТО” в землището на град Хаджидимово, ЕКАТТЕ 77058, 

актуван с АОС № 787/04.06.2018г. 

- 36 - имот № 005273 – с площ от 0.066 дка - с НТП –Пустееща необработваема земя, 

находяща се в местността”АЙЛЯЗЕТО” в землището на град Хаджидимово, ЕКАТТЕ 77058, 

актуван с АОС № 787/04.06.2018г. 

- 37 - имот № 005274 с площ от 0.235 дка – с НТП – Посевна площ, находяща се в 

местността”АЙЛЯЗЕТО” в землището на град Хаджидимово, ЕКАТТЕ 77058, актуван с АОС № 

787/04.06.2018г. 

 

 

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 №41 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 27.07.2018 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1…………….. 

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

Разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост. /вх. № 91-00-

270/05.07.2018 г./ 

11. …………… 

 

С 14 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет  -Хаджидимово взе 

следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 496 

На  основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1  от ЗОС, 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 комплексна продажба на следните недвижими имоти – частна общинска 

собственост, представляващи:  

1.1. ПУСТЕЕЩА НЕОБРАБОТВАЕМА ЗЕМЯ  с площ от 1.305 дка (един декар и 

триста и пет квадратни метра), находяща в местността “АЙЛЯЗЕТО” в землището на град 

Хаджидимово, ЕКАТТЕ 77058, община Хаджидимово, област Благоевград, съставляващ имот 

№ 005272 (пет хиляди двеста седемдесет и втори) по КВС на землището, при граници (съседи): 

Имот № 005271 Животновъдна ферма на „МАТАНД” ЕООД, имот № 000284 Полски път на 

община Хаджидимово, имот № 005270 Животновъдна ферма на наследниците на Борис 

Николов Неделчев, имот № 005268 Дере, овраг, яма на община Хаджидимово и имот № 000285 

Полски път на община Хаджидимово, актуван с Акт за частна общинска собственост № 

787/04.06.2018г. 

1.2. ПУСТЕЕЩА НЕОБРАБОТВАЕМА ЗЕМЯ с площ от 0.066 дка (нула декара и 

шестдесет и шест) квадратни метра, находяща в местността “АЙЛЯЗЕТО” в землището на 

град Хаджидимово, ЕКАТТЕ 77058, община Хаджидимово, област Благоевград, съставляващ 

имот № 005273 (пет хиляди двеста седемдесет и трети) по КВС на землището, при граници 

(съседи): Имот № 005100 Пасище, мера на община Хаджидимово, имот № 005276 Посевна 

площ на наследниците на Димитър Христов Герашев, имот № 005274 Посевна площ на община 

Хаджидимово и имот № 000285 Полски път на община Хаджидимово, актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 788/04.06.2018 год. и 
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1.3. ПОСЕВНА ПЛОЩ с площ от 0.235 дка (нула декара и двеста тридесет и пет 

квадратни метра), четвърта категория, находяща в местността “АЙЛЯЗЕТО” в землището на 

град Хаджидимово, ЕКАТТЕ 77058, община Хаджидимово, област Благоевград, съставляващ 

имот № 005274 (пет хиляди двеста седемдесет и четири) по КВС на землището, при граници 

(съседи): Имот № 005277 Терен за силаж на „Агроланд”ООД, имот № 005276 Посевна площ на 

наследниците на Димитър Христов Герашев и имот № 005273 Пустееща необработваема земя 

на община Хаджидимово, актуван с Акт за частна общинска собственост № 789/04.06.2018 год.  

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

възлизаща общо в  размер на 642 / шестстотин четиридесет и два/  лева. 

3. Определя първоначална тръжна цена на имотите общо в размер на 1642 /хиляда 

шестстотин четиридесет и два/  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 №41 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 27.07.2018 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1…………….. 

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

Допълнение в Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, 

опазване на околната среда, защита на имуществото и безопасността на движението на 

територията на община Хаджидимово. /вх. № 91-00-278/17.07.2018 г./ 

11. …………… 

 

С 13 – „за“, 0 – „против“, 1 – „въздържал се“, Общински съвет  -Хаджидимово взе 

следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 497 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 79 от АПК, Общински съвет – 

Хаджидимово приема допълнение в Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, 

поддържане на чистотата, опазване на околната среда, защита на имуществото и безопасността 

на движението на територията на 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 №41 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 27.07.2018 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1…………….. 

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

Приемане на Наредба за местоположението на стопанските сгради за животни и птици и 

обемът на животновъдната дейност в парцели в жилищните зони на община 

Хаджидимово. /вх. № 91-00-279/17.07.2018 г./ 

11. …………… 

 

С 14 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет  -Хаджидимово взе 

следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 498 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 от ЗНА, Общински 

съвет – Хаджидимово приема Наредба за местоположението на стопанските сгради за животни 

и птици и обемът на животновъдната дейност в парцели в жилищните зони на 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 №41 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 27.07.2018 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1…………….. 

6. Докладна записка от Мехмед Имамов – председател на Общински съвет - 

Хаджидимово, относно: Определяне представител на Общински съвет в Областния съвет 

за развитие на област Благоевград. /вх. № 91-00-276/11.07.2018 г./ 

11. …………… 

 

С 15 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет  -Хаджидимово взе 

следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 499 

 

На основание 21, ал.1, т.15 от ЗМСМА и чл.22, ал.2 от Закона за регионалното развитие 

Общински съвет - Хаджидимово определя за представител в Областния съвет за развитие 

Костадин Димитров Караянев – зам. председател на Общинския съвет. 

 

 

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 №41 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 27.07.2018 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1…………….. 

7. Докладна записка от Мехмед Имамов – председател на Общински съвет - 

Хаджидимово, относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Хаджидимово и неговите 

комисии за периода 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г. /вх. № 91-00-281/17.07.2018 г./ 

12. …………… 

 

С явно гласуване: 15 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет  -

Хаджидимово взе следнoтo 

 

 

РЕШЕНИЕ № 500 

 

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

дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 

година  

 

 

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 №41 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 27.07.2018 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1…………….. 

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

Утвърждаване на структурата на детските градини и учебни заведения в община 

Хаджидимово за учебната 2018/2019 г. /вх. № 91-00-282/18.07.2018 г./ 

12. …………… 

 

С 15 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет  -Хаджидимово взе 

следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 501 

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 

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 №41 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 27.07.2018 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1…………….. 

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

Утвърждаване на структурата на детските градини и учебни заведения в община 

Хаджидимово за учебната 2018/2019 г. /вх. № 91-00-282/18.07.2018 г./ 

12. …………… 

 

С 15 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет  -Хаджидимово взе 

следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 502 

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 разформироват 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 
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П Р О Т О К О Л №41 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 27.07.2018 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1…………….. 

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

Утвърждаване на структурата на детските градини и учебни заведения в община 

Хаджидимово за учебната 2018/2019 г. /вх. № 91-00-282/18.07.2018 г./ 

12. …………… 

 

С 15 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет  -Хаджидимово взе 

следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 503 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 68, ал. 1, т. 2  от Наредба за 

финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и 

във връзка със справка за пълняемостта на паралелките за учебна 2018/2019 година от  ОУ 

„Никола Вапцаров” с. Копривлен, Общински съвет гр. Хаджидимово, реши:  

 

Утвърждава 3 броя  маломерни  паралелки с минимален брой ученици в паралелка –  

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

-    I клас - 10 ученици 

-    III клас  – 11 ученици  

-    V клас   – 16 ученици  

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАДЖИДИМОВО 
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П Р О Т О К О Л №41 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 27.07.2018 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1…………….. 

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

Утвърждаване на структурата на детските градини и учебни заведения в община 

Хаджидимово за учебната 2018/2019 г. /вх. № 91-00-282/18.07.2018 г./ 

12. …………… 

 

С 15 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет  -Хаджидимово взе 

следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 504 

На основание чл.21 ал.1, т. 6 и 23 от ЗМСМА, чл. 69, ал. 1 от Наредба за финансирането 

на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и във  връзка със 

справка за  пълняемостта на паралелките за учебна 2018/2019 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 :  

 

- ІI клас  -  7 ученици  

- IV клас  – 7 ученици 

- VI клас  - 8 ученици 

- VII  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.68, ал.2, т.2 от Наредба за 

финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование в 

размер на 5540,50 лв. за съответната дейност до края на финансова  2018  г. 

 
 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
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П Р О Т О К О Л №41 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 27.07.2018 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1…………….. 

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

Утвърждаване на структурата на детските градини и учебни заведения в община 

Хаджидимово за учебната 2018/2019 г. /вх. № 91-00-282/18.07.2018 г./ 

12. …………… 

 

С 15 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет  -Хаджидимово взе 

следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 505 

На основание чл.21 ал.1, т. 6 и 23 от ЗМСМА, чл. 69, ал. 1 от Наредба за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование и във връзка със 

справка за пълняемостта на паралелките за учебна 2018/2019 година от  ОУ „Св. Св. Кирил и 

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

 

1. Утвърждава 5 броя  маломерни самостоятелни паралелки с минимален брой ученици в 

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

 

- I клас  –  9  ученици 

- ІI клас  – 9  ученици  

- IV клас  - 8  ученици 

- V клас -   8 ученици 

- VI 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.68, ал.2, т.2 от 

Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование в размер на 5540,50 лв. за съответната дейност до края на 

финансова  2018  г. 
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ДНЕВЕН РЕД: 
 

1…………….. 

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

Утвърждаване на структурата на детските градини и учебни заведения в община 

Хаджидимово за учебната 2018/2019 г. /вх. № 91-00-282/18.07.2018 г./ 

12. …………… 

 

С 15 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет  -Хаджидимово взе 

следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 506 

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 2018/2019 година от СУ „Св.Паисий Хилендарски“,Общински съвет 

гр.Хаджидимово, реши:  

Утвърждава 10 броя маломерни паралелки с минимален брой ученици в паралелка – не 

по- малко от  10 бр.,  както следва:  

 

- I „a“ клас  –14  ученици   

- I „б“ клас  –13 ученици 

- II „a” клас - 15 ученици 

- II „б“ клас – 14 ученици 

- III „б“ клас-  15 ученици 

- IV „а“ клас- 14 ученици 

- IV „б“ клас –15 ученици 

- V „а“ клас  -16 ученици 

- V „б“ клас  - 15 ученици 

- VII „а“ клас – 16 ученици 
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ДНЕВЕН РЕД: 
 

1…………….. 

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

Утвърждаване на структурата на детските градини и учебни заведения в община 

Хаджидимово за учебната 2018/2019 г. /вх. № 91-00-282/18.07.2018 г./ 

12. …………… 

 

С 15 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет  -Хаджидимово взе 

следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 507 

На основание  чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА , чл. 68, ал. 1, т. 2  от Наредба за 

финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и 

във връзка със справка за пълняемостта на паралелките за учебна 2018/2019 година от СУ 

„Никола Вапцаров”гр.Хаджидимово,  Общински съвет гр.Хаджидимово, реши:  

Утвърждава 8 броя маломерни паралелки с минимален брой ученици в паралелка – не 

по- малко от  10 бр.,  както следва:  

 

- II „a“ клас  –15  ученици   

- V „a“ клас  –13 ученици 

- V “б”  клас - 15 ученици 

- VI „а“ клас –17 ученици 

- VI „б“ клас-  17 ученици 

- VII „а“ клас- 13 ученици 

- VII „б“клас –17 ученици 

- XI “б“ клас  -15 ученици  
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ПРОВЕДЕНО НА 27.07.2018 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1…………….. 

9. 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.№ 91-00-283/19.07.2018 г./ 

11. …………… 

 

С 15 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет  -Хаджидимово взе 

следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 508 

 
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. Е…………..Башов, с. Абланица    200 лева …………… 

2. Ф………………… Амзова, с. Абланица   150 лева …………… 

3. З………… Младенова, с. Беслен    150 лева …………… 

4. Г……………… Чаушев, с. Копривлен   100 лева …………… 

5. Р………….. Вълчева, с. Садово    100 лева …………… 

6. М…………. Сираков, с. Теплен    100 лева …………… 

7. Е………………… Шербетова, с. Ново Лески   100 лева …………… 

8. К……………….. Самаров, Копривлен    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”.  
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ДНЕВЕН РЕД: 
 

1…………….. 

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

Постъпило предложение за разширяване дейността на Общинско предприятие „Чистота, 

озеленяване и благоустройство“ със  закупуване на специализирана техника чрез 

кандидатстване за финансиране по грандови програми. /вх. № 91-00-288/26.07.2018 г./.  

12. …………… 

 

С 15 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет  -Хаджидимово взе 

следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 509 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Хаджидимово разширява дейността на Общинско предприятие „Чистота, озеленяване и 

благоустройство“ със закупуване на допълнителна специализирана техника за комунално 

обслужване и разкриване на необходимите за това работни места. 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Хаджидимово разрешава на Общинско предприятие „Чистота, озеленяване и благоустройство“ 

да кандидатства за финансиране от фонда  "SCRL DELTA HOUSE“ – Nevin, Белгия, 

представляван от DANIEL VAN BUTSEL – Генерален мениджър. 
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П Р О Т О К О Л №41 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 27.07.2018 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1…………….. 

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

относно: Закупуване на два броя специализирани автомобили. /вх. № 91-00-

286/24.07.2018 г./.  

 

С 15 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет  -Хаджидимово 

взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 510 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и чл. 52, ал.1  от ЗМСМА във връзка с чл. 124 от 

ЗПФ, Общински съвет – Хаджидимово,  

І. Одобрява средства в размер на 15 000лв. (петнадесет хиляди) лева за 

закупуване на два броя автомобили - един за нуждите на Общинско Предприятие 

„Домашен социален патронаж” и втория за нуждите на общинските 

служителите/работници, ангажирани с управлението и опазването на горите общинска 

собственост, като средствата бъдат осигурени от собствени приходи. 

ІІ. Актуализира „Разчета за финансиране на капиталовите разходи в частта 

собствени средства. 

 III. Възлага на Кмета на Община Хаджидимово да извърши всички необходими 

действия за закупуване на специализираните автомобили, посочени по-горе. 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
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