
 

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    № 52 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.08.2019 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

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

Даване на съгласие за издаване на разрешително за водовземане от водоем, собственост на 

община Хаджидимово на Юзденка Кемалова Метушева за пожарогасене за обект „Ремонт и 

преустройство на съществуваща газостанция, в газостанция, бензиностанция и пълначка 

за бутилки в УПИ I-072015 и имот 0720104 с. Абланица. /вх. № 91-00-161/24.07.2019 г./ 

5. ………………………………………………………………………….. 

С явно гласуване: 16 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – 

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 630 

 
Общински съвет - Хаджидимово, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка 

с чл. 52, ал. 1, т. 3, буква „а” от Закона за водите, чл. 22, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ползването на 

повърхностните води 

 

Р Е Ш И: 

Дава съгласие за издаване на разрешително за водовземане на вода от  водоем, 

представляващ: Поземлен имот с идентификатор 00014.78.358 (нула нула нула четиринадесет 

точка седемдесет и осем точка триста петдесет и осем) ) по КККР на село Абланица, община 

Хаджидимово, област Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-1133/22.05.2018 год. на 

Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот – местност “ШИРИНАТА”, с площ 

на поземления имот от 93898 (деветдесет и три хиляди осемстотин деветдесет и осем) квадратни 

метра, с трайно предназначение на територията – територия заета от води и водни обекти, начин 

на трайно ползване – Водоем, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – 000358 

(нула, нула,нула, триста петдесет и осем), при съседи: поземлени имоти с идентификатори №№ 

00014.77.69, 00014.78.1, 00014.78.10, 00014.78.11, 00014.78.2, 00014.78.3, 00014.78.4, 

00014.78.493, 00014.78.5, 00014.78.6, 00014.78.7, 00014.78.8, 00014.78.9, 00014.80.4, 00014.92.105, 

00014.92.112, 00014.92.147, 00014.92.176, 00014.92.18, 00014.92.26, 00014.92.27, 00014.92.28, 

00014.92.29, 00014.92.30, 00014.92.31, 00014.92.32, 00014.92.33, 00014.92.492, 00014.92.764, 

00014.92.765, който имот съгласно Акт за публична  общинска собственост № 2/22.05.2006г. се 

идентифицира като: ВОДНОСТОПАНСКО СЪОРЪЖЕНИЕ, представляващо ВОДОЕМ с площ от 

94.492 дка (деветдесет и четири декара и четиристотин деветдесет и два квадратни метра), 

находяща се в землището село Абланица, ЕКАТТЕ 00014, в местността “ШИРИНАТА”, 

съставляващо имот № 000358 (триста петдесет и осми) по картата на възстановената собственост 

на землището, при граници: Имот № 092105/деветдесет и две хиляди сто и пети/ Нива на 

наследниците на Илия Илиев Сораджиев; Имот № 092030 /деветдесет и две хиляди и тридесети/ 

Ливада на наследниците на Марко Илиев Сораджиев; Имот № 092031/деветдесет и две хиляди 
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тридесет и първи/ Ливада на наследниците на Зейнепа Ибраимова Мусова; Имот № 

092032/деветдесет и две хиляди тридесет и втори/ Ливада на земи  по чл.19 от ЗСПЗЗ и др. на 

ЮЗДЕНКА КЕМАЛОВА МЕТУШЕВА съгласно изготвеният инвестиционен проект за обект 

„Ремонт и преустройство на съществуваща газстанция в газстанция, бензиностанция и пълначно 

за бутилки“ в УПИ Ⅰ-072015 и имот № 072104, землището на село Абланица, община 

Хаджидимово (промени по чл.154 от ЗУТ), подобект Площадкови  ВиК мрежи и съоръжения, 

фаза технически проект, част В и К, изготвени от инж. Никола Арсенов с рег. Номер 06146, 

приложените към нея документи, неразделна част от настоящото решение. Срок на 

разрешителното - 5 години от датата на издаването му. 

 
 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов   

Протоколчик: В.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    № 52 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.08.2019 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. ………………………………………………………………………… 

2. Докладна записка от Мехмед Имамов – Председател на Общински съвет - 

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

комисии за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 година. /вх. № 91-00-157/22.07.2019 г./ 

5. ………………………………………………………………………….. 

 

С явно гласуване: 16 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – 

Хаджидимово прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ № 631 

 

 
На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, приема Отчет за дейността на Общинския съвет и 

неговите комисии за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 година  

 
 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов   

Протоколчик: В.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    № 52 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.08.2019 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1………………………………………………………………………… 

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

Кандидатстване на община Хаджидимово с проектно предложение по процедура 

BG05M9OP001-2.024 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 10 „Интеграция 

на маргинализираните общности“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020 чрез подхода ВОМР. /вх. № 91-00-146/26.06.2019 г./ 

5. ………………………………………………………………………….. 

С 16 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – Хаджидимово прие 

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 632 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общинският съвет – Хаджидимово да вземе решение: 

 

І. Общинският съвет одобрява участието на община Хаджидимово със собствен проект 

„Активиране потенциала на маргинализирани общности в община Хаджидимово за социално 

приобщаване“ по процедура BG05M9OP001-2.024 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, 

Мярка 10 „Интеграция на марг 

инализираните общности“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020 чрез подхода ВОМР.  

II. Общинският съвет упълномощава кмета на Община Хаджидимово да предприеме 

всички необходими действия, във връзка с кандидатстването на община Хаджидимово по 

процедура BG05M9OP001-2.024 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 10 

„Интеграция на маргинализираните общности“, финансирана по Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез подхода ВОМР. 

 
 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов   

Протоколчик: В.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    № 52 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.08.2019 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. ………………………………………………………………………… 

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

Утвърждаване на структурата на детските градини и учебни заведения в община 

Хаджидимово за учебната 2019/2020 г. /вх. № 91-00-158/23.07.2019 г./ 

5. ………………………………………………………………………….. 

С явно гласуване: 16 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – 

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 633 

 
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА , чл.54 от Наредба за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование, 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: В.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    № 52 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.08.2019 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. ………………………………………………………………………… 

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

Утвърждаване на структурата на детските градини и учебни заведения в община 

Хаджидимово за учебната 2019/2020 г. /вх. № 91-00-158/23.07.2019 г./ 

5. ………………………………………………………………………….. 

С явно гласуване: 16 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – 

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 634 

 
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.56 ал. 3 от Наредба за финансиране на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование, Общински съвет на 

гр.Хаджидимово задължава директорите на ДГ да разформироват групите, когато броят на 

децата  се намали под определения минимален брой деца в група /12 деца/, след промяна на 

Списък-Образец № 2. 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов   

Протоколчик: В.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    № 52 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.08.2019 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. ………………………………………………………………………… 

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

Утвърждаване на структурата на детските градини и учебни заведения в община 

Хаджидимово за учебната 2019/2020 г. /вх. № 91-00-158/23.07.2019 г./ 

5. ………………………………………………………………………….. 

С явно гласуване: 16 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – 

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 635 

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

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

справка за пълняемостта на паралелките за учебна 2019/2020 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 - 11 ученици; 

-    IV клас  – 11ученици; 

- VI клас   – 13 ученици. 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов   

Протоколчик: В.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    № 52 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.08.2019 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1………………………………………………………………………… 

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

Утвърждаване на структурата на детските градини и учебни заведения в община 

Хаджидимово за учебната 2019/2020 г. /вх. № 91-00-158/23.07.2019 г./ 

5. ………………………………………………………………………….. 

С поименно гласуване 16 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – 

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 636 

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

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

справка за  пълняемостта на паралелките за учебна 2019/2020 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  -  9 ученици  

- III клас  – 6 ученици 

- V клас  - 7 ученици 

- VII  клас- 8 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 

финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование в 

размер на 5692,20 лв. за съответната дейност до края на финансова  2019 г.  

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов   

Протоколчик: В.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    № 52 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.08.2019 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1………………………………………………………………………… 

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

Утвърждаване на структурата на детските градини и учебни заведения в община 

Хаджидимово за учебната 2019/2020 г. /вх. № 91-00-158/23.07.2019 г./ 

5. ………………………………………………………………………….. 

С явно гласуване: 16 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – 

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 637 

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

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

справка за пълняемостта на паралелките за учебна 2019/2020 година от  ОУ „ Св. Св. Кирил и 

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

 

Утвърждава 1 маломерна  паралелка с минимален брой ученици в паралелка –  не по- 

малко от  10 бр.,  както следва:  

-    I клас - 10 ученици 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов   

Протоколчик: В.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    № 52 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.08.2019 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1………………………………………………………………………… 

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

Утвърждаване на структурата на детските градини и учебни заведения в община 

Хаджидимово за учебната 2019/2020 г. /вх. № 91-00-158/23.07.2019 г./ 

5. ………………………………………………………………………….. 

С поименно гласуване 16 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – 

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 638 

 
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 2019/2020 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:  

 

- ІI клас  – 9  ученици  

- III клас  - 8  ученици 

- V клас -   8 ученици 

- VI клас – 8 ученици 

- VII клас – 9 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 

финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование в 

размер на 7088,40 лв. за съответната дейност до края на финансова  2019 г.  

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов   

Протоколчик: В.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    № 52 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.08.2019 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1………………………………………………………………………… 

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

Утвърждаване на структурата на детските градини и учебни заведения в община 

Хаджидимово за учебната 2019/2020 г. /вх. № 91-00-158/23.07.2019 г./ 

5. ………………………………………………………………………….. 

С явно гласуване: 16 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – 

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 639 

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

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

справка за пълняемостта на паралелките за учебна 2019/2020 година от СУ „Св. Паисий 

Хилендарски“, Общински съвет гр. Хаджидимово, реши:  

 

Утвърждава 9 броя маломерни паралелки с минимален брой ученици в паралелка – не по-

малко от  10 бр.,  както следва:  

 

- I “a”  клас - 14 ученици 

- II „б“ клас – 13ученици 

- III „а“ клас-  15 ученици 

- III „б“ клас – 14 ученици 

- IV „б“ клас- 15 ученици 

- VI  „а“клас –16 ученици 

- VI  „б“клас –14 ученици 

- VIII „a“клас –17 ученици 

- VIII ‘’б“клас – 17 ученици 

 
 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов   

Протоколчик: В.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    № 52 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.08.2019 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1………………………………………………………………………… 

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

Утвърждаване на структурата на детските градини и учебни заведения в община 

Хаджидимово за учебната 2019/2020 г. /вх. № 91-00-158/23.07.2019 г./ 

5. ………………………………………………………………………….. 

С явно гласуване: 16 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – 

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 640 

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

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

справка за пълняемостта на паралелките за учебна 2019/2020 година от СУ „Никола 

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

 

Утвърждава 5 броя маломерни паралелки с минимален брой ученици в паралелка – не по- 

малко от  10 бр.,  както следва:  

 

- IV „a“ клас  –14 ученици 

- IV “б”  клас - 14 ученици 

- VII „а“ клас –16 ученици 

- VIII „б“ клас- 16 ученици 

- XII „б“ клас- 15 ученици 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов   

Протоколчик: В.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    № 52 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.08.2019 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1………………………………………………………………………… 

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

Откриване на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически 

увреждания и Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица със сетивни 

увреждания в град Хаджидимово. /вх. № 91-00-159/23.07.2019 г./ 

С явно гласуване: 16 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – 

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 641 

 
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА – Общински съвет Хаджидимово 

 

Р Е Ш И: 

 

Актуализира Годишен план за социалните услуги в Община Хаджидимово за 2019 г., 

приет с Решение №  430 по  протокол № 35 от проведено редовно заседание на ОбС – 

Хаджидимово  на 28.02.2018 год. и Годишен план за социалните услуги в Община Хаджидимово 

за 2020 г., приет с Решение №  582 по  протокол № 48 от проведено редовно заседание на ОбС – 

Хаджидимово  на 01.03.2019 год., като към посочените социални услуги, предоставяни от 

общината се добавят: 

- Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания и 

- Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица със сетивни увреждания. 

 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов   

Протоколчик: В.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    № 52 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.08.2019 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1………………………………………………………………………… 

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

Откриване на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически 

увреждания и Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица със сетивни 

увреждания в град Хаджидимово. /вх. № 91-00-159/23.07.2019 г./ 

С явно гласуване: 16 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – 

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 642 

 
На основание чл. 17, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и администрация, 

връзка с чл. 36в от Правилника за прилагане закона за социално подпомагане – Общински съвет 

Хаджидимово 

 

Р Е Ш И: 

 

Дава съгласие за разкриване на следните социалните услуги по реда на чл. 18а, ал. 1 от 

Закона за социално подпомагане: 

 – Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания с 

местоположение гр. Хаджидимово, ул. „Димо Хаджидимов“ 50, с капацитет 15 места, персонал 

12 щата, считано от 01.09.2019 г. и 

- Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица със сетивни увреждания, с 

местоположение гр. Хаджидимово, ул. „Димо Хаджидимов“ 50, с капацитет 15 места, персонал 

12 щата, считано от 01.09.2019 г. 

2. Възлага на Кмета на Община Хаджидимово да извърши всички последващи действия. 

 

 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов   

Протоколчик: В.Гелемерова 

 

 

mailto:obshtinskisavet_hd@abv.bg

