
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 № 9 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 26.08.2020 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Ново обсъждане на решение № 94 от Протокол № 8 от заседание на Общински съвет – 

Хаджидимово, проведено на 24.07.2020 г. 

3. ……………………………………………………. 

 

С 14 – „за“, 0 – „против“, 1 – „въздържал се“, Общински съвет – Хаджидимово 

взе следното 

РЕШЕНИЕ № 116 

 

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

94 от Протокол № 8 от заседание на Общински съвет – Хаджидимово, проведено на 24.07.2020 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 № 9 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 26.08.2020 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1.…………………………………………………….. 

2. Докладна записка от Рамиз Метушев – ВрИД Кмет на община Хаджидимово, относно: 

Поемане на краткосрочен общински дълг за осигуряване на финансиране на предвидените 

разходи по проекти, които изпълнява община Хаджидимово, а именно: 1. “Изграждане на 

транс-граничен геопарк от водни съоръжения в района на река Места” с акроним „CB Water 

Geopark’’ по „Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A”. Приоритетна ос 

2: Устойчив и приспособим към климата–регион. Инвестиционен приоритет 6с: Съхраняване, 

опазване, популяризиране и развитие на природното и културно наследство“. 2. „Използване 

на местните ресурси за развитие на трансграничния между културен капацитет“ по Програма 

за сътрудничество“ с акроним Renovation Интеррег V-А Гърция – България“ 2014-2020 г. 

3. ……………………………………………………. 

 

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

РЕШЕНИЕ № 117 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 5, т. 5, чл. 17 и чл. 19 от Закона 

за общинския дълг, предлагам Общинския съвет – Хаджидимово  

РЕШИ: 

І. Общински Съвет – Хаджидимово дава съгласие да се поеме краткосрочен дълг чрез банков-

овърдрафт  за финансиране на инвестиционни проекти: “Изграждане на транс-граничен геопарк от 

водни съоръжения в района на река Места” с акроним „CB Water Geopark’’ по „Програма за 

трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A”. Приоритетна ос 2: Устойчив и приспособим към 

климата–регион. Инвестиционен приоритет 6с: Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие 

на природното и културно наследство“. и 2. „Използване на местните ресурси за развитие на 

трансграничния между културен капацитет“ по Програма за сътрудничество“ с акроним Renovation 

Интеррег V-А Гърция – България“ 2014-2020г., при следните основни параметри: 

1. Максимален размер: 650 000 лева; 

2. Валута на дълга: български лева; 

3. Вид на дълга: краткосрочен банков кредит - овърдрафт; 

4. Цел на дълга - финансиране на неотложни разходи за разплащане по европейски проекти. 



5. начин и условия на усвояване - многократно, касово и безкасово, без представяне на 

разходо-оправдателни документи. 

6. краен срок на усвояване – един ден преди изтичане срока на погасяване, с опции за 

револвиране и/или удължаване на сроковете за усвояване и погасяване. 

7. начин на погасяване – ежедневно с постъпления разплащателна сметка на Община 

Хаджидимово. 

8. краен срок на погасяване – 12 месеца, с опции за револвиране и/или удължаване на 

сроковете за усвояване и погасяване. 

9. лихвени условия: лихвен процент по редовна главница: 3М EURIBOR + надбавка, не по-

малко от 3.30%; лихвен процент по просрочена главница: плюс 10 пункта на договореното за 

редовен дълг. 

10. такси и комисионни: такса за управление – 0,50% върху размера на разрешения кредит; 

такса за ангажимент по кредита – 0,20% месечно, такса за проучване - 0,1% от стойността на кредита 

– мин. 100,00лв., без такса за предсрочно прекратява на кредит-овърдрафт. 

 11. Начин за обезпечаване: 

11.1. договорна ипотека на следните недвижими имоти, а именно:  

- ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА, със застроена площ от  220 кв.м. (двеста и двадесет) 

квадратни метра, находяща се в Урегулиран Поземлен Имот УПИ (парцел) I (първи), имот с 

планоснимачен номер 98 (деветдесет и осми) от квартал 44 (четиридесет и четвърти) по действащия 

план на село Абланица, община Хаджидимово, одобрен със Заповед №38 от 1977г. на ОНС-

Хаджидимово и Заповед №303 от 2009год. на  кмета на общината, с площ за урегулирания поземлен 

имот от 1900кв.м. (хиляда и деветстотин ) квадратни метра, при съседи за урегулирания имот 

съгласно скица: от изток – УПИ III (трети); от запад -  УПИ II (втори); от север - улица и от юг – 

улица. 

- УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) II (втори), имот с планоснимачен номер 

105 (сто и пет) от квартал 28 (двадесет и осми) по действащия план на село Ново Лески, одобрен 

със Заповед №346/1983г. и изменен със Заповед № 63 от 20.03.2009год. на  кмета на общината, с 

площ за урегулиран поземлен имот от 990 кв.м. (деветстотин и деветдесет) квадратни метра, при 

съседи за урегулиран поземлен имот съгласно скица: от североизток – улица; от югоизток и 

югозапад -  УПИ I (първи) и от северозапад – улица, заедно с построената в имота ДВУЕТАЖНА 

МАСИВНА СГРАДА – ДЕТСКА ГРАДИНА, (на етап груб строеж), със застроена площ 

от  320кв.м. (триста и двадесет) квадратни метра, заедно с всички останали подобрения и 

приращения в имота и сградата. 

- ТРИЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА, със застроена площ от 396кв.м. (триста деветдесет 

и шест) квадратни метра, находяща се в Урегулиран Поземлен Имот (парцел) II (втори), имот с 

планоснимачен номер 528 (петстотин двадесет и осми) от квартал 20 (двадесети) по действащия 

план на град Хаджидимово, одобрен със Заповед № 70 от 03.06.1991год. и изменен със Заповед № 

110/23.04.2019 год. на  кмета на общината, с площ за урегулирания поземлен имот от 11500кв.м. 

(единадесет хиляди и петстотин) квадратни метра, при съседи за имота съгласно скица: от изток – 

улица; от запад - УПИ I (първи); от север – улица и от юг – площад. 



  11.2. Залог по банковите сметки на община Хаджидимово, открити в „Инвестбанк“ АД. Залог 

на вземания по договор № РД-02-29-231/23.05.2018 г., за предоставяне на национално 

съфинансиране по Програма за трансгранично сътрудничество „Интеррег V- А – Гърция – България 

2014-2020 г.“ Залог върху настоящи и бъдещи вземания на общината по банковите сметки на 

общината, като залогът включва и постъпленията от приходи на Община Хаджидимово, съгласно 

чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси, залог на общата 

изравнителна субсидия на Община Хаджидимово, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б” от Закона за 

публичните финанси, на вземанията по сметката, по която постъпва субсидията, както и 

начисляваните лихви върху тях. 

ІІ. Възлага на кмета на Община Хаджидимово да проведе процедура за избор на финансова 

или кредитна институция, съгласно Приложение № 1. 

ІІІ. Възлага на кмета на Община Хаджидимово да извърши всички необходими правни и 

фактически действия за изпълнение на решението и получаване на кредита, в това число да подпише 

договор за  банков кредит-овърдрафт и договор за ипотека на гореописаните имоти.  

 

 

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 № 9 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 26.08.2020 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1.…………………………………………………….. 

3. Докладна записка от Рамиз Метушев – ВрИД Кмет на община Хаджидимово, относно: 

Утвърждаване на структурата на детските градини и учебни заведения в община 

Хаджидимово за учебната 2020/2021 г. 

 

С явно гласуване: 14 – „за“, 0 – „против“, 1 – „въздържал се“, Общински съвет – 

Хаджидимово взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 118 

 

     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   - 4 групи 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАДЖИДИМОВО 
гр. Хаджидимово, ул. “Димо Хаджидимов“ № 46 тел. 07528 2922, 

e-mail: obshtinskisavet_hd@abv.bg 

                                                                                                                 ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

П Р О Т О К О Л № 9 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 26.08.2020 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1.…………………………………………………….. 

3. Докладна записка от Рамиз Метушев – ВрИД Кмет на община Хаджидимово, относно: 

Утвърждаване на структурата на детските градини и учебни заведения в община 

Хаджидимово за учебната 2020/2021 г. 

 

С явно гласуване: 14 – „за“, 0 – „против“, 1 – „въздържал се“, Общински съвет – 

Хаджидимово взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 119 

 

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: 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 № 9 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 26.08.2020 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1.…………………………………………………….. 

3. Докладна записка от Рамиз Метушев – ВрИД Кмет на община Хаджидимово, относно: 

Утвърждаване на структурата на детските градини и учебни заведения в община 

Хаджидимово за учебната 2020/2021 г. 

 

С явно гласуване: 14 – „за“, 0 – „против“, 1 – „въздържал се“, Общински съвет – 

Хаджидимово взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 120 

 

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 2020/2021 година от  ОУ „ Никола Вапцаров” 

с.Копривлен, Общински съвет гр.Хаджидимово, реши:  

 

Утвърждава 4 броя  маломерни  паралелки с минимален брой ученици в паралелка –  не по- 

малко от  10 бр.,  както следва:  

-    II клас - 11 ученици 

-    III клас  – 10 ученици  

- V клас   – 11 ученици  

- VII клас – 13 ученици 

 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАДЖИДИМОВО 
гр. Хаджидимово, ул. “Димо Хаджидимов“ № 46 тел. 07528 2922, 

e-mail: obshtinskisavet_hd@abv.bg 

                                                                                                                 ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

П Р О Т О К О Л № 9 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 26.08.2020 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1.…………………………………………………….. 

3. Докладна записка от Рамиз Метушев – ВрИД Кмет на община Хаджидимово, относно: 

Утвърждаване на структурата на детските градини и учебни заведения в община 

Хаджидимово за учебната 2020/2021 г. 

 

След проведено поименно гласуване: 14 – „за“, 0 – „против“, 1 – „въздържал се“, Общински 

съвет – Хаджидимово взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 121 

 

На основание чл.21 ал.1, т. 6 и 23 от ЗМСМА, 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 2020/2021 година от  ОУ „Никола Вапцаров” 

с.Копривлен, Общински съвет гр.Хаджидимово, реши:  

 

1. Утвърждава 3 броя  маломерни самостоятелни паралелки с минимален брой ученици в 

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

 

- І клас  -  8 ученици  

- IV клас  - 7 ученици 

- VI  клас- 7ученици 

 

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 6354,80 лв. за съответната дейност до края на финансова  2020 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 № 9 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 26.08.2020 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1.…………………………………………………….. 

3. Докладна записка от Рамиз Метушев – ВрИД Кмет на община Хаджидимово, относно: 

Утвърждаване на структурата на детските градини и учебни заведения в община 

Хаджидимово за учебната 2020/2021 г. 

 

С явно гласуване: 14 – „за“, 0 – „против“, 1 – „въздържал се“, Общински съвет – 

Хаджидимово взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 122 

 

        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 2020/2021 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:  

-    II клас - 11 ученици 

 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАДЖИДИМОВО 
гр. Хаджидимово, ул. “Димо Хаджидимов“ № 46 тел. 07528 2922, 

e-mail: obshtinskisavet_hd@abv.bg 

                                                                                                                 ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

П Р О Т О К О Л № 9 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 26.08.2020 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1.…………………………………………………….. 

3. Докладна записка от Рамиз Метушев – ВрИД Кмет на община Хаджидимово, относно: 

Утвърждаване на структурата на детските градини и учебни заведения в община 

Хаджидимово за учебната 2020/2021 г. 

 

След проведено поименно гласуване: 14 – „за“, 0 – „против“, 1 – „въздържал се“, Общински 

съвет – Хаджидимово взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 123 

       

На основание чл.21 ал.1, т.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 2020/2021 година от  ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” 

с.Блатска, 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 :  

 

- III клас  - 9  ученици 

- IV клас -   8 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 „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 9345 лв. за съответната дейност до края на финансова  2020 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 № 9 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 26.08.2020 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1.…………………………………………………….. 

3. Докладна записка от Рамиз Метушев – ВрИД Кмет на община Хаджидимово, относно: 

Утвърждаване на структурата на детските градини и учебни заведения в община 

Хаджидимово за учебната 2020/2021 г. 

 

С явно гласуване: 14 – „за“, 0 – „против“, 1 – „въздържал се“, Общински съвет – 

Хаджидимово взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 124 

 

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 2020/2021 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:  

 

 

- II “a”  клас - 14 ученици 

- II „б“ клас – 13ученици 

- IV „а“ клас-  15 ученици 

- IV „б“ клас – 13 ученици 

- V „a“ клас-    16 ученици 

- V „б“клас –   14 ученици 

- VII  „a“клас –16 ученици 

- VII „б“клас –14 ученици 

- IX „а“ клас – 17 ученици 

- IX „б“ клас – 16 ученици 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАДЖИДИМОВО 
гр. Хаджидимово, ул. “Димо Хаджидимов“ № 46 тел. 07528 2922, 

e-mail: obshtinskisavet_hd@abv.bg 

                                                                                                                 ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

П Р О Т О К О Л № 9 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 26.08.2020 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1.…………………………………………………….. 

3. Докладна записка от Рамиз Метушев – ВрИД Кмет на община Хаджидимово, относно: 

Утвърждаване на структурата на детските градини и учебни заведения в община 

Хаджидимово за учебната 2020/2021 г. 

 

С явно гласуване: 14 – „за“, 0 – „против“, 1 – „въздържал се“, Общински съвет – 

Хаджидимово взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 125 

 

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 2020/2021 година от СУ „Никола Вапцаров” гр. 

Хаджидимово,  Общински съвет гр. Хаджидимово, реши:  

 

 

Утвърждава 2броя маломерни паралелки с минимален брой ученици в паралелка – не по- малко 

от  10 бр.,  както следва:  

 

- IV „a“ клас  –15 ученици 

- IV “б”  клас - 15 ученици 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
 

 

 


