
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 № 19 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.07.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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

отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Хаджидимово и на годишния отчет за 

състоянието на общинския дълг за 2020 година.  /вх. № 91-00-82/11.06.2021 г./ 

12. …………………………………………... 

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

РЕШЕНИЕ № 207 

 

На основание чл.21, ал.1,т.6 и т.10 от ЗМСМА, чл.140 от ЗПФ, чл.9 от Закона за Общинския 

дълг, Общински съвет - Хаджидимово 

Р  Е  Ш  И: 

1. Общински съвет град Хаджидимово приема уточнения годишен план на бюджета  за 

2020 година по приходната и разходната част по функции и дейности както следва: 

- ПО ПРИХОДА    10549662,00 лева, разпределени по параграфи  

съгласно приложение № 1 

- ПО РАЗХОДА     -10549662,00 лева, разпределени по функции, 

 съгласно приложение № 2 

2. Общински съвет град Хаджидимово приема отчета на бюджета на Община Хаджидимово 

за 2020 година както следва: 

- ПО ПРИХОДА – 9206600,00 лева, разпределени по параграфи , съгласно приложение № 1,  

- ПО РАЗХОДА -   9206600,00  лева, разпределени по параграфи  съгласно приложение № 2. 

3. Приема окончателния годишен план и отчет  за изпълнението на извънбюджетните 

сметки и фондове за 2020 година. 

4. Общински съвет град Хаджидимово приема годишния план и отчета за Капиталовите 

разходи за 2020 година на Община Хаджидимово, съгласно Приложение № 3. 

5. Общински съвет град Хаджидимово, приема просрочените задължения към 31.12.2020 

година, съгласно приложение № 4.        

6. Общински съвет град Хаджидимово, приема  отчета за състоянието на Общинския дълг 

на Община Хаджидимово за 2020 година и задължава кмета на общината да представи в 

Министерството на финансите и Сметна палата, годишния отчет за състоянието на общинския дълг и 

Решението на Общинския съвет за приемането му, съгласно приложение № 5. 

 
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 № 19 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.07.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. …………………………………………... 

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

относно: Приемане на план за работа на Общински съвет – Хаджидимово за второто полугодие 

на 2021 г. и Календарен график за провеждане на заседанията за второто полугодие на 2021 г.  

/вх. № 91-00-86/17.06.2021 г./ 

12. …………………………………………... 

 

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

взе следното 

РЕШЕНИЕ № 208 

 

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 2021 г., съгласно Приложение №1, което представлява неразделната част от 

настоящото решение. 

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

съгласно Приложение №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 № 19 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.07.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. …………………………………………... 

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

Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост.  /вх. № 91-00-89/24.06.2021 г./ 

12. …………………………………………... 

 

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

РЕШЕНИЕ № 209 

 

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 

2021 година, приета с Решение № 165 от Протокол № 15 от заседание проведено на 05.02.2021  год.,  

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  25 -  ПОМЕЩЕНИЕ със застроена площ от 18 

(осемнадесет) квадратни метра, находящо в пристройка към ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА с 

планоснимачен № 137 (сто тридесет и седем), построена в строителните граници на село Теплен, 

община Хаджидимово, област Благоевград, при съседи за помещението: от север – помещение на 

община Хаджидимово, от североизток – външна стена, от югозапад външна стена и от северозапад- 

външна стена, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на 

строеж върху мястото, актуван с Акт за частна общинска собственост № 23/22.02.1999 год. 

 
Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
 

 

 

 

 

 



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

e-mail: obshtinskisavet_hd@abv.bg 

                                                                                                                 ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

П Р О Т О К О Л № 19 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.07.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. …………………………………………... 

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

Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост.  /вх. № 91-00-89/24.06.2021 г./ 

12. …………………………………………... 

 

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

РЕШЕНИЕ № 210 

 

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 общинска имущество и конкретните правомощия на кметовете, 

Общински съвет – Хаджидимово 

Р Е Ш И : 

1. Да се проведе ПУБЛИЧЕН ТЪРГ по реда на глава пета от НРПУРОИКПК за продажба на 

следния недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: -  ПОМЕЩЕНИЕ със застроена 

площ от 18 (осемнадесет) квадратни метра, находящо в пристройка към ДВУЕТАЖНА МАСИВНА 

СГРАДА с планоснимачен № 137 (сто тридесет и седем), построена в строителните граници на село 

Теплен, община Хаджидимово, област Благоевград, при съседи за помещението: от север – помещение 

на община Хаджидимово, от североизток – външна стена, от югозапад външна стена и от северозапад- 

външна стена, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж 

върху мястото, актуван с Акт за частна общинска собственост № 23/22.02.1999 год.  

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

размер на 2 000 (две хиляди) лева. 

 

3.Определя първоначална тръжна цена на имота в размер на 3 000 (три 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 № 19 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.07.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. …………………………………………... 

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

Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост.  /вх. № 91-00-90/24.06.2021 г./ 

12. …………………………………………... 

 

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

РЕШЕНИЕ № 211 

 

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 

търг или публично оповестен конкурс се добави точка 26  - САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕН ОБЕКТ 

със застроена площ от 110 (сто и десет) квадратни метра, находящ се в югозападната част на първи 

надземен етаж от МАСИВНА СГРАДА със застроена площ от 153 (сто петдесет и три) квадратни метра, 

заснета като имот с планоснимачен номер 137 (сто тридесет и седем) по невлезнал в сила кадастрален 

плана на село Теплен, община Хаджидимово, със самостоятелно обособен вход от към съседа улица, 

при граници (съседи): от североизток - самостоятелно обособен обект на община Хаджидимово, 

югоизток – външна стена,  от югозапад – самостоятелен обект  на община Хаджидимово, от запад – 

външна стена, от долу - самостоятелно обособен обект на община Хаджидимово, ведно със съответните 

идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, актуван с Акт за 

частна общинска собственост № 898 от 14.06.2021 год. 

 

 
Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
 

 

 

 

 



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

e-mail: obshtinskisavet_hd@abv.bg 

                                                                                                                 ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

П Р О Т О К О Л № 19 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.07.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. …………………………………………... 

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

Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост.  /вх. № 91-00-90/24.06.2021 г./ 

12. …………………………………………... 

 

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

РЕШЕНИЕ № 212 

 

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 общинска имущество и конкретните правомощия на кметовете, 

Общински съвет – Хаджидимово 

Р Е Ш И : 

Да се проведе ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване по реда на глава пета от НРПУРОИКПК 

за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: САМОСТОЯТЕЛНО 

ОБОСОБЕН ОБЕКТ със застроена площ от 110 (сто и десет) квадратни метра, находящ се в 

югозападната част на първи надземен етаж от МАСИВНА СГРАДА със застроена площ от 153 (сто 

петдесет и три) квадратни метра, заснета като имот с планоснимачен номер 137 (сто тридесет и седем) 

по невлезнал в сила кадастрален плана на село Теплен, община Хаджидимово, със самостоятелно 

обособен вход от към съседа улица, при граници (съседи): от североизток - самостоятелно обособен 

обект на община Хаджидимово, югоизток – външна стена,  от югозапад – самостоятелен обект  на 

община Хаджидимово, от запад – външна стена, от долу - самостоятелно обособен обект на община 

Хаджидимово, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на 

строеж върху мястото, актуван с Акт за частна общинска собственост № 898 от 14.06.2021 год. 

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

размер на 10 200 (десет хиляди и двеста) лева. 

 

3.Определя първоначална тръжна цена на имота в размер на 12 000 (дванадесет 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 № 19 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.07.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. …………………………………………... 

5. Докладна записка от Тодор Тодоров – управител на ОП „Чистота, озеленяване и 

благоустрояване, относно: Отчет за дейността на общинско предприятие „Чистота, озеленяване и 

благоустрояване“. /вх. № 91-00-83/15.06.2021 г./ 

12. …………………………………………... 

 

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

взе следното 

РЕШЕНИЕ № 213 

 

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

администрация, Общински съвет – Хаджидимово приема отчета за дейността на Общинско 

предприятие „Чистота, озеленяване и благоустрояване“ гр. Хаджидимово за 2020 год. 

 

 
Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАДЖИДИМОВО 
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e-mail: obshtinskisavet_hd@abv.bg 
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П Р О Т О К О Л № 19 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.07.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. …………………………………………... 

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

изпълнение на Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община 

Хаджидимово за 2020 г. /вх. № 91-00-85/17.06.2021 г./ 

12. …………………………………………... 

 

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

взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 214 

 

 

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

администрация, Общински съвет – Хаджидимово приема Отчет за изпълнение на Програма за 

управление на дейностите по отпадъците на територията на община Хаджидимово за 2020 г. в 

приложение към докладната записка. 

 

 

 
Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
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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 № 19 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.07.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. …………………………………………... 

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

Удължаване срока на действие на Програма за овладяване популацията на безстопанствените 

кучета на територията на община Хаджидимово за периода 2020-2025 г. /вх. № 91-00-84/17.06.2021 

г./ 

12. …………………………………………... 

 

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

взе следното 

РЕШЕНИЕ № 215 

 

 

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

администрация и във връзка с чл. 40, ал. 3 от Закона за защита на животните, Общински съвет – 

Хаджидимово приема удължаване срока на Програма за овладяване популацията на безстопанствените 

кучета на територията на община Хаджидимово за периода 2020-2025 г., в приложение към докладната 

записка. 

 

 
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 № 19 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.07.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. …………………………………………... 

8. Докладна записка от Рамиз Метушев – ВР.ИД Кмет на община Хаджидимово, относно: 

Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Хаджидимово за 2022 г. 

/вх. № 91-00-81/08.06.2021 г./ 

12. …………………………………………... 

 

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

взе следното 

РЕШЕНИЕ № 216 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 38, ал. 1 и ал. 2 от Закона за социалното подпомагане и във връзка с Националната 

карта на социалните услуги, Общински съвет – Хаджидимово приема Годишен план за развитие на 

социалните услуги в община Хаджидимово за 2022 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 № 19 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.07.2021 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 статут на 

средищни училища на СУ „Никола Вапцаров гр. Хаджидимово, СУ „Св. Паисий Хилендарски“ 

с. Абланица, и ОУ „Гоце Делчев“ с. Беслен, община Хаджидимово. /вх. № 91-00-87/24.06.2021 г./ 

 

12. …………………………………………... 

 

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

взе следното 

РЕШЕНИЕ № 217 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3 от ПМС №128/29.06.2017 г., 

Общински съвет - Хаджидимово възлага на кмета на община Хаджидимово  да направи мотивирано 

предложение пред   Министъра на образованието  и науката за запазване статута на 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 № 19 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.07.2021 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 статут на 

средищни училища на СУ „Никола Вапцаров гр. Хаджидимово, СУ „Св. Паисий Хилендарски“ 

с. Абланица, и ОУ „Гоце Делчев“ с. Беслен, община Хаджидимово. /вх. № 91-00-87/24.06.2021 г./ 

 

12. …………………………………………... 

 

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

взе следното 

РЕШЕНИЕ № 218 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3 от ПМС №128/29.06.2017 г., 

Общински съвет - Хаджидимово възлага на кмета на община Хаджидимово  да направи мотивирано 

предложение пред  Министъра на образованието  и науката за запазване статута на 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 
 

 

 

 

 

 

 

 



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 № 19 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.07.2021 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 статут на 

средищни училища на СУ „Никола Вапцаров гр. Хаджидимово, СУ „Св. Паисий Хилендарски“ 

с. Абланица, и ОУ „Гоце Делчев“ с. Беслен, община Хаджидимово. /вх. № 91-00-87/24.06.2021 г./ 

 

12. …………………………………………... 

 

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

взе следното 

РЕШЕНИЕ № 219 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3 от ПМС №128/29.06.2017 г., 

Общински съвет - Хаджидимово възлага на кмета на община Хаджидимово  да направи мотивирано 

предложение пред  Министъра на образованието и науката за запазване статута  на 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 
 

 

 

 

 

 

 

 



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 № 19 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.07.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. …………………………………………... 

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

на мотивирано предложение до Министъра на образованието и науката за запазване статут на 

защитено училище на ОУ „Гоце Делчев“ с. Беслен, община Хаджидимово и защитена детска 

градина на ДГ „Надежда“ – филиал село Беслен, община Хаджидимово. /вх. № 91-00-88/24.06.2021 

г./ 

12. …………………………………………... 

 

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

взе следното 

РЕШЕНИЕ № 220 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, 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 
 

 

 

 

 

 

 

 



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 № 19 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.07.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. …………………………………………... 

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

на мотивирано предложение до Министъра на образованието и науката за запазване статут на 

защитено училище на ОУ „Гоце Делчев“ с. Беслен, община Хаджидимово и защитена детска 

градина на ДГ „Надежда“ – филиал село Беслен, община Хаджидимово. /вх. № 91-00-88/24.06.2021 

г./ 

12. …………………………………………... 

 

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

взе следното 

РЕШЕНИЕ № 221 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, 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 
 

 

 

 

 

 

 

 



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 № 19 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.07.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. …………………………………………... 

11. Докладна записка от Рамиз Метушев – ВР.ИД кмет на община Хаджидимово, относно: 

Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План застрояване /ПУП-

ПЗ/ за поземлен имот № 04399.17.38, м. „Попарата“, село Блатска, община Хаджидимово за 

„Фотоволтаична инсталация. /вх. № 91-00-77/31.05.2021 г./ 

12. …………………………………………... 

 

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

взе следното 

РЕШЕНИЕ № 222 

 

Общински  съвет град  Хаджидимово на основание  чл. 21, ал.1, т.11 от  ЗМСМА, във  връзка  с 

чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ 

 

1. РАЗРЕШАВА изработването на Подробен устройствен план – План застрояване /ПУП-

ПЗ/ за поземлен имот № 04399.17.38, м. „Попарата“, село Блатска, община Хаджидимово за 

„Фотоволтаична инсталация.  

2. ОДОБРЯВА задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – План 

застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот № 04399.17.38, м. „Попарата“, село Блатска, община 

Хаджидимово за „Фотоволтаична инсталация. 

 

 

 

 
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 № 19 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 02.07.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. …………………………………………... 

12. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

 

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

взе следното 

РЕШЕНИЕ № 223 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Хаджидимово възлага на 

председателя на ОбС да организира среща между заинтересованите лица, да се види какво е 

необходимо за поддръжка на Гробищните паркове на територията на община Хаджидимово и след 

това да се изготви докладна записка от Кмета на община Хаджидимово. 

 

 

 

 
Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
 

 

 

 


