
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 №40 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 11.07.2018 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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

предложение от „Финанс иншурънс инвест“ ООД, ЕИК: 204584120, гр. София 1680, район 

Красно село, ж.к. Борово, ул. „Света Марина“ № 48 за участие на община Хаджидимово с 5 %, 

чрез закупуване на дялове, за създаване на лицензирано застрахователно дружество и 

лицензирано финансово дружество /институция/, което разполага с лиценз за извършване на 

специализирана стопанска дейност, разрешена от Закона за кредитните институции /ЗКИ/, без 

приемане, съхранение и управление на привлечени депозити, както и регистриране на 

лицензиран застрахователен посредник. /вх. № 91-00-267/04.07.2018 г./. 

 

С 12 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 1 – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, Общински съвет  -Хаджидимово взе 

следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 492 

На основание Чл. 21. ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във вр. с чл. 51 от Закона за общинската собственост, предлагам Общински съвет - 

Хаджидимово  

РЕШИ: 

1. Дава съгласие ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО, да участва с  5% (пет процента) в капитала на 

„Финанс иншурънс инвест” ООД , ЕИК  204584120, като закупи от съдружник/ци в дружеството 5 

(пет) дружествени дяла, всеки един на номинална стойност по 1 (един) лев, за сумата от 5 (пет) лева, за 

създаване на лицензирано застрахователно дружество и лицензирано финансово дружество 

(институция), което разполага с лиценз за извършване на специализирана стопанска дейност, 

разрешена от Закона за Кредитните Институции (ЗКИ), без приемане, съхранение и управление на 

привлечени депозити, както и регистриране на лицензиран застрахователен посредник.   

2. Упълномощава кмета на община Хаджидимово, област Благоевград да представлява 

общината в общото събрание на „Финанс иншурънс инвест” ООД, ЕИК  204584120, като гласува за 

приемане на всякакви решения по негова преценка, както и да гласува от името на Община 

Хаджидимово по всички въпроси, обсъждани на съответното Общо събрание и посочени в чл. 37, ал.1 

от Търговския Закон (ТЗ), както и въобще да упражнява всички права на съдружник, които Община 

Хаджидимово има съгласно ТЗ  и Дружественият договор на дружеството. 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
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