
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    № 42 
 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 21.08.2018 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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

относно:Приемане на Декларация от общинския съвет Хаджидимово срещу проект на 

решение по чл.42 ,ал.2 от ЗУО на Министерски съвет. 

 

2.…………………………………………………………………………… . 

 

С явно гласуване: 14 – “ЗА”, 0 – “ПРОТИВ”, 0 – “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, 

Общински съвет – община Хаджидимово взе следното 

 

 

РЕШЕНИЕ № 511 

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

Общински съвет Хаджидимово  

 

РЕШИ: 

1. Общински съвет Хаджидимово, като орган на местното самоуправление  

изразяващ волята на местната общност за изграждане и развитие на община 

Хаджидимово, изразяваме категорично несъгласие с провежданата процедура по реда 

на чл. 42, ал. 2 от ЗУО за приемане на решение на Министерски съвет, с което да се 

даде възможност използването до 10 на 100 от оставащия капацитет на регионално 

депо Гоце Делчев, на което да се обезвреждат чрез депониране отпадъци от 

територията на Община Благоевград, при условията на чл. 42, ал. 3 от Закона за 

управление на отпадъците, като депото да се ползва до въвеждането в експлоатация на 

регионално депо в регион Благоевград или до сключване договор с други лица, 

притежаващи разрешение, комплексно разрешение или регистрационен документ по 

чл. 35 от ЗУО, но не по-късно от 31.12.2018г. 

2. Приема Декларацията, неразделна част от настоящото предложение, която да 

бъде изпратена до МОСВ и до Министерски съвет.  

 
Председател на ОбС: Мехмед Имамов   

 

Протоколчик: М.Иванова  
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e-mail: obshtinskisavet_hd@abv.bg 

 

 

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

 

П Р О Т О К О Л    № 42 
 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 21.08.2018 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. …………………………………………………………………………….. 

 

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

относно: Утвърждаване на разходи и придобиване на общинско имущество. /вх. № 

91-00-235/21.08.2018 г./ 

 

С поименно гласуване: 14 – “ЗА”, 0 – “ПРОТИВ”, 0 – “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, 

Общински съвет – община Хаджидимово взе следното 

 

 

РЕШЕНИЕ № 512 
 
На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и т. 8 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2 предложение 

първо от Закона за публичните финанси, Общински съвет – гр.Хаджидимово 

 

1. Дава съгласие да бъде закупен специализиран автомобил комбиниран 

багер – товарач, съгласно Техническа спецификация, представляваща неразделна част 

от настоящата докладна, за нуждите на Общинско предприятие „Чистота озеленяване и 

благоустрояване“, чрез сключване на договор за изплащане, като заплащането да се 

осъществи от собствени приходи, за продажна цена в размер до 125000 лева без ДДС. 

2. Възлага на кмета да проведе процедура по реда на Закона за 

обществените поръчки и сключи договор за доставка за специализиран автомобил – 

комбиниран багер - товарач. 

3. Упълномощава Кмета на община Хаджидимово да извърши всички 

необходими действия за изпълнението на настоящото решение. 

4. На основание чл. 60 от АПК допуска предварително изпълнение на 

настоящото решение. 

 

 
Председател на ОбС: Мехмед Имамов   

 

Протоколчик: М.Иванова 
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