
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    № 53 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 04.09.2019 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

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

Възлагане на социална услуга от общ икономически интерес „Домашни грижи за 

достоен живот“ /вх. № 91-00-171/23.08.2019 г./ 

3. ………………………………………………………………………….. 

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

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 643 

 

 
На основание чл. 17, ал. 1, т. 7 и чл. 21 ал, 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, ЧЛ. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социално 

подпомагане, чл. 36 ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, 

Общински съвет – Хаджидимово 

 
РЕШИ: 

 

1.  На основание чл. 17, ал. 1, т. 7, чл. 21 ал. 1, т.8, чл.44, ал. 1, т. 1,2 и 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 18, ал. 1, т. 2, чл.18а, ал. З от Закона 

за социално подпомагане, чл. 36 ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане и в изпълнение на АДБФП BG05M90P001-2.040-0127 за изпълнението на 

проект ” BG05M90P001-2.040- Домашни грижи за достоен живот“   между УО на ОП РЧР, 

Общински съвет - Хаджидимово възлага на Кмета на Община Хаджидимово да организира 

процедура за избор на доставчик на социалната услуга от общ икономически интерес ” 

BG05M90P001-2.040- Домашни грижи за достоен живот“  на стойност 52 416,00 лв. и целева 

група от 26  потенциални  потребители, за период от 12 месеца, по реда на Закона за 

обществените поръчки, в съответствие с разработената от Министерство на здравеопазването 

/М3/ „Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора 

с увреждания" 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т, 7 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация Общински съвет Хаджидимово освобождава от заплащането на такси 

потребителите на интегрираната здравно-социална услуга „Домашни грижи за достоен 

живот ” за срока на АДБФП BG05M90P001-2.040-0127 между УО на ОП РЧР и Община 

Белица за изпълнението на проект ” BG05M90P001-2.040- Домашни грижи за достоен 

живот“  
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Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет Хаджидимово, 

проведено на 04.09.2019 г.,  Протокол № 53 , т. 1 от дневния ред, при кворум от 16 общински 

съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация поименно гласуване - с 16 гласа „за”, 0 - „против” и 0 -„въздържали 

се”, и е подпечатано с официалния печат на общински съвет Хаджидимово. 

 

 

 

 

 

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    № 53 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 04.09.2019 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. ………………………………………………………………………… 

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

Издаване на запис на заповед от Кмета на  община Хаджидимово в полза на ДФ 

„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за 

авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0022-C01 от 08.05.2019 г. между 

Община Хаджидимово и ДФ „Земеделие-РА“ за изпълнение на  проект „Рехабилитация 

и реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях в 

гр. Хаджидимово и с. Абланица,  община Хаджидимово” по  подмярка 7.2. „Инвестиции 

в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ на ПРСР 2014-2020 г. /вх. № 91-00-172/30.08.2019 г./ 

3. ………………………………………………………………………….. 

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

следното 

РЕШЕНИЕ № 644 

 
На основание чл.21, ал.1, т. 10, т. 24 и  чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и 

договор/споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-

7.001-0022-C01 от 08.05.2019 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Рехабилитация и 

реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях в гр. 

Хаджидимово и с. Абланица,  община Хаджидимово”, сключен между Община 

Хаджидимово и ДФ „Змеделие-РА”, седалище и адрес на управление гр. Хаджидимово, ул. 

„Димо Хаджидимов” №46, ЕИК по БУЛСТАТ 000025014, представляван от Людмил 

Терзиев, Общинският съвет 

 

РЕШИ: 

 

1.  Упълномощава  кмета  на  община  Хаджидимово да  подпише  Запис  на заповед, без 

протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на   

581353,84 лв. ( Словом:петстотин осемдесет и една хиляди триста петдесет и три лева и 84 

ст) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за 
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предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0022-C01 от 

08.05.2019 г. по подмярка 7.2„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ за изпълнение на  Проект „Рехабилитация и 

реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях в гр. 

Хаджидимово и с. Абланица,  община Хаджидимово”, сключен между Община 

Хаджидимово и ДФ „Земеделие”. 

 

2. Възлага на кмета на община Хаджидимово да подготви необходимите документи за 

получаване на авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0022-C01 и да ги 

представи пред ДФ „Земеделие”. 

 

 
Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет Хаджидимово, 

проведено на 04.09.2019 г.,  Протокол № 53 , т. 2 от дневния ред по доклад вх. № 91-00-

172/30.08.2019 г. при кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал. 

5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 

16 гласа „за”, 0 - „против” и 0 -„въздържали се”, и е подпечатано с официалния печат на 

общински съвет Хаджидимово. 
 

 
 

 

 

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    № 53 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 04.09.2019 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. ………………………………………………………………………… 

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

Издаване на запис на заповед от Кмета на  община Хаджидимово в полза на ДФ 

„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС 

върху авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0022-C01 от 08.05.2019 г. 

между Община Хаджидимово и ДФ „Земеделие“ за изпълнение на  проект 

„Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и 

принадлежностите към тях в гр. Хаджидимово и с. Абланица,  община Хаджидимово” 

по  подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ на ПРСР 2014-2020 г. /вх. № 91-00-

173/30.08.2019 г./ 
 

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

следното 

РЕШЕНИЕ № 645 

 

 
На основание чл.21, ал.1, т. 10, т. 24, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и 

договор/споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-

7.001-0022-C01 от 08.05.2019 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Рехабилитация и 

реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях в гр. 

Хаджидимово и с. Абланица,  община Хаджидимово”, сключен между Община 

Хаджидимово и ДФ „Змеделие-РА”, седалище и адрес на управление гр. Хаджидимово, ул. 

„Димо Хаджидимов” №46, ЕИК по БУЛСТАТ 000025014, представляван от Людмил 

Терзиев, Общинският съвет 

 

РЕШИ: 
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 1.Упълномощава  кмета  на  община  Хаджидимово да  подпише  Запис  на заповед, 

без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер на  

116 270.77  лв. (сто и шестнадесет хиляди двеста и седемдесет лева и 77 ст.) за обезпечаване 

на 100 % от заявения размер на ДДС върху авансово плащане по договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0022-C01 от 08.05.2019 г. по 

подмярка 7.2„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони“ за изпълнение на  Проект „Рехабилитация и реконструкция на 

улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Хаджидимово и с. 

Абланица,  община Хаджидимово”, сключен между Община Хаджидимово и ДФ 

„Земеделие”. 

 2. Възлага на кмета на община Хаджидимово да подготви необходимите документи за 

получаване на авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0022-C01 и да ги 

представи пред ДФ „Земеделие”. 

 

 
Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет Хаджидимово, 

проведено на 04.09.2019 г.,  Протокол № 53 , т 2 от дневния ред по доклад вх. № 91-00-

173/30.08.2019 г. при кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал. 

5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 

16 гласа „за”, 0 - „против” и 0 -„въздържали се”, и е подпечатано с официалния печат на 

общински съвет Хаджидимово. 

 
 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов   

Протоколчик: В.Гелемерова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


