
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 № 12 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 04.12.2020 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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

Отпускане на финансова помощ на Многопрофилна болница за активно лечение „Иван 

Скендеров“ град Гоце Делчев. /вх. № 91-00-192/26.11.2020 г./ 

3. ……………………………………………. 

 

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

Хаджидимово взе следното 

РЕШЕНИЕ № 150 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от  ЗМСМА, чл.124, ал.2 от Закона за публичните 

финанси, Общински съвет – Хаджидимово  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Общински съвет Хаджидимово отпуска финансова помощ, за срок от 6 месеца  в 

размер по 5 000 лева,  на Многопрофилна болница за активно лечение „Иван Скендеров“ 

ЕООД гр. Гоце Делчев. 

2. Средствата да бъдат осигурени от собствените приходи на 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 № 12 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 04.12.2020 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. …………………………………………… 

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

Ползване на собствени средства натрупани като отчисления по чл. 64 от Закона за 

управление на отпадъците, за закупуване на специализирана техника за сметосъбиране 

и съдове. /вх. № 91-00-191/25.11.2020 г./ 

3. ……………………………………………. 

 

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

следното 

РЕШЕНИЕ № 151 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и във връзка с чл.24, ал.1, т.2 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина 

за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при 

депониране на отпадъци, Общински съвет – Хаджидимово, 

 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие за ползване на част от средствата в размер на 125000.00 (сто двадесет 

и пет хиляди) лева без ДДС, представляващи отчисления по чл.64 от Закона за управление на 

отпадъците за закупуване на 1 /един/ брой специализиран автомобил за сметосъбиране и 

сметоизвозване с надстройка и съдове за събиране на отпадъци. 

2. Упълномощава кмета на община Хаджидимово да предприеме всички необходими 

правни и фактически действия по: 

2.1. Изготвяне на искане до „Регионалното сдружение за управление на отпадъците 

включващо общините Гоце Делчев-Гърмен-Хаджидимово“ за ползване на част от средствата 

от отчисленията за обезвреждане на отпадъци по чл.64 от ЗУО. 

2.2. Използване на получените средства от отчисленията за обезвреждане на отпадъци 

по чл.64 от ЗУО съгласно т.1 от настоящото решение включително провеждане на процедури 

предвидени в Закона за обществените поръчки относно закупуването на 1 /един/ брой 

специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване с надстройка и съдове за 

събиране на отпадъци и сключването на договори с изпълнители. 

2.3. Изготвяне на Заявление по чл. 25 ал.1 от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и 

начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при 

депониране на отпадъци и входирането му в РИОСВ-Благоевград.  

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 № 12 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 04.12.2020 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. …………………………………………… 

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

Продажба и покупка на лек автомобил. /вх. № 91-00-193/26.11.2020 г./ 

 

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

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 152 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 32 ал.4 от НРПУОИКПК Общински 

Съвет Хаджидимово: 

1. Дава съгласие за продажба на лек автомобил с марка Мерцедес, модел С320 СДИ 

4МАТИК, цвят светло сив металик, с рег.№Е 9999 КТ, чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя първоначална тръжна цена в размер на 20400.00лв. (двадесет хиляди 

и четиристотин лева). 

3. Възлага на Кмета на Община Хаджидимово да извърши всички необходими 

действия по продажбата на лекия автомобил с марка Мерцедес, посочен по-горе. 

 

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 № 12 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 04.12.2020 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. …………………………………………… 

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

Продажба и покупка на лек автомобил. /вх. № 91-00-193/26.11.2020 г./ 

 

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

следното 

РЕШЕНИЕ № 153 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 6 и т.8 от ЗМСМА и във връзка чл. 52 ал.1 от ЗМСМА и чл. 

от НРПУОИКПК Общински Съвет Хаджидимово: 

1. Дава съгласие да бъде закупен лек автомобил за нуждите на общинска 

администрация – Хаджидимово. 

2. Одобрява средства в размер до 70 000лв. (седемдесет хиляди) лева с ДДС за 

закупуване на лек автомобил за нуждите на общинска администрация – Хаджидимово. 

3. Актуализира „Разчета за финансиране на капиталовите разходи в частта собствени 

средства. 

4. Възлага на Кмета на Община Хаджидимово да извърши всички необходими 

действия за закупуване на лек автомобил, по реда на Закона за обществените поръчки. 
 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
 


