
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 № 15 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 05.02.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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

Приемане бюджета на община Хаджидимово за 2021 година.  /вх. № 91-00-14/25.01.2021 г./ 

. ……………………………………………. 

 

С 14 – „за“, 0 – „против“, 2 – „въздържали се“, Общински съвет – Хаджидимово взе следното 

РЕШЕНИЕ № 161 

На основание член 52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 , във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, 

чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 

2021 година и № 408 на МС от 23.12.2020 година за изпълнение на ЗДБРБ за 2021 година, 

Общински съвет - Хаджидимово 

Р Е Ш И: 

1. Общински съвет град Хаджидимово приема бюджета на община Хаджидимово за 2021  

година както следва: 

 

1.1  ПО ПРИХОДА -  10 557 132,00 лева, разпределен по параграфи съгласно приложение 

№ 1, в т.ч.: 

   1.1.1. приходи от делегирани от държавата дейности в размер на  7 430 410,00 лева,в т.ч.: 

       1.1.1.1.  обща допълваща субсидия   - 6670380,00 лева  

       1.1.1.2. преходен остатък от 2020 година в размер на   128373,00  лева,   

        1.1.1.3. Възстановяване на средства от СЕС  631 657,00 лева 

 

    1.1.2. приходи от местни дейности в размер на  3 126 722,00  лева, в т.ч.: 

       1.1.2.1.  данъчни приходи     – 436500,00 лева 

       1.1.2.2.  не данъчни приходи - 935727,00 лева 

       1.1.2.3. Взаимоотношения с ЦБ за местни дейности в  размер на 1678100,00 лева, от 

които: 



1.1.2.3.1. обща изравнителна субсидия – 1010600,00  

лева 

              1.1.2.3.2. трансфер за зимно поддържане и  снегопочистване – 110100,00   

1.1.2.3.2. целева субсидия за капиталови разходи – 557400,00 лева 

1.1.2.3.3. преходен остатък от 2020 година  - 24835,00 лева 

1.1.2.3.4. погашение на банков кредит – минус 153846,00 лева 

1.1.2.3.5. Възстановяване на средства от СЕС  205406,00 

1.1.2.3.6. лева 

1.2  ПО РАЗХОДА – 10557132,00  лева,  разпределен по функции, съгласно приложение № 

2, в т.ч. 

 - делегирани държавни дейности      – 7430410,00 лева 

 - местни дейности                               – 3126722,00 лева,   

2.  Приема поименния списък  на разходите за придобиване на дълготрайни активи и 

основен ремонт за 2021 година по обекти от целевата субсидия за капиталови разходи, съгласно 

приложение № 3 

3.   Определя числеността на персонала и диференцирани средни брутни работни заплати 

по функции и дейности, без звената от системата на народната просвета,  съгласно приложение № 

4 

4. Утвърждава разчет  за целевите разходи и субсидии , както следва 

   4.1. Членски внос                       - 2300,00 лева, 

   4.2. Обезщетение и еднократни помощи – 20000,00 лева 

   4.3.  субсидиите за читалищата и футболните клубове, съгласно приложение № 5 

   4.4. Средства за празниците в общината по културния календар – в размер на 59300,00 

лева. 

5. Приема следните лимити за разходи 

- представителни разходи за кмета  -                2522,00 лева 

          - представителни разходи за председателя на общински 

            съвет                                                                –  1261,00 лева 

6.Утвърждава разчета за субсидии/държавни дейности/ на второстепенните разпоредители 

с бюджетни кредити съгласно приложение № 6 

7.Утвърждава списъка на педагогическия персонал, които имат право на транспортни 

разходи в рамките на преведените за тази цел средства от Министерството на финансите, съгласно 

приложение № 9 

8. Определя максималния размер на дълга както следва:  



   8.1. Максимален размер на новия общински дълг, който се предвижда да бъде поет през 

2021 г. в размер на 0,00 лева 

   8.2. Максимален размер на общинския дълг към края на 2021 година в размер на 487180,00 

лева. 

   8.3 общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2021 година- в размер на 

0,00 лева 

9. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 

натрупани през 2021 година, като наличните в края на годината задължения за разходи, не могат 

да бъдат по-големи от 15% от средногодишния размер на  отчетените разходи за последните 

четири години, т.е. 318063,00лв. 

10. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 

през 2021 година, като наличните в края на годината поети ангажименти за разходи, не могат да 

надвишават  50% от средногодишния размер на  отчетените разходи за последните четири години, 

т.е. 4393544,00 лв.  

11. Определя размера на просрочените задължения от 2020  години, които ще бъдат 

разплатени от бюджета за 2021, съгласно приложение № 7 

12. Определя размера на просрочените вземания, които се предвиждат да бъдат събрани 

през 2021 година ,съгласно приложение № 8  

13.Приема разчетите за сметките за средства от Европейския съюз /ИБСФ/, съгласно 

приложение № 10 

14. Приема актуализираната бюджетна прогноза за периода 2021-2023 год. Приложение № 

11. 

15.Оправомощава  кмета на Общината да извършва компенсирани промени : 

     15.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели 

за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при 

условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени 

задължения в съответната делегирана дейност. 

   15.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една 

дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 

16. Възлага на кмета: 

   16.1. Да определи правата и задълженията на ръководителите и разпоредителите с бюджет 

от втора степен. 

   16.2.  Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 

   16.3 Във връзка със спазването на изискванията на СФУК, да превежда необходимите 

субсидии на Кметство Копривлен и Кметство Абланица, след представяне на искания за поемане 

и утвърждаване на необходимите разходи.   



   16.4. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди 

разпределението. 

   16.5. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на 

нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване 

на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи. 

   16.6. Да включва информация по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и 

обяснителните записки към тях. 

   16.7. Да разработи детайлен разчет по сметките за средства от Европейския съюз по 

отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния управляващ орган и на 

МФ. 

17. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни 

средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани 

със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на 

бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет. 

    17.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на 

погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма но не по-късно от 

края на 2021 година. 

   17.2. При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по 

общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ. 

    17.3. Във всички останали случаи при възникване на потребност от предоставяне на 

временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по 

решение на ОбС. 

     18. Упълномощава кмета: 

      18.1.   Да разработва и възлага подготовката на общински програми и да кандидатства 

за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и други 

донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на 

общината и за изпълнение на общинския план за развитие. 

     18.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 

финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

  19. Упълномощава кмета на общината да ограничава или да спира финансирането на ВРБК 

при нарушаване на бюджетната дисциплина. 

20. Приема за сведение протокол от публичното обсъждане на бюджета, съгласно 

приложение № 12.  

 

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 № 15 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 05.02.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………………. 

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

Приемане на план-сметка за определяне размера на разходите по събиране на битови 

отпадъци за 2021 година в община Хаджидимово.  /вх. № 91-00-12/25.01.2021 г./ 

13. ……………………………………………. 

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

РЕШЕНИЕ № 162 

 

На  основание 21, ал.1, т.7 от ЗМСМА във връзка с чл. 64 и чл. 66   от ЗМДТ Общински 

съвет Хаджидимово приема план-сметката за разходите за такса битови отпадъци от Община 

Хаджидимово: 

 

Община Средства за сме- 

тосъбиране и 

сметоизвозване 

       /лв./ 

Средства за 

поддръжка и 

експлоатация на 

депо /лв./ 

Средства за 

почистване на 

обществени 

места /лв/ 

 

 

Общо 

Хаджидимово 187563.00 157217,00 28947,00 373727.00 

 
 

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 № 15 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 05.02.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………………. 

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

Ползване на собствени средства, натрупани като месечните обезпечения и отчисления за 

2020 г. чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за периода 

от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. за закупуване на съдове за сметосъбиране на битов 

отпадък.  /вх. № 91-00-11/21.01.2021 г./ 

13. ……………………………………………. 

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

РЕШЕНИЕ № 163 

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

администрация и във връзка с §58 на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс, Общински съвет - Хаджидимово  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за ползване на част от средствата в размер на 30 000лв. (тридесет хиляди) 

лева, представляващи месечните обезпечения и отчисления за 2020г. (от 1 март 2020 г. до 31 

декември 2020г.) по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за 

закупуване на нови съдове за събиране на битов отпадък. 

 

2. Упълномощава кмета на община Хаджидимово да предприеме всички необходими 

правни и фактически действия по изпълнение на взетото решение. 

 

 

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 № 15 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 05.02.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………………. 

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

за изпълнението на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост за 2020 година. /вх. № 91-00-8/21.01.2021 г./ 

13. ……………………………………………. 

С явно гласуване 16 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – 

Хаджидимово взе следното 

РЕШЕНИЕ № 164 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 66а от Закона за общинската собственост, Общински съвет - Хаджидимово  

 

Р Е Ш И: 

 

Приема Отчет за изпълнението на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти 

общинска собственост за 2020 година. 

 

 

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 № 15 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 05.02.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………………. 

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

Приемане на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост в община 

Хаджидимово за 2021 г. /вх. № 91-00-9/21.01.2021 г./ 

13. ……………………………………………. 

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

РЕШЕНИЕ № 165 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет - 

Хаджидимово  

 

Р Е Ш И: 

 

Приема Програма за управление и разпореждане с общинска собственост в община 

Хаджидимово за 2021 година. 

 

 

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 № 15 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 05.02.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………………. 

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

Предоставяне на Общинска служба „Земеделие“ гр. Хаджидимово на земеделска земя от 

Общински поземлен фонд /чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ/ за възстановяване правото на собственост 

в съществуващи /възстановими/ стари реални граници. /вх. № 91-00-4/15.01.2021 г./ 

13. ……………………………………………. 

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

РЕШЕНИЕ № 166 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и & 27, ал.2, т.1 и т.2 (ДВ бр.62/2010) от ПЗ към 

ЗИД на ЗСПЗЗ, Общински съвет гр. Хаджидимово:  

 

Р Е Ш И: 

 

1.Предоставя на ОСЗ гр. Хаджидимово поземлен имот с площ от 3393 кв.м.(три хиляди 

триста деветдесет и три квадратни метра) имот с идентификатор 04399.29.7 по кадастралната карта 

и кадастрални регистри на с. Блатска с ЕКАТТЕ 04399 за възстановяване правото на собственост 

на наследниците на Халил Салиев Чаушев.  

2.Предоставя на ОСЗ гр. Хаджидимово поземлен имот с площ от 1388 кв.м.(хиляда триста 

осемдесет и осем квадратни метра) , имот с идентификатор 04399.29.15 по кадастралната карта и 

кадастрални регистри на с. Блатска с ЕКАТТЕ 04399 за възстановяване правото на собственост на 

наследниците на Халил Салиев Чаушев. 

3.Упълномощава Кмета на община Хаджидимово да извърши всички необходими правни и 

фактически действия за изпълнение на настоящото решение.  

 

 

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 № 15 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 05.02.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………………. 

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

Приемане на Програми за повишаване на енергийната ефективност и използване на 

възобновяеми енергийни източници и биогорива на община Хаджидимово. /вх. № 91-00-

10/21.01.2021 г./ 

13. ……………………………………………. 

С явно гласуване: 16 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – 

Хаджидимово взе следното 

РЕШЕНИЕ № 167 

 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 12, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал.2 и ал.3 от Закона за 

енергийната ефективност Общински съвет – Хаджидимово приема: 

1. Програма за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяеми 

енергийни източници и биогорива на община Хаджидимово; 

2. Краткосрочна Програма за повишаване на енергийната ефективност и използване на 

възобновяеми енергийни източници и биогорива на община Хаджидимово за периода 2021 -2024 

година; 

3. Дългосрочна Програма за повишаване на енергийната ефективност и използване на 

възобновяеми енергийни източници и биогорива на община Хаджидимово за периода 2021 – 2030 

година; 

4.  Общински съвет Хаджидимово възлага на Кмета на община Хаджидимово да извърши 

всички необходими законови действия по влизане в сила, прилагане и отчитане на изпълнението 

на Програмите за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяеми 

енергийни източници и биогорива 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 № 15 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 05.02.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………………. 

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

Кандидатстване на община Хаджидимово по процедура BG05M9OP001-6.002 – Патронажна 

грижа + на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. /вх. № 91-00-

19/29.01.2021 г./ 

13. ……………………………………………. 

С явно гласуване: 16 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – 

Хаджидимово взе следното 

РЕШЕНИЕ № 168 

 

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

администрация, Общински съвет – Хаджидимово  

 

РЕШИ: 

1. Общински съвет – Хаджидимово дава съгласие Община Хаджидимово да разработи и 

кандидатства с проектно предложение по процедура BG05M9OP001-6.002 - ПАТРОНАЖНА 

ГРИЖА +, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2021 

г.; 

 

2. Общински съвет – Хаджидимово упълномощава кмета на общината г-н Людмил Терзиев да 

предприеме всички необходими действия за подаване на проектно предложение по 

процедурата; 

 

 

 

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 № 15 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 05.02.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………………. 

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

Създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа“, като делегирана от държавата 

дейност, считано от 01.01.2021 г. /вх. № 91-00-13/25.01.2021 г./ 

13. ……………………………………………. 

 

С явно гласуване: 16 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – 

Хаджидимово взе следното 

РЕШЕНИЕ № 169 

 

На основание член 21 ал.1 т.23 и ал.2, във връзка с член 17, ал.1, т.7 от ЗМСМА и член 25, 

ал.1 и ал.2, от Закона за социалните услуги, заповед № 0137/08.01.2021 година на Изпълнителния 

директор на АСП, Общински съвет – Хаджидимово 

 

Р Е Ш И : 

 

1. Дава съгласие за създаване на социалната услуга „Асистентска подкрепа”, като държавно 

делегирана дейност, считано от 01.01.2021 година. 

2. Предоставянето на социалната услуга „Асистентска подкрепа” да се осъществява чрез 

Център за социални услуги в домашна среда, създаден с решение на ОбС .  

3.Упълномощава кмета на Общината да утвърди Правилник, процедури, образци на 

документи, контрола и мониторинга по предоставянето на социалната услуга „Асистентска 

подкрепа” 

 

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 № 15 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 05.02.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………………. 

10. Докладна записка от Димитър Баханов – зам. кмет на община Хаджидимово, относно: 

Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Хаджидимово за 2021 

г. /вх. № 91-00-17/27.01.2021 г./ 

13. ……………………………………………. 

 

С явно гласуване: 16 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – 

Хаджидимово взе следното 

РЕШЕНИЕ № 170 

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

администрация,  чл. 26, ал. 2 от Закона за народните читалища, Общински съвет – Хаджидимово  

 

РЕШИ: 

Приема Програма за развитие на читалищната дейност в община Хаджидимово за 2021 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 № 15 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 05.02.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………………. 

11. Докладна записка от Мехмед Имамов – Председател на Общинския съвет, относно: 

Избор на заместник – председател на Общинския съвет. 

13. ……………………………………………. 

 

С поименно гласуване: 13 – „за“, 0 – „против“, 3 – „въздържали се“, Общински съвет – 

Хаджидимово взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 171 

 

На основание чл. 24, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

във връзка с чл. 13 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, Общински съвет град 

Хаджидимово избира за заместник – председател на Общинския съвет Кармелита Костадинова 

Палашева. 

 

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 № 15 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 05.02.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………………. 

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

Определяне на упълномощен представител в извънредно Общото събрание на акционерите 

на „Многопрофилна болница за активно лечение – Благоевград” АД, което ще се състои на 

11.03.2021г. от 11.00 часа /вх. 91-00-22/04.02.2021 г./  

13. ……………………………………………. 

 

С 14 – „за“, 0 – „против“, 2 – „въздържали се“, Общински съвет – Хаджидимово взе следното 

РЕШЕНИЕ № 172 

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.226, във връзка с чл. 220 ал.1 и чл.221 

от ТЗ Общински Съвет-Хаджидимово определя за упълномощен представител на Община 

Хаджидимово в извънредно Общото събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за 

активно лечение – Благоевград” АД, което ще се състои на 11.03.2021г. от 11.00 часа, а при липса 

на кворум на 26.03.2021г. г-н Димитър Великов Баханов- зам. Кмет на община Хаджидимово. 

2. На основание чл.21, ал.2, от ЗМСМА, чл.226, във връзка с чл. 220 ал.1 и чл.221 от ТЗ 

Общински Съвет-Хаджидимово упълномощава представителя на Община Хаджидимово да 

гласува по обявения в поканата дневен ред, като се ръководи от своите вътрешни убеждения и 

интересите на общината. 

 

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 № 15 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 05.02.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………………. 

13. Заявление от В.Ч. 

 

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

РЕШЕНИЕ № 173 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – Хаджидимово отпуска 1000 

лева на В.Ч., жител на село Т., община Хаджидимово за покриване на разходи по провеждана 

процедура инвитро. 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
 

 

 

 

 

 

 


