
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 № 29 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 17.05.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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

относно: Определяне на представител на община Хаджидимово в комисията за 

изработване на Областна здравна карта. 

2. ……………………………………… 

 

С поименно гласуване: 14 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински 

съвет – Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 338 

 
Общински съвет град Хаджидимово, на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и т. 23 и ал. 

2 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 3 и 4 от Закона за лечебните заведения и във връзка с писмо 

изх. № № 08-00-492 от 03.05.2022год. на министъра на здравеопазването на Република 

България определя за представител на Община град Хаджидимово в комисията за 

изработване на Областна здравна карта ДИМИТЪР ВЕЛИКОВ БАХАНОВ – 

заместник-кмет. 

 

 

 

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 № 29 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 17.05.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

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

относно: Удължаване с до 12 месеца срока на Договор за кредит - овърдрафт № ДБ-

8049-3634/16.10.2020г., подписан между община Хаджидимово, като 

кредитополучател и „ИНВЕСТБАНК” АД, като кредитор, отпуснат за изпълнение 

на Проекти:  1. “Изграждане на транс-граничен геопарк от водни съоръжения в 

района на река Места” с акроним „CB Water Geopark’’ по „Програма за 

трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A”. Приоритетна ос 2: Устойчив и 

приспособим към климата–регион. Инвестиционен приоритет 6с: Съхраняване, 

опазване, популяризиране и развитие на природното и културно наследство“; 2. 

„Използване на местните ресурси за развитие на трансграничния между културен 

капацитет“ по Програма за сътрудничество“ с акроним Renovation Интеррег V-А 

Гърция – България“ 2014-2020г. 

 

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

прие следното 

РЕШЕНИЕ № 339 
 

На  основание чл. 17 ал.1 от Закона за общинския дълг и във връзка с чл.21 ал.1, 

т.10 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, предлагам Общински 

съвет – Хаджидимово  

 

Р Е  Ш И: 

 

1. Дава съгласие срокът за ползване на кредита по Договор за кредит - овърдрафт 

№ ДБ-8049-3634/16.10.2020г., подписан между община Хаджидимово, като 

кредитополучател и „ИНВЕСТБАНК” АД, като кредитор, да се удължи с до 12 месеца. 
2. Възлага и делегира права на кмета на община Хаджидимово, да представлява 

Община Хаджидимово пред Банка „ИНВЕСТБАНК” АД, като подпише договор/анекс за 

удължаване срока на договор за кредит - овърдрафт № ДБ-8049-3634/16.10.2020г., при 

условия каквито договори с Банката.   
3. Дава съгласие всички учредени обезпечения, да продължат да обезпечават 

вземанията на банката и за новите срокове, както и за новите предоговорени условия. 



4.  Възлага на кмета на община Хаджидимово да извърши всички необходими 

правни и фактически действия по изпълнение на настоящото решение, както и да 

подпише всички свързани със сделката документи. 
 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
 


