
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 №9 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 11.04.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Кандидатстване на община Хаджидимово с проект по Програма за трансгранично 
сътрудничество Интеррег V-A Гърция-България 2014-2020, съфинансирана от 
Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). /вх.№91-00-140/05.04.2016 г./ 

2………… 

 

С поименно гласуване: 12 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 
съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №98 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 23 от ЗММСА, във връзка с обявена 2-ра 
покана с № 302200/МА5726 за представяне на проектни предложения по Програма за 
сътрудничество Интеррег V-A Гърция – България 2014-2020, съфинансирана от 
Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Общински съвет - Хаджидимово 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие Община Хаджидимово, като проектен партньор, да подготви и 
да кандидатства с проект „Въвеждане на съвместен модел за доболнични и спешни 
услуги за здравеопазване в трансграничния регион Кавала-Драма-Хаджидимово“ 
по Програма INTERREG V-A COOPERATION PROGRAMME GREECE – BULGARIA 
2014-2020 в обявената Покана за подаване на проектни предложения № 
302200/МА5726, по Приоритетна ос 4 : „Трансграничен регион с висока степен на 
социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет 9а: „Подобряване достъпа до 
първична и спешна медицинска помощ (при изолирани и бедни общности) в 
трансграничната област“, с разпределен за община Хаджидимово бюджета по проекта 
до 700 хиляди евро, с 0% съфинансиране от страна на общината. 

2. Упълномощава Кмета на община Хаджидимово да предприеме всички 
необходими мерки относно: 



- Проектното предложение да бъде завършено и представено в сроковете, 
определени за оценка от Управляващия орган на европейските програми по 
сътрудничество, в съответствие с правилата и условията на Поканата и в 
сътрудничество с останалите партньори; 

- Да бъдат завършени необходимите контакти и преговори с допустимите 
трансгранични институции, които ще доведат до подписване на необходимите 
документи за доказване на трансграничното естество и взаимните ползи на 
предложения проект; 

- Да подпише или законно да упълномощи свой представител да подписва 
всички необходими документи в съответствие с правилата и условията на Поканата. 

3. Гарантира институционална и финансова непрекъснатост на предложените 
дейности и устойчивостта на резултатите им след приключване на определения срок за 
изпълнение на проектното предложение 

4. Упълномощава Кмета на община Хаджидимово да осъществи действията 
необходими за изпълнение на настоящото решение. 

5. Дава съгласие Община Хаджидимово да предостави свободно право на 
ползване на сградата и да поддържа придобитите оборудване и активи за целите на 
проекта за срок не по-малък от 5 години след приключване на проектните дейности. 
 

 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 
 
Протоколчик: Анелия Стойкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 №9 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
ПРОВЕДЕНО НА 11.04.2016 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1…………………. 

2. Докладна записка от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, относно: 
Кандидатстване с проектно - предложение по „Програма за трансгранично 
сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България. Приоритетна ос 2: Устойчив 
и приспособим към климата регион. Инвестиционен приоритет 6c: 
„Консервиране, защита и стимулиране развитието на природното и културно 
наследство“, Специфична област 4: „Повишаване стойността на трансграничното 
културно и природно наследство с цел използването му за туристически цели“. 
/вх.№91-00-141/05.04.2016 г./ 

 

С поименно гласуване: 13 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 
съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ №99 

     На основание чл. 21, ал. 1,т. 8 и  т. 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, Общински съвет – Хаджидимово  

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие община Хаджидимово като проектен партньор да подготви и 
кандидатства с проект: “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. Общински съвет - Хаджидимово упълномощава кмета на общината, в качеството 
си на партньор по проекта, да подпише необходимите приложения и изискуеми 
документи към проекта. 



3. Общински съвет - Хаджидимово  упълномощава кмета да предприеме всички 
необходими действия във връзка с разработването и изпълнението на проекта за 
“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“. 

4. Общински Съвет - Хаджидимово декларира, че предназначението на обекта на 
интервенция по горепосочения проект, няма да бъде променяно  за период не по – 
малък от 5/пет/ години след приключване на дейностите по проекта. 
 

На основание чл. 60, ал.1 от АПК Общински Съвет – Хаджидимово допуска 
предварително изпълнение на настоящото решение. 
 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 
 
Протоколчик: Анелия Стойкова 

 


