
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 №26 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 14.07.2017 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

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

относно: Даване на положително становище и изразяване на съгласие за 

изпълнението на проект: Изграждане на трансграничен геопарк от водни 

съоръжения в района на река Места“ с акроним „СВ WATER GEOPARK по 

програмата за сътрудничество Interreg-V-A Гърция – България 2014-2020 г. /вх.№ 

91-00- 231/13.07.2017 г./ 

 

С поименно гласуване: 12 – „ЗА“, 0 – „ПРОТИВ“, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, Общински 

съвет - Хаджидимово взе следнoтo 

РЕШЕНИЕ № 310 

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

администрация Общински Съвет – Хаджидимово: 

РЕШИ: 

1. Дава положително становище и изразява съгласие за изпълнението на проект:  

„Изграждане на трансграничен геопарк от водни съоръжения в района на река Места“ с 

акроним „ CB WATER GEOPARK по програмата за сътрудничество Interreg V-A 

Гърция-България 2014-2020  на територията на община Хаджидимово; 

2. Приема и потвърждава, внесената от кмета на община Хаджидимово 

декларация, че земята и всички ресурси, които са предмет на заявлението за финансова 

подкрепа на инфраструктурата са собственост на общината и са: 

 освободени от всякакви тежести;  

 не са предмет на висящ съдебен процес; 

 не са обект на правна претенция съгласно действащото национално 

законодателство 



3. Приема и потвърждава, внесената от кмета на община Хаджидимово 

декларация, че обектите, които ще бъдат реализирани на територията на община 

Хаджидимово, съгласно проектното предложение, ще бъдат разположени на общинска 

земя като посетителите и туристическият поток ще имат свободен достъп до тях по 

време на изпълнение на проекта и след неговото приключване; дейности по проекта 

нямат търговски характер, не са носители на финансови или други печалби с 

материален характер, не предвиждат привличане на инвеститори, не са ориентирани 

към потребители-клиенти; дейности по проекта няма да възпрепятстват инициативи и 

начинания на други страни-членки от региона; основна целева група на планираните по 

проекта дейности е определено не само населението на община Хаджидимово, което 

съгласно данните от 2011 г. е близо 10 000 души, но и жителите и гостите на 

географски близките общини Гоце Делчев /население 32 800/, Гърмен /население 

16 900/, Сатовча /население 17 300/. Допълнителна целева група са и жителите на 

областните центрове Благоевград – разположен на 115 км от община Хаджидимово, 

Пазарджик -  разположен на 161 км., Пловдив – на 200 км. Отделна целева група на 

дейностите по проекта са и жителите на съседните държави.   

4.  Дава съгласие и възлага на кмета на община Хаджидимово да разпореди 

откриването на безлихвена банкова сметка в Евро, която да обслужва единствено и 

само работата по проект „Creation of a cross-border Water Assets Geopark in Nestos Area“. 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

 

Протоколчик: Величка Гелемерова 

 

 

На……………............ г. ……………………………………………………… 

Секретар на общ. Хаджидимово, обл. Благоевградска 

удостоверявам този препис, снет от ………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

на официален (частен) документ, представен ми от 

……………………………………………………………… 

……………………… 

с местожителство: гр./с/ …………………………………………... 

като в първообраза нямаше зачерквания, прибавки, 

поправки и други особености. 

Рег.№……….. Събрана такса………………………………………… 

Секретар …………………………………………………………………….. 

 

 

 


