
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 № 14 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.01.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклад от Тереза Вакареева – Изпълнителен директор и представляващ СНЦ 

„Местна инициативна група“ – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово, относно: 

Издаване на запис на заповед от Община Хаджидимово в полза на Държавен фонд 

„Земеделие“ за обезпечаване на авансово плащане на СНЦ „Местна инициативна 

група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово за 2021 г. /вх. № 91-00-5/19.01.2021 г./ 

2. ……………………………………………. 

 

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

Хаджидимово взе следното 

РЕШЕНИЕ № 159 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 3, 4, 6 и 7 от Наредба № 

1/22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 

и Споразумение № РД-50-197/29.11.2016 г. за изпълнение на стратегията за Водено от 

общностите местно развитие, подписано между УО на ПРСР 2014-2020 г., УО на ОПРЧР 

2014 -2020 г. и УО на ОПИК 2014 - 2020 г. и СНЦ „МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - 

Хаджидимово“, Общински съвет – Хаджидимово: 

РЕШИ: 

 

1. Упълномощава кмета на община Хаджидимово да подпише Запис на заповед, без 

протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Държавен фонд „Земеделие“ 

в  размер  на  24 560,24 лв. (двадесет и четири хиляди петстотин и шестдесет лева и 

двадесет и четири стотинки) за обезпечаване на 33,333 % от заявения размер на 

авансово плащане за 2021 г., определена за изпълнение на дейностите и разходите по 

подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на Водено от общностите местно 

развитие“, одобрени по заявление с № 19-19-2-01-46/30.09.2020 г. на Сдружение „МИГ - 

Гоце Делчев - Гърмен – Хаджидимово“ и Заповед № РД 09-…./..2021 г. на Заместник-

министъра на земеделието и храните и ръководител на Управляващия орган на ПРСР 



2014 - 2020г., платим на предявяване в срок до 6 (шест) месеца след изтичане на 

календарната 2021 година, или 30 юни 2022 година. 

2. При издаване на записа на заповед да бъде вписан номер на Заповедта, с която 

ще бъде одобрен бюджета по заявление с № 19-19-2-01-46/30.09.2020 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 № 14 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 29.01.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………………. 

2. Докладна записка от Костадин Караянев – председател на групата на 

общинските съветници от „БСП“, относно: Изменения и допълнения на Правилника 

за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с Общинската администрация. /вх. № 91-00-65/26.02.2020 г./ 

 

С явно гласуване: 14 – „за“, 1 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – 

Хаджидимово взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 160 

 

На  основание чл. 21, ал. 3 и чл. 27, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от ЗМСМА, при спазване 

изискванията на чл. 76, ал. 3, чл. 77 и чл. 79 от Административно процесуалния кодекс, 

във връзка с чл. 7, ал. 1, чл. 11, ал. 3, чл. 26, ал. 1 и ал. 3, чл. 28, ал. 1 от Закона за 

нормативните актове, Общинския съвет – Хаджидимово: 

                                                    

РЕШИ : 

 

Приема изменение и допълнение на  Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет при община Хаджидимово, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация за мандат 2019 – 2023 година, съгласно Приложение № 2.  

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
 

 

 

 


