
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 № 30 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.05.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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

Определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по 

смисъла на Закона за публичните финанси на територията на община 

Хаджидимово и даване на съгласие за кандидатстване по процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 – „3.1 - 

Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19” по Оперативна програма за 

храни и/или основно материално подпомагане. 

2. ……………………………………… 

 

След проведено гласуване: 12 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински 

съвет – Хаджидимово прие следното 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 340 

 
На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2, във вр. с чл.17, ал.1, т.7, чл. 27, ал.3 от 

ЗМСМА, §1, т. 20 от ДР на Закона за публичните финанси и в изпълнение на 

изискванията за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ   BG05FMOP001-5.001 – Операция „3.1 - Топъл обяд в условия на 

пандемията от COVID-19” по Оперативна програма за храни и/или основно материално 

подпомагане, предлагам Общински съвет Хаджидимово: 

 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като 

местна дейност по смисъла на §1, т.20 от ДР на Закон за публичните финанси; 

 



2. Дава съгласие Община Хаджидимово да кандидатства по  процедура за 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ   BG05FMOP001-5.001 – 

Операция „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19” по Оперативна 

програма за храни и/или основно материално подпомагане; 

 

3. Упълномощава кмета на Община Хаджидимово да предприеме всички 

необходими действия за подготвяне и кандидатстване по Дава съгласие Община 

Хаджидимово да кандидатства по  процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ   BG05FMOP001-5.001 – Операция „3.1 - Топъл обяд в условия на 

пандемията от COVID-19” по Оперативна програма за храни и/или основно материално 

подпомагане, както и да извърши всички последващи действия, във връзка с 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 № 30 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИСНКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 30.05.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ……………………………………….. 

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

Кандидатстване на община Хаджидимово с проект по Програма за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020 г. 

 

След проведено поименно гласуване: 12 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, 

Общински съвет – Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 341 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, член 

21, ал. 1 т. 8 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал. 1 от ЗОС, Общински съвет 

Хаджидимово 

 

Р Е Ш И : 

 

        1. Дава съгласие Община Хаджидимово  да кандидатства с проектно 

предложение: «Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и 

съоръженията и принадлежностите към тях в град Хаджидимово, община 

Хаджидимово, подобект улица „Младост“ от О.Т. 281, О.Т. 284, О.Т. 289, О.Т. 290 до 

О.Т. 297“, Мярка 6 -7.2 „Инвестиции в създаването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура” от стратегията за Водено от общностите местно 

развитие (ВОМР) посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна 

финансова помощ: № BG06RDNP001-19.467 – МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово, Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”. 

          

2. Дейностите в обхвата на проект:  «Рехабилитация и реконструкция на улици, 

тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях в град Хаджидимово, 

община Хаджидимово, подобект: улица „Младост“ от О.Т. 281, О.Т. 284, О.Т. 289, 

О.Т. 290 до О.Т. 297“, са включени в съответствие на целите и приоритетите на 

Общински план за развитие 2014-2020г. на Община Хаджидимово, Стратегическа цел 3: 

Подобряване на териториалната устойчивост и свързаност, Приоритет 3.1: 



Обновяване и поддържане на техническата и социалната инфраструктура, 

обслужваща населението на общината, дейност – Реконструкция и изграждане на 

улична мрежа – асфалтиране, полагане на бордюри и изграждане на тротоари в 

община Хаджидимово. 

            

3. Възлага на Кмета на Община Хаджидимово да предприеме  всички необходими 

правни и фактически действия във връзка с подготовката, кандидатстването и 

изпълнението на проектно предложение по Програма за развитие на селските райони 

2014-2020г. 

 

 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
 


