
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 № 36 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 21.11.2022 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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

Кандидатстване на община Хаджидимово с проектно предложение за безвъзмездна 

финансова помощ по Процедура чрез подбор на проектни предложения № 

BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на 

нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ 

по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020г.,, с проектно 

предложение: „Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и 

принадлежностите към тях на територията на община Хаджидимово”, включващ 

следните подобекти: Подобект № 1 „Улица "Драма", от ОТ.4, ОТ.6, ОТ.36, ОТ.37, ОТ.53, 

ОТ.52, ОТ.51,ОТ.50, ОТ.49 до ОТ.85, с. Копривлен, община Хаджидимово”; Подобект № 

2. „Улица "Ореляк" от О.Т.40, О.Т.178, О.Т.177, О.Т.176, О.Т.175, О.Т.173, О.Т.172, 

О.Т.171 до О.Т.199; гр. Хаджидимово община Хаджидимово“. 

 

 

След проведено поименно гласуване: 13 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, 

Общински съвет – Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 412 

 

На основание чл. 21, ал.1 т. 8 и т. 23 ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал.3, ал.4 и 

ал.5 от ЗМСМА и във връзка с процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.017 – Улици 

„Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и 

тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ Общински съвет Хаджидимово 

1.  Дава съгласие Община Хаджидимово да кандидатства за безвъзмездна финансова 

помощ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие 

на селските райони за периода 2014 – 2020 г., по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-

7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи 

улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ с проектно предложение:  

„Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и 

принадлежностите към тях на територията на община Хаджидимово”, включващ следните 



подобекти: Подобект № 1 „Улица "Драма", от ОТ.4, ОТ.6, ОТ.36, ОТ.37, ОТ.53, ОТ.52, 

ОТ.51,ОТ.50, ОТ.49 до ОТ.85, с. Копривлен, община Хаджидимово”; Подобект № 2. „Улица 

"Ореляк" от О.Т.40, О.Т.178, О.Т.177, О.Т.176, О.Т.175, О.Т.173, О.Т.172, О.Т.171 до О.Т.199; 

гр. Хаджидимово община Хаджидимово“ 

2. Удостоверява, че дейностите включени в проектното предложение: „Рехабилитация 

и реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях на 

територията на община Хаджидимово”, включващ следните подобекти: Подобект № 1 

„Улица "Драма", от ОТ.4, ОТ.6, ОТ.36, ОТ.37, ОТ.53, ОТ.52, ОТ.51,ОТ.50, ОТ.49 до ОТ.85, с. 

Копривлен, община Хаджидимово”; Подобект № 2. „Улица "Ореляк" от О.Т.40, О.Т.178, 

О.Т.177, О.Т.176, О.Т.175, О.Т.173, О.Т.172, О.Т.171 до О.Т.199; гр. Хаджидимово община 

Хаджидимово“, с което община Хаджидимово предвижда да кандидатства за безвъзмездна 

финансова помощ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие 

на селските райони за периода 2014 – 2020 г., по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-

7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи 

улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“, съответстват на 

приоритетите на Плана за интегрирано развитие на община Хаджидимово. 

3. Упълномощава кмета на Община Хаджидимово да предприеме необходимите 

действия по подготовката и кандидатстване с проектно предложение описано по-горе. 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 
 


