
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 № 39 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 03.02.2023 г. 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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

Утвърждаване размера на капиталовите разходи на община Хаджидимово за 2023 година. 

/вх. № 91-00-12/26.01.2023 г./ 

12. ……………………………………… 

 

С 14 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – Хаджидимово прие 

следното 

РЕШЕНИЕ № 437 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и Постановление № 7 на МС от 19.01.2023 година 

за уреждане на бюджетните отношения през 2023 година, Общински съвет – Хаджидимово 

РЕШИ: 

Приема поименния списък на разходите за придобиване на дълготрайни активи и основен 

ремонт за 2023 година по обекти от целевата субсидия за капиталови разходи, съгласно 

приложение № 1. 

 

 
 

 

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 № 39 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 03.02.2023 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ………………………………………. 

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

Приемане на план-сметка за определяне размера на разходите по събиране на битови 

отпадъци за 2023 година в община Хаджидимово. /вх. № 91-00-13/26.01.2023 г./ 

12. ……………………………………… 

 

С 14 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – Хаджидимово прие 

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 438 

 

На  основание 21, ал.1, т.7 от ЗМСМА във връзка с чл.64 и чл.66   от ЗМДТ Общински съвет 

Хаджидимово приема план-сметката за разходите за такса битови отпадъци от Община 

Хаджидимово за 2023 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 № 39 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 03.02.2023 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ………………………………………. 

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

Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете в община Хаджидимово. 

/вх. № 91-00-8/23.01.2023 г./ 

12. ……………………………………… 

 

С 12 – „за“, 0 – „против“, 2 – „въздържали се“, Общински съвет – Хаджидимово прие 

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 439 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет град Хаджидимово 

РЕШИ: 

Дава съгласие да бъдат увеличени заплатите на всички кметове със 130 лева над брутното 

трудово възнаграждение, което получават. 

 

 

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 № 39 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 03.02.2023 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ………………………………………. 

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

Приемане на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост в община 

Хаджидимово за 2023 г. /вх. № 91-00-6/20.01.2023 г./ 

12. ……………………………………… 

 

С 14 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – Хаджидимово прие 

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 440 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински 

съвет – Хаджидимово 

 

Р Е Ш И : 

 

 Приема - Програма за  управление и разпореждане с общинска собственост  в община  

Хаджидимово за 2023 година. 

 

 

 

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 № 39 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 03.02.2023 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ………………………………………. 

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

на решение № 422 от протокол № 37 от заседание на Общински съвет – Хаджидимово, 

проведено на 25.11.2022 г., потвърдено с решение № 429 от протокол № 38 от заседание на 

Общински съвет Хаджидимово, проведено на 29.12.2022 г. /вх. № 91-00-10/24.01.2023 г./ 

12. ……………………………………… 

 

С 14 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – Хаджидимово прие 

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 441 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, Общински съвет – Хаджидимово 

Р Е Ш И: 

ОТМЕНЯ  Решение № 422 от Протокол № 37 от  заседание на Общински съвет 

Хаджидимово,  проведено на 25.11.2022г., и потвърдено с Решение № 429 от Протокол № 38 от 

заседание на Общински съвет Хаджидимово, проведено на 29.12.2022г. 

 

 

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 № 39 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 03.02.2023 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ………………………………………. 

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

Разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост /вх. № 91-00-5/20.01.2023 

г./ 

12. ……………………………………… 

 

С 14 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – Хаджидимово прие 

следното 

РЕШЕНИЕ № 442 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 32, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда на 

придобиване, управление и разпореждане с общинска имущество и конкретните правомощия на 

кметовете, Общински съвет – Хаджидимово 

Р Е Ш И : 

1. Да се проведе ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване по реда на глава пета от 

НРПУРОИКПК за продажба на следния недвижим имот – частна общинска собственост, а именно:  

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) ⅤⅠⅠⅠ (осми), планоснимачен номер 108 (сто и 

осем) от квартал 7 (седми) по сега действащия план на село Петрелик, община Хаджидимово, 

одобрен със Заповед № 334/10.07.1986 година на и допълнен в тази част със Заповед № 197 от 

21.09.2022год. и двете на Кмета на общината, с площ от 591 (петстотин деветдесет и един) 

квадратни метра, при съседи: от север УПИ (парцел) ІХ (девет) и УПИ (парцел) Ⅰ (първи), от 

изток – УПИ (парцел) ⅤⅠⅠ (седми) от юг и от запад – улица, за който имот е съставен Акт за частна 

общинска собственост № 973 от 15.11.2022 год., вписан в Службата по вписвания Гоце Делчев към 

Агенция по вписванията София с дв.вх. рег. № 4847, вх.рег. № 4847, парт. №  80391, акт № 175, 

том ХХ, дело № 2100/17.11.2022 год. 

2. Одобрява  експертната оценка за определяне на пазарната стойност за имота,  възлизаща 

в  размер на 5 700 (пет хиляди и седемстотин) лева. 

3.Определя първоначална тръжна цена на имота в размер на 6000 (шест хиляди) лева. 

  4. Упълномощава Кмета на Община Хаджидимово да извърши всички необходими правни 

и фактически действия за 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 № 39 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 03.02.2023 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ………………………………………. 

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

Разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост /вх. № 91-00-5/20.01.2023 

г./ 

12. ……………………………………… 

 

С 14 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – Хаджидимово прие 

следното 

РЕШЕНИЕ № 443 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 32, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда на 

придобиване, управление и разпореждане с общинска имущество и конкретните правомощия на 

кметовете, Общински съвет – Хаджидимово 

 

Р Е Ш И : 

1. Да се проведе ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване по реда на глава пета от 

НРПУРОИКПК за продажба на следния недвижим имот – частна общинска собственост, а именно:  

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) ⅠХ (девети), планоснимачен номер 107 (сто и 

седем) от квартал 7 (седми) по сега действащия план на село Петрелик, община Хаджидимово, 

одобрен със Заповед № 334/10.07.1986 година на и допълнен в тази част със Заповед № 197 от 

21.09.2022год. и двете на Кмета на общината, с площ от 616 (шестстотин и шестнадесет) 

квадратни метра, при съседи: от север – улица, от изток - УПИ (парцел) Ⅰ (първи)- 35, от юг – 

УПИ (парцел) ⅤⅠⅠⅠ (осми) и от запад - улица, за който имот е съставен Акт за частна общинска 

собственост № 974 от 15.11.2022 год., вписан в Службата по вписвания Гоце Делчев към Агенция 

по вписванията София с дв.вх. рег. № 4842, вх.рег. № 4842, парт. №  80367, акт № 170, том ХХ, 

дело № 2098/17.11.2022 год. 

2. Одобрява  експертната оценка за определяне на пазарната стойност за имота,  възлизаща 

в  размер на 6 200 (шест хиляди и двеста) лева. 

3.Определя първоначална тръжна цена на имота в размер на 7000 (седем хиляди) лева. 

  4. Упълномощава Кмета на Община Хаджидимово да извърши всички необходими правни 

и фактически действия за 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 № 39 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 03.02.2023 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ………………………………………. 

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

Разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост /вх. № 91-00-15/26.01.2023 

г./ 

12. ……………………………………… 

 

С 14 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – Хаджидимово прие 

следното 

РЕШЕНИЕ № 444 

На  основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1  от ЗОС, чл. 32, ал. 1, т. 1 от Наредбата 

за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните 

правомощия на кметовете на Община Хаджидимово, Общински съвет – Хаджидимово 

Р Е Ш И : 

 1. Да се проведе ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ по реда на глава пета от 

НРПУРОИКПК за продажба на следният недвижим имот – частна общинска собственост, 

представляващ:  

 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77058.16.46 (седем седем нула пет осем точка 

шестнадесет точка четиридесет и шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри в 

землището на град Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград, одобрени със 

Заповед № РД-18-1165/23.05.2018г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с площ по скица 8045 

(осем хиляди четиридесет и пет) квадратни метра, трайно предназначение на територията - 

земеделска, начин на трайно ползване – Изоставено трайно насаждение, категория на земята при 

неполивни условия - 9 (девета), стар идентификатор - няма, номер по предходен план - 016046, 

находящ се в местността „СТАРИТЕ ЛОЗЯ” землището на  град Хаджидимово, ЕКАТТЕ 77058, 

област Благоевград, община Хаджидимово, актуван с Акт за частна общинска собственост № 

972/15.11.2022 год. 

 2. Одобрява експертната оценка за определяне на пазарната стойност за имотите,  

възлизаща общо в  размер на 1 609 (хиляда шестстотин и девет) лева. 

3. Определя първоначална тръжна цена на имотите общо в размер на 3 200 (три хиляди и 

двеста)  лева. 

4. Упълномощава Кмета на Община Хаджидимово да извърши всички необходими правни 

и фактически действия за 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 № 39 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 03.02.2023 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ………………………………………. 

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

Одобряване на пазарна оценка за продажба на недвижим имот – частна общинска 

собственост /вх. № 91-00-14/26.01.2023 г./ 

12. ……………………………………… 

 

С 14 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – Хаджидимово прие 

следното 

РЕШЕНИЕ № 445 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 и ал. 4, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 

41, ал. 2 от ЗОС, Общински съвет – Хаджидимово 

 

Р Е Ш И : 

1. ОДОБРЯВА експертната оценка за определяне на пазарната стойност на: УРЕГУЛИРАН 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) ХІ (единадесети),  имот планоснимачен номер 516 (петстотин и 

шестнадесети) от квартал 20 (двадесети) по сега действащия план на село Копривлен, община 

Хаджидимово, област Благоевград, одобрен със Заповед № 20/1991 година на Кмета на общината, 

с площ за урегулирания поземлен имот от 1027 (хиляда двадесет и седем) квадратни метра, при 

граници (съседи): от североизток – УПИ (парцел) Х (десети) - 400, от югоизток и югозапад – улици 

и от северозапад - УПИ (парцел) ХⅠІ (дванадесети) – 517, актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 975 от 05.12.2022 год., вписан в Служба по вписванията Гоце Делчев към Агенция 

по вписванията София с ВР № 5246, дв.вх.рег. № 5246, акт № 105, том ХХⅠⅠ, дело № 3001, имотна 

партида 80782 от 07.12.2022г. в размер на 7 300 (седем хиляди и триста) лева. 

 

2. ОПРЕДЕЛЯ  продажна цена на имота в размер на 7 300 (седем хиляди и триста) лева. 

3. Упълномощава Кмета на Община Хаджидимово да извърши всички необходими правни и 

фактически действия за 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 № 39 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 03.02.2023 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ………………………………………. 

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

Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване 

(ПУП-ПЗ)  за поземлен имот 52101.8.42, м. „Варади“, землището на с. Ново Лески, община 

Хаджидимово, за „производствени, складови, обществено-обслужващи дейности; търговски 

обекти“ /вх. № 91-00-11/24.01.2023 г./ 

12. ……………………………………… 

 

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

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 446 

 

Общински  съвет град  Хаджидимово на основание  чл. 21, ал.1, т.11 от  ЗМСМА, във  връзка  

с чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ 

 

1. РАЗРЕШАВА изработването  на Подробен устройствен план – План Застрояване 

(ПУП – ПЗ) за поземлен имот 52101.8.42, м. „Варади“,  с. Ново Лески, община Хаджидимово, 

за „производствени, складови, обществено-обслужващи дейности; търговски обекти“. 

2. ОДОБРЯВА задание за изработване на проект  за Подробен устройствен план – 

План Застрояване   (ПУП – ПЗ) за поземлен имот 52101.8.42, м. „Варади“, с. Ново Лески, 

община Хаджидимово, за „производствени, складови, обществено-обслужващи дейности; 

търговски обекти“. 

 

 
 

 

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 № 39 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 03.02.2023 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ………………………………………. 

10. Докладна записка от Мехмед Имамов – председател на Общински съвет -  

Хаджидимово, относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Хаджидимово и неговите 

комисии за периода от 01.07.2022 г. до 31.12.2022 г. /вх. № 91-00-4/18.01.2023 г./ 

12. ……………………………………… 

 

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

Хаджидимово прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 447 

 

На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – Хаджидимово приема Отчет за 

дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода от 01.07.2022 г. до 31.12.2022 

година. 

 

 

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 № 39 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

ПРОВЕДЕНО НА 03.02.2023 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. ………………………………………. 

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

Кандидатстване на община Хаджидимово с проектно предложение BG05SFPR003-1.001 – 

„Топъл обяд”, приоритетна ос „Топъл обяд“, Програма за храни и основно материално 

подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс. 

12. ……………………………………… 

 

С 14 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“, Общински съвет – Хаджидимово прие 

следното 

РЕШЕНИЕ № 448 

 
На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с кандидатстване на Община Хаджидимово с проектно предложение 

по процедура чрез директно представяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 

- „Топъл обяд“, приоритетна ос „Топъл обяд“, Програма за храни и основно материално 

подпомагане 2021-2027 , Общински съвет Хаджидимово 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие Община Хаджидимово да кандидатства с проектно предложение по 

процедура чрез директно представяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 - 

„Топъл обяд“, приоритетна ос „Топъл обяд“, Програма за храни и основно материално 

подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс. 

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

дейност по смисъла на §1, т.20 от ДР на Закона за публичните финанси. 

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

допустими действия във връзка с изпълнението на горе описаните точки. 

 

 

Председател на ОбС: Мехмед Имамов 

Протоколчик: Величка Гелемерова 

 
 


