
Проект за дневен ред за заседание на ПК по „Регионално развитие, инвестиции, 

евроинтеграция, еврофондове, бизнес среда, трудова заетост, нормативна дейност и 

обществен ред“ което ще се проведе на 21.01.2020 г. от 9:30 часа: 

 

 

1. Докладна записка от Мехмед Имамов – председател на Общинския съвет, 

относно: Приемане на план за работа на Общински съвет – Хаджидимово за 

първото полугодие на 2020 г. и Календарен график за провеждане на заседанията 

за първото полугодие на 2020 г. /вх. № 91-00-2/06.01.2020 г./ 

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

относно: Приемане на бюджета на община Хаджидимово за 2020 година. /вх. № 91-

00-16/17.01.2020 г./ 

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

относно: Определяне на делегат и заместник делегат в сдружение „Толерантност“. 

/вх. № 91-00-212/18.12.2019 г./ 

4. Докладна записка от Мехмед Имамов – председател на Общинския съвет, 

относно: Определяне на заместник делегат в Общото събрание на Сдружение на 

югозападните общини. /вх. № 91-00-213/23.12.2019 г./ 

5. Докладна записка от Мехмед Имамов – председател на Общинския съвет, 

относно: Определяне представител на Общински съвет в Областния съвет за 

развитие на област Благоевград. /вх. № 91-00-1/06.01.2020 г./ 

6. Докладна записка от Мехмед Имамов – председател на Общинския съвет, 

относно: Определяне на представител на Общинския съвет в Областния съвет за 

намаляване на риска от бедствия. /вх. № 91-00-4/06.01.2020 г./ 

7. Докладна записка от Мехмед Имамов – председател на Общинския съвет, 

относно: Определяне на представител на Общинския съвет в Общото събрание на 

Националното сдружение на общините в Република България. /вх. № 91-00-

6/06.01.2020 г./ 

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

относно: Изменение и допълнение на Наредба на Общинския съвет за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, приета от 

Общински съвет – Хаджидимово с Решение № 140 от Протокол № 11 от 10.10.2008 

г. /вх. № 91-00-17/17.01.2020 г./ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


