
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАДЖИДИМОВО 
гр. Хаджидимово, ул. “Димо Хаджидимов“ № 46 тел. 07528 2922, 

e-mail: obshtinskisavet_hd@abv.bg 

 

 

 

 

П О К А Н А 

 

Уважаеми г-н/г-жа ……………………………………… 

 

 

 

 На основание чл. 23 ал. 4, т. 1, чл. 25 т. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 1 и чл. 63 

ал.1 от Правилника за организация и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с Общинска администрация, свиквам заседание на Общински съвет – 

Хаджидимово на 25.09.2020 г. /петък/ от 10:00 часа, в заседателната зала на Общинския съвет, при 

следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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

Приемане отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Хаджидимово и на 

годишния отчет за състоянието на общинския дълг за 2019 г. /вх. № 91-00-141/17.08.2020 г./ 

2. Докладна записка от Мехмед Имамов – председател на Общинския съвет, относно: Отчет 

за дейността на Общински съвет – Хаджидимово и на неговите комисии за периода от 

01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. /вх. № 91-00-134/12.08.2020 г./ 

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

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

Хаджидимово за 2020 г. /вх. № 91-00-160/15.09.2020 г./ 

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

Придобиване на имот. /вх. № 91-00-129/17.07.2020 г./ 

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

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

собственост. /вх. № 91-00-153/01.09.2020 г./ 

6. Докладна записка от Костадин Караянев – председател на ВК за извършване проверка на 

документите на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Гоце Делчев, относно: 

Удължаване срока за предоставяне на писмени предложения за кандидати за съдебни 

заседатели в Районен съд – Гоце Делчев. /вх. № 91-00-161/16.09.2020 г./ 

7. Информация от Димитър Баханов – зам. кмет на община Хаджидимово, относно: Работата 

по програмите за временна заетост към 31.07.2020 г. /вх. № 91-00-140/12.08.2020 г./ 

8. Информация от Димитър Баханов – зам. кмет на община Хаджидимово, относно: 

Състоянието на училищната мрежа на територията на община Хаджидимово за учебната 

2020/2021. /вх. № 91-00-136/12.08.2020 г./ 
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9. Информация от Димитър Баханов – зам. кмет на община Хаджидимово, относно: 

Дейността на социалните домове на територията на община Хаджидимово и решаване на 

техните проблеми. /вх. № 91-00-159/14.09.2020 г./ 

10. Отчети за дейността на читалищата на територията на община Хаджидимово.  

 

 

Забележка: Във връзка с предписание изх. № 428/23.06.2020 г. на РЗИ гр. Благоевград е 

необходимо всеки присъстващ на заседанието на Общинския съвет да носи лични предпазни 

средства /защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др./ и да спазва физическа дистанция най-

малко от 1,5 м. в заседателната зала. 

 

 

 

 

Председател на ОбС  /Мехмед Имамов/ 


