
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 31.01.2022 г. /понеделник/ от 10:00 часа, в заседателната зала на Общинския 

съвет, при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Докладна записка от Мехмед Имамов – Председател на Общински съвет - Хаджидимово, 

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

периода от 01.07.2021 г. до 31.12.2021 г. /вх. № 91-00-6/19.01.2022 г./ 

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

Приемане на културен календар на национални и общински празници.  /вх. № 91-00-

7/19.01.2022 г./ 

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

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

Хаджидимово за 2022 г.  /вх. № 91-00-8/24.01.2022 г./ 

4. Преразглеждане на решение № 294, взето Протокол № 25/29.12.2021 г.   

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

Приемане на актуализиран план за защита от бедствия на община Хаджидимово и Общинска 

програма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025 г. /вх. № 91-00-1/06.01.2022 г./ 

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

Приемане на Годишен план за 2022 година за ползването на дървесина, в горските територии 

– собственост на община Хаджидимово и одобряване ползването на дървесина от горските 

територии общинска собственост.  /вх. № 91-00-4/17.01.2022 г./ 

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

Промяна на начина на трайно ползване на имот общинска собственост.  /вх. № 91-00-

176/24.11.2021 г./ 

8. Докладна записка от Мехмед Имамов – Председател на Общински съвет - Хаджидимово, 

относно: Избор на временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за 

Окръжен съд - Благоевград.  /вх. № 91-00-3/17.01.2022 г./ 

mailto:obshtinskisavet_hd@abv.bg


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

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

/ПУП-ПЗ/ за поземлен имот № 65108.12.25, м. „Живезлъка/Ереджика“, село Садово, община 

Хаджидимово за „Складове за съхранение на селскостопанска продукция и механизация“.  

/вх. № 91-00-203/29.12.2021 г./ 

10. Преписка за опрощаване на държавни вземания. 

 

 

Забележка: Необходимо е 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/ 


