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 На 17.11.2016г. от 11,00 часа в 
ІІ етаж, ул. «Стефан Стамлобов» № 1, гр. Златоград в Общинска администрация 
Златоград ще се проведе редовно заседание на Комисията ИН ВИТРО, определена с 
решение № Ж 206 от проведено редовно заседан
Златоград, при следният дневен ред:

1. Разглеждане на подадени заявления и одобряване на кандидати за финансово 
подпомагане на нуждаещи се за финансово подпомагане на процедурите по 
„Правилник за  предоставяне на средства 
лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, жители на 
община Златоград». 

2. Други. 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.9
EМИЛИЯ КРЪСТЕВА 
Председател на Общински съвет Златоград
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СЪОБЩЕНИЕ 
 
 
 
 

11,00 часа в сграда на Общинска администрация Златоград, 
ІІ етаж, ул. «Стефан Стамлобов» № 1, гр. Златоград в Общинска администрация 
Златоград ще се проведе редовно заседание на Комисията ИН ВИТРО, определена с 
решение № Ж 206 от проведено редовно заседание  на 06.06.2016г на Общински съвет 
Златоград, при следният дневен ред: 

Разглеждане на подадени заявления и одобряване на кандидати за финансово 
подпомагане на нуждаещи се за финансово подпомагане на процедурите по 

за  предоставяне на средства от фонд „ИН ВИТРО” на семейства и 
лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, жители на 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.9 

л на Общински съвет Златоград 
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сграда на Общинска администрация Златоград, 
ІІ етаж, ул. «Стефан Стамлобов» № 1, гр. Златоград в Общинска администрация 
Златоград ще се проведе редовно заседание на Комисията ИН ВИТРО, определена с 

ие  на 06.06.2016г на Общински съвет 

Разглеждане на подадени заявления и одобряване на кандидати за финансово 
подпомагане на нуждаещи се за финансово подпомагане на процедурите по 

от фонд „ИН ВИТРО” на семейства и 
лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, жители на 


