
 
4980  Златоград,   Смолянска област, ул. ”Стефан Стамболов” №1 

тел/ факс: (03071) 2589; www.zlatograd.bg    ел. поща: obs@zlatograd.bg ;               

изх № ОС 4005 /19.03.2011 г                            
Уважаеми госпожи и господа, 

 
Представям Ви график за заседанията  на ПК и на ОбС Златоград през януари 2011г,  

съгласно предварителното писмо и дати, за други заседания с участие на членове на ОбС. 
 

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС ЗЛАТОГРАД – ИЗВЪНРЕДНО 
14.03.2011, 16:30 ч 

Предварителен дневен ред: 
 
- Актуализирано предложение и бюджет  за кандидатстване по 
проект за „Подобряване на туристическите атракции и 
свързаната с тях инфраструктура” по ОПРР,  определяне на 
собствено участие по проекта, изменение на решение на ОбС  № Д 
468 ; 

14.03.2011    15,30 ч      ПК Евроинтеграция и социални дейности     

 

Извънредно 
заседание 

� 
ПК заседават : 
14 март 2011 

14.03.2011    15,30 ч      ПК  Финанси, общ. собственост и трансп  

Редовно  
заседание   

� 
 
Материали –              
до 18.03.2011 г 
 
ПК заседават : 
23-25 март 2011  

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС ЗЛАТОГРАД – РЕДОВНО 
31.03.2011, 13:00 ч 

Материали за разглеждане от Постоянните комисии 
1. Изменение на Наредба №2 на ОбС за общинската собственост, 

във връзка с ЗИД на ЗОС  (публикувана в сайта) 
2. Проект за Нова Наредба №20 за  условията и реда за 

прокопаване на елементите на техническата инфраструктура 
(публикувана в сайта); 

3. Проект за Нова Наредба №21 за публично-частно партньорство 
на Община Златоград  (публикувана в сайта); 

4. Проект за Нова Наредба №22 за предоставяне на еднократни 
помощи (публикувана в сайта); 

5. Отчет на РС ПБЗН – 2010  
6. Отчет на РУП – 2010  
7. Отчет на МК БППМН – 2010  
8. Годишен доклад за дейността на звено за вътрешен одит – 2010   
9. ДЗ относно  предоставяне на помещение за безвъзмездно 

ползване за нуждите на  БЧК Златоград,  ДЗ от Директор на 
Областен съвет на БЧК с вх. № ОС – 3734/27.12.2010  

10. ДЗ относно удължаване договор за наем на терени в Златоград и 
Старцево за Български спортен тотализатор   

11. Процедура по замяна на недвижими имоти мужду Община 
Златоград и Серьожа Хр. Ликов, собственик на имот с 
идентификатор 3111.32.187 по кадастрална карта на гр. 
Златоград (ПК-2-7) (представена , * при съответствие на ДЗ с 
промените на ЗОС, в сила от 18.02.2011)  

12. Откриване прцедури за продажби на общински терени и 
сгради   7 бр. док. зап.: 
- имот 2629 кв.м и 4-етажна МС (Пирийца) застроена площ-700 
кв.м*4, нач.цена 234 690 лв (83 лв/кв.м) 

- част от сграда (обособена част в Детска градина Старцево) 

 

31 
МАРТ 

четв 

14 
МАРТ 

пон 



228,45 кв.м, нач.цена 32 130 лв (140 лв/кв.м) 
- обект в хале Рингова пещ, 241 кв.м, нач.цена 27520 лв (114 
лв/кв.м) 

- обект в хале Рингова пещ, 159 кв.м, нач.цена  18150 лв (114 
лв/кв.м) 

- избени помещения Минстрой 3,6,7,8,9,10,16,17,18,19,20, 
23,24,25,26,27, 28,29, 30,31, 32, 33,35 (за №3 – 7кв.м, 1666 
лв, - 238 лв/кв.м) 

- част от КАС с Ерма река, 46.90 кв.м, 5920 лв (126 лв/кв.м) 
- част от КАС с Ерма река, 57.00 кв.м, 7190 лв (126 лв/кв.м) 

13. Придобиване на собственост върху горски поземлен имот с 
идентификатор 31111.21.227 по кадастрална карта на гр. 
Златоград от н-ци на Илия Алабашев за обект "Път Златоград - 
Заставата (връх Костадин) от км. 0+000 до км. 3+654.19”  по 
възмезден начин.; Жалба Е.Алабашев и Зина Топалова в частта 
за въпросния имот ; (ПК – 2-7) (представена , * при 
съответствие на ДЗ с промените на ЗОС, в сила от 18.02.2011) 

14. Придобиване на собственост върху част от земеделски 
поземлен имот за обект "Път Златоград - Заставата (връх 
Костадин) от км. 0 +ооо до км. 3+654.19" по възмезден начин 3 бр. 
док. зап. 

- с идентификатор 31111.22.109 по кадастрална карта на гр. 
Златоград от н-ци на Асен Младенов Моллов  

- с идентификатор 31111.23.56 по кадастрална карта на гр. 
Златоград от н-ци на Цанко Георгиев Топчиев  

- с идентификатор 31111.22.106 по кадастрална карта на гр. 
Златоград от н-ци на Хасан Ахмедов Раев 

15. ДЗ за предоставяне на земи от общински поземлен фонд по 
§27 ПЗР ЗИД ЗСПЗЗ (3 бр. Докладни)  

-  по молба на Дерменджиев 
- по молба на Червенков, с.Фабрика  
- по молба на Башев, с. Старцево 

16.   ДЗ и молба  Румен Бошнаков за закупуване на терен  
(представена ,* при съответствие на ДЗ с промените на ЗОС, в 
сила от 18.02.2011) 

17. ДЗ от март 2011 - Продажби на земи при реализирано право на 
строеж 3 бр. док. зап.:  
- Емил Топалов,  Старцево, 275 кв.м, 1620 лв 
- Камен Асенов, Златоград, ул. Яков Змейкович, 296 кв.м, 4350 
лв  

- Стою Кокунев, Златоград, ул. Клокотница, 312 кв.м, 2146 лв –
дан.оценка 

18. Финансови справки към 31/01/2011 (неразплатени и просрочени) 
и за м.януари 2011 (материали и ВУ); и към/за февруари 2011-
неразплатени, просрочени, материали, ВУ;  

19. Справка за фирми, заявили допълнителни вземания по покана 
на ОбС  

20. Туристически данък  - 01/2011 и 02/2011 
21. Командировки на кмета на общината – 2 бр. ДЗ и на 

председател на ОбС – 1 бр ДЗ. 
22. Процедури по ОП за тримесечието и прогноза за следващо 

тримесечие 
23.  Информация и бюджет за изпълняваните и одобрени за 

изпълнение проекти на Община Златоград, съгласно писмо № 
ОС-3926/17.02.2011 

24. Общинска Социална стратегия 



25. Становища по молби и жалби на граждани; 
- Молба от Фаня Чавдарова Юрчиева с вх. № ОС – 

3691/11.12.2010 г., относно осигуряване на транспортен 
достъп до жилищна сграда – отговорено  

- Жалба от Румен Иванов Балджиев – вх. № ОС – 
3756/03.01.2011 г., относно разширяване на пешеходна 
пътека, за достъп до селскостопанска сграда– отговорено 

- Писмо Асенов, с. Аламовци - отговорено 
23.03.2011  15,00 ч  ПК Здравеопазване и лекарствена политика   

23.03.2011    16,00 ч      ПК Евроинтеграция и социални дейности     

24.03.2011    15,00 ч    ПК Образование, култура, чов. ресурси   

24.03.2011    16,00 ч     ПК Младежки дейности,  спорт  и туризъм   

25.03.2011    13,00 ч      ПК Устройство на територията и екология   

25.03.2011    15,00 ч  ПК Финанси, общ. собственост и трансп. 

25.03.2011    17,00 ч       ПК Обществен ред и право    

25.03.2011    18,00 ч       Председателски съвет  

31.03.2011    13,00 ч       ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС  

 
за заседанията на Постоянните комисии  
към Общински съвет – Златоград  
в залата на ОбС Златоград – март 2011 
 

*  по предложение на членове на съответната комисия , към предварителния дневен ред могат 
да се добавят и други  материали от горния списък, първоначално насомени към друга комисия 
 

ПК   ПО ФИНАНСИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ТРАНСПОРТ 
До членовете на комисията, вкл асоциираните гражд.представители:   
г-жа Емилия Драганова, г-н Младен Чаушев,  г-н Величко Сидеров, инж. Антон Симеонов, адв.  
Григор Джангалов, г-жа Емилия Кръстева,  г-н Георги Бързиков, г-н Боян Каменов, г-н  Ясен 
Башов, г-н Антон Ушев 
      До Общинска администрация Златоград: 
г-н Мирослав Янчев – Кмет на Община Златоград, г-н Севдалин  Севриев - Зам.кмет 
г-жа Eлмира Угорлиева – Зам.кмет, г-жа  Ангелина Топчиева – Секретар на Общ.Златоград,  г-
жа Златка Цекова, г-жа Милена Златанова,  г-жа Надя Мангарудова, инж. Елка  Чаушева, 
Юрисконсулт 
 

 
 

За заседание-2   на    25.03.2011    15,00 ч    в  залата на ОбС – Златоград 

1. Годишен доклад за дейността на звено за вътрешен одит – 2010 (ПК -1,4) 

2. ДЗ относно  предоставяне на помещение за безвъзмездно ползване за нуждите на  БЧК 
Златоград,  ДЗ от Директор на Областен съвет на БЧК с вх. № ОС – 3734/27.12.2010 
(ПК-1) 

3. ДЗ относно удължаване договор за наем на терени в Златоград и Старцево за 
Български спортен тотализатор (ПК-1) 

4. Откриване прцедури за продажби на общински терени и сгради(ПК1,7)   7 бр. док. зап.: 
- имот 2629 кв.м и 4-етажна МС (Пирийца) застроена площ-700 кв.м*4, нач.цена 

234 690 лв (83 лв/кв.м) 
- част от сграда (обособена част в Детска градина Старцево) 228,45 кв.м, нач.цена 

32 130 лв (140 лв/кв.м) 
- обект в хале Рингова пещ, 241 кв.м, нач.цена 27520 лв (114 лв/кв.м) 

 



- обект в хале Рингова пещ, 159 кв.м, нач.цена  18150 лв (114 лв/кв.м) 
- избени помещения Минстрой 3,6,7,8,9,10,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27, 28,29, 30,31, 

32, 33,35 (за №3 – 7кв.м, 1666 лв, - 238 лв/кв.м) 
- част от КАС с Ерма река, 46.90 кв.м, 5920 лв (126 лв/кв.м) 
- част от КАС с Ерма река, 57.00 кв.м, 7190 лв (126 лв/кв.м) 

5. ДЗ и молба  Румен Бошнаков за закупуване на терен  (* при съответствие на ДЗ с 
промените на ЗОС, в сила от 18.02.2011) (ПК-1,2, 7) 

6. Финансови справки към 31/01/2011 (неразплатени и просрочени) и за м.януари 2011 
(материали и ВУ); Финансови справки към 28/02/2011 (неразплатени и просрочени) и 
за м.02.2011 (материали и ВУ); (ПК-1,6) 

7. Справка за фирми, заявили допълнителни вземания по покана на ОбС (ПК-1) 

8. Командировки на кмета на общината – 2 бр. ДЗ и на председател на ОбС – 1 бр ДЗ. 

9. Информация и бюджет за изпълняваните и одобрени за изпълнение проекти на община 
Златоград, съгласно писмо № ОС-3926/17.02.2011 (ПК-1,5) 

10. Заявление за закупуване на помещения, ползвани от наематели в сграда бивша 
Поликлиника (ПК-1) (при становище от ОбА) 

11. Наредба № 2  за общинската собственост – изменения (ПК-1,4,7) 

 

Председател на ПК ФОСТ:                       Емилия Драганова 

 

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ЕКОЛОГИЯ 

До членовете, вкл асоциираните граждански  представители:  Г-н Младен Чаушев,    инж.  
Антон Симеонов, инж. Невена Александрова,   г-н Георги Бързиков, г-н Величко Сидеров,  г-жа 
Жечка  Хаджийска, г-н Емил Хумчев, г-н  Едгар Башев, г-жа Минка Салагьорова, г-н Красимир 
Чипчиев 
    До Общинска администрация Златоград: 
г-н Мирослав Янчев – Кмет на Община Златоград, г-н Севдалин  Севриев - Зам.кмет 
г-жа Eлмира Угорлиева – Зам.кмет, г-жа  Ангелина Топчиева – Секретар на Общ.Златоград,    
инж. Елка  Чаушева, г-жа Златка Цекова, г-жа Милена Златанова   
 

 

За заседание   25.03.2011    13,00 ч    в  залата на ОбС – Златоград 

1. Процедура по замяна на недвижими имоти мужду Община Златоград и Серьожа Хр. 
Ликов, собственик на имот с идентификатор 3111.32.187 по кадастрална карта на гр. 
Златоград (ПК-2-7) (* при съответствие на ДЗ с промените на ЗОС, в сила от 
18.02.2011)  

2. Придобиване на собственост върху горски поземлен имот с идентификатор 
31111.21.227 по кадастрална карта на гр. Златоград от н-ци на Илия Алабашев за 
обект "Път Златоград - Заставата (връх Костадин) от км. 0+000 до км. 3+654.19”  по 
възмезден начин. (ПК – 2-7) (* при съответствие на ДЗ с промените на ЗОС, в сила от 
18.02.2011) (ПК-2,7), Жалба Е.Алабашев и Зина Топалова в частта за въпросния имот   

3. ДЗ за предоставяне на земи от общински поземлен фонд по §27 ПЗР ЗИД ЗСПЗЗ: 

- по молба на Дерменджиев (ПК-2)         

-  по молба на Червенков (ПК-2)         

-  по молба на Башев (ПК-2)        

4. Продажби на земи при реализирано право на строеж 4 бр. док. зап терен  (* при 
съответствие на ДЗ с промените на ЗОС, в сила от 18.02.2011) (ПК-2,7).:  

 



- ДЗ – 2 броя и молба  Румен Бошнаков за закупуване на терен; 

- Емил Топалов,  Старцево, 275 кв.м, 1620 лв 

- Кирил Асенов, Златоград, ул. Яков Змейкович, 296 кв.м, 4350 лв  

- Стою Кокунев, Златоград, ул. Клокотница, 312 кв.м, 2146 лв –дан.оценка 

5. Информация относно състоянието и срока за отстраняване на проблемите в новите 
помещения в Дневен център “Зора, съгл. реш. Д 793/21.02.2011 

6. Нова Наредба № 20 за  условията и реда за прокопаване на елементите на техн. 
инфраструктура (ПК-2,7) 

7. Молба от ЕТ “Анро – 48 – Ангел Родопски” – вх. № ОС 3774/11.01.2011 г., относно 
промяна на ПУП – за становище от ОбА. (ПК-2) 

8. Молба от Фаня Чавдарова Юрчиева с вх. № ОС – 3691/11.12.2010 г., относно 
осигуряване на транспортен достъп до жилищна сграда–  становище от ОбА. (ПК-2) 

9. Жалба от Румен Иванов Балджиев – вх. № ОС – 3756/03.01.2011 г., относно 
разширяване на пешеходна пътека, за достъп до селскостопанска сграда – становище 
от ОбА. 

10. Жалба жители Ерма река – относно изпълнение на ул. Миньорска - за становище от 
ОбА. (ПК-2,4) 

Председател на ПК УТЕ:    Младен Чаушев 

 

ПК ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ЛЕКАРСТВЕНА ПОЛИТИКА   

До членовете, вкл асоциираните граждански  представители 
Д-р Евелина Лазарова,  г-н Емил Хумчев, г-жа Невена Александрова, г-н Кирил Даскалов, г-жа Таня 
Терзиева,   д-р Ерол Чинар, д-р Людмил Личев 
  
До Общинска администрация Златоград: 
г-н Мирослав Янчев – Кмет на Община Златоград, г-н Севдалин  Севриев- Зам.кмет 

г-жа Eлмира Угорлиева – Зам.кмет, г-жа Ангелина Топчиева – Секретар на Общ.Златоград, г-жа Минка 
Башева,  инж. Елка  Чаушева, 

Заседание   на    23.03.2011  15,00 ч     в залата на ОбС 
 

1. Писмо от Управителя на МБАЛ “Проф. д-р Асен Шопов” гр. Златоград, относно 
делегирани бюджети за МБАЛ (ПК – 1-3) 

2. Заявление за закупуване на помещения, ползвани от наематели в сграда бивша 
Поликлиника (ПК-1,3) 

3. Нова Наредба №22 за предоставяне на еднократни помощи (ПК- 3,7) 

4. Молби за еднократна помощ (при приемане на Нар.22) (ПК-3,5)  

5. Информация за изпълнение на програма за овладяване на популацията- 
безстопанствени животни 

Председател на ПК ЗЛП:                 д-р Евелина Лазарова 
 

================================================================== 
                ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ   
  
До членовете, вкл асоциираните граждански  представители  
Г-жа Жечка Хаджийска, г-жа Нина Пашова, г-жа Йорданка Романова, г-н Младен Чаушев, г-н Яким 
Дюлгеров,  г-н Радослав Топалов,   г-жа Илза Топчиева,  
  До Общинска администрация Златоград: 
г-н Мирослав Янчев – Кмет на Община Златоград, г-н Севдалин  Севриев - Зам.кмет 
г-жа Eлмира Угорлиева – Зам.кмет, г-жа  Ангелина Топчиева – Секретар на Общ.Златоград,    

 

 



г-жа Минка Башева, г-жа Милена Златанова, Г-ца Надя Мангарудова   
 
 
 

За заседание на   24.03.2011   15,00 ч   в  залата на ОбС – Златоград 

1. Процедури по ОП за тримесечието и прогоноза за следващо тримесечие (ПК-4,7) 

2. Наредба № 2  за общинската собственост – изменения (ПК-1,7) 

3. Откриване прцедури за продажби на общински терени и сгради( ПК 1,4)    7 бр. док. 

зап.: 

- имот 2629 кв.м и 4-етажна МС (Пирийца) застроена площ-700 кв.м*4, нач.цена 
234 690 лв (83 лв/кв.м) 

- част от сграда (обособена част в Детска градина Старцево) 228,45 кв.м, нач.цена 
32 130 лв (140 лв/кв.м) 

- обект в хале Рингова пещ, 241 кв.м, нач.цена 27520 лв (114 лв/кв.м) 

- обект в хале Рингова пещ, 159 кв.м, нач.цена  18150 лв (114 лв/кв.м) 

- избени помещения Минстрой 3,6,7,8,9,10,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27, 28,29, 30,31, 
32, 33,35 (за №3 – 7кв.м, 1666 лв, - 238 лв/кв.м) 

- част от КАС с Ерма река, 46.90 кв.м, 5920 лв (126 лв/кв.м) 

- част от КАС с Ерма река, 57.00 кв.м, 7190 лв (126 лв/кв.м) 

4. Отчет на МК БППМН – 2010 (ПК-4) 

5. Годишен доклад за дейността на звено за вътрешен одит – 2010 (ПК -1,4) 

6. Жалба жители Ерма река – относно изпълнение на ул. Миньорска - за становище от 
ОбА. (ПК-2,4) 

Председател на ПК ОКЧР                    Жечка Хаджийска  
===================================================================== 
 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И СОЦИАЛНА  ПОЛИТИКА: 
 До членовете, вкл асоциираните граждански  представители 
Г-жа Емилия Кръстева, г-жа Емилия Драганова д-р Евелина Лазарова, г-жа Нина Пашова,      
г-жа Йорданка Романова, г-жа Дафина Дюлгерова, г-жа Лиляна Андреева, г-жа Роза 
Маринова,  
До Общинска администрация Златоград: 
г-н Мирослав Янчев – Кмет на Община Златоград, г-н Севдалин  Севриев - Зам.кмет 
г-жа Eлмира Угорлиева – Зам.кмет, г-жа  Ангелина Топчиева – Секретар на Общ.Златоград,   
г-жа Минка Башева, г-жа Юлия Атанасова, инж. Елка  Чаушева 
 
 

 

Заседание-2   на    23.03.2011     16,00 ч  в залата на ОбС 
 

1. Информация и бюджет за изпълняваните и одобрени за изпълнение проекти на община 
Златоград, съгласно писмо № ОС-3926/17.02.2011 (ПК-1,5)  

2. Разработване на Общинска социална стратегия (ПК-5) 

3. Нова Наредба №21 за публично-частно партньорство (ПК-5,7) 

4. Нова Наредба №22 за предоставяне на еднократни помощи (ПК- 3,7) 

5. Молби за еднократна помощ (при приемане на Нар.22) (ПК-3,5)  

 



Председател на ПК : Емилия Кръстева 

 
ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ ПО МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И  ТУРИЗЪМ: 

До членовете, вкл асоциираните граждански  представители 
г-н Емил Хумчев, г-жа Йорданка Романова,  г-жа Жечка Хаджийска,  г-жа Емилия 
Драганова,  г-жа Таня Терзиева, г-н Здравко Иванов, г-н Фьодор Думбов,  
      До Общинска администрация Златоград: 
г-н Мирослав Янчев – Кмет на Община Златоград, г-н Севдалин  Севриев- 
Зам.кмет,  г-жа Eлмира Угорлиева – Зам.кмет, г-жа  Ангелина Топчиева – 
Секретар на Общ.Златоград,  г-жа Минка Башева 

 
Заседанието ще се проведе на     24.03.2011     16,00 ч  в залата на ОбС 

 
 
       
1. Отчет на РС ПБЗН – 2010 (ПК-6) 

2. Отчет на РУП – 2010 (ПК-6) 

3. Придобиване на собственост върху горски поземлен имот с идентификатор 
31111.21.227 по кадастрална карта на гр. Златоград от н-ци на Илия Алабашев за 
обект "Път Златоград - Заставата (връх Костадин) от км. 0+000 до км. 3+654.19”  по 
възмезден начин. (ПК – 2-7) (* при съответствие на ДЗ с промените на ЗОС, в сила 
от 18.02.2011) (ПК-2,7);  Жалба Е.Алабашев и Зина Топалова в частта за въпросния 
имот  (ПК 2,6,7) 

4. Придобиване на собственост върху част от земеделски поземлен имот за обект "Път 
Златоград - Заставата (връх Костадин) от км. 0 +ооо до км. 3+654.19" по възмезден 
начин 3 бр. док. зап. (ПК 6,7) 

- с идентификатор 31111.22.109 по кадастрална карта на гр. Златоград от н-ци на 
Асен Младенов Моллов  

- с идентификатор 31111.23.56 по кадастрална карта на гр. Златоград от н-ци на 
Цанко Георгиев Топчиев  

- идентификатор 31111.22.106 по кадастрална карта на гр. Златоград от н-ци на 
Хасан Ахмедов Раев 

5.  Финансови справки към 31/01/2011 (неразплатени и просрочени) и за м.януари 
2011 (материали и ВУ); Финансови справки към 28/02/2011 (неразплатени и 
просрочени) и за м.02.2011 (материали и ВУ); (ПК-1,6) 

6. Туристически данък  - 01/2011 и 02/2011 (ПК-6) 

                         Председател на ПК МДСТ:   Емил Хумчев 
 

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО  ОБЩЕСТВЕН  РЕД  И  ПРАВО 
 

До членовете, вкл асоциираните граждански  представители 
Г-н Григор Джангалов, г-жа Емилия Кръстева, г-жа Нина Пашова, г-н Яким 
Дюлгеров, г-н Кирил Даскалов, г-н Георги Бързиков, г-н Величко Сидеров, г-н 
Николай Йорданов, г-н Илия Сапунджиев, г-жа Велизара Цацарова 
   До Общинска администрация Златоград: 
 г-н Мирослав Янчев – Кмет на Община Златоград, г-н Севдалин  Севриев - 

Зам.кмет,  г-жа Eлмира Угорлиева– Зам.кмет, г-жа  Ангелина Топчиева – Секретар на Общ.Златоград, инж. 
Елка  Чаушева, г-жа Златка Цекова,   г-жа Минка Башева,  Юрисконсулт   
 

 

 



 
 

За заседание   25.03.2011     17,00 ч в  залата на ОбС – Златоград  

1. Наредба № 2  за общинската собственост – изменения (ПК – 1,7)  

2. Процедура по замяна на недвижими имоти мужду Община Златоград и Серьожа Хр. 
Ликов, собственик на имот с идентификатор 3111.32.187 по кадастрална карта на 
гр. Златоград (ПК-2-7) (* при съответствие на ДЗ с промените на ЗОС, в сила от 
18.02.2011) (ПК-2,7) 

3. Придобиване на собственост върху горски поземлен имот с идентификатор 
31111.21.227 по кадастрална карта на гр. Златоград от н-ци на Илия Алабашев за 
обект "Път Златоград - Заставата (връх Костадин) от км. 0+000 до км. 3+654.19”  по 
възмезден начин. (ПК – 2,6,7) (* при съответствие на ДЗ с промените на ЗОС, в сила 
от 18.02.2011) Жалба Е.Алабашев и Зина Топалова в частта за въпросния имот   

4. Придобиване на собственост върху част от земеделски поземлен имот за обект 
"Път Златоград - Заставата (връх Костадин) от км. 0 +ооо до км. 3+654.19" по възмезден 
начин 3 бр. док. зап. (ПК 6,7) 
- с идентификатор 31111.22.109 по кадастрална карта на гр. Златоград от н-ци на 

Асен Младенов Моллов  
- с идентификатор 31111.23.56 по кадастрална карта на гр. Златоград от н-ци на 

Цанко Георгиев Топчиев  
- с идентификатор 31111.22.106 по кадастрална карта на гр. Златоград от н-ци на 
Хасан Ахмедов Раев 

5. Продажби на земи при реализирано право на строеж  4 бр. док. зап. (* при 
съответствие на ДЗ с промените на ЗОС, в сила от 18.02.2011) (ПК-2,7):  

- ДЗ два броя  и молба  Румен Бошнаков за закупуване на терен от предходно 
засезание , дан. оценка  

- Емил Топалов,  Старцево, 275 кв.м, 1620 лв 

- Кирил Асенов, Златоград, ул. Яков Змейкович, 296 кв.м, 4350 лв  

- Стою Кокунев, Златоград, ул. Клокотница, 312 кв.м, 2146 лв –дан.оценка 

6. Нова Наредба №21 за публично-частно партньорство (ПК- 5,7)  
7. Нова Наредба № 20 за  условията и реда за прокопаване на елементите на техн. 

инфраструктура (ПК – 2,7) 

8. Процедури по ОП за тримесечието и прогоноза за следващо тримесечие (ПК-4,7) 

9. Молба Ненко Дедьов – относно помещение офис Пионерски дом (ПК-7) 

                                                   

Председател на ПК ОРП: адв. Григор Джангалов 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСКИ СЪВЕТ          25 март  2011 г. 18,00 ч  
 

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС    31 март  2011 г. 13,00  ч.   

                           
Председател на ОбС :                                инж. Пламен Чингаров 


