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ДО  
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, 
КМЕТ И РЪКОВОДСТВО НА ОБА, 
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ, 
РАЙОНЕН ПРОКУРОР, 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕСТНИ И  
РЕГИОНАЛНИ МЕДИИ 

П О К А Н А 
 

Поканвам  Ви за  участие в РЕДОВНО заседание на Общински съвет Златоград  на  22.12.2010 г.  

/СРЯДА/ от 13.00  часа в заседателната зала на ОбС, свикано на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от 

ЗМСМА, съгласувано с Председателски съвет 

ДНЕВЕН РЕД : 
1. Отчет за дейността на ОбС и неговите комисии за второ полугодие на 2010 (ПК-4) 

2. Отчети на кметовете на населени места и кметски наместници за  2010 г. (ПК-4) 

3. Контрол по изпълнение решенията на ОбС (ПК-6) 

4. Програма на ОбС  за 2011 – първо полугодие (ПК-4) 

5. Справки за неразплатени/просрочени, поети ангажименти към 30/11/2010 (ПК – 1)  

6. Справки за материали и външни услуги за м. ноември 2010, (ПК – 1)  

7. ДЗ и становище финансиране на Клуб на пенсионера (ПК 1) 

8. Запис на заповед – площад,  (при представяне на доп. изисканите  документи)  (ПК 5-7)   

9. Изпълнение на  регистрираните проблеми на граждани-тримесечно (ПК-4) 

10. Отчет за организираните обществени поръчки (ПК 6-7) 

11. Информация за постъпленията от туристическата такса към 30/11/2010 г  (ПК-6) 

12. ДЗ с вх. № ОС – 3700 от 13.12.2010 г. за продажба на земя общинска собственост, на 

собственик на законно построена сграда – молба на Р. Бошнаков  

13. ДЗ за предоставяне на земи от общински поземлен фонд по § 27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД 

на ЗСПЗЗ във връзка с чл. 19, ал.1 ат ЗСПЗЗ – по искане от Светозар  Пехливанов; (ПК-2) 

14. ДЗ относно: представяне на проектнопредложение в ПУДООС за отпускане на безлихвен 

заем за съдове и сметосъбиращ автомобил 

15. ДЗ процедура по изменение на ул. регулация кв. Изгрев  

16. ДЗ за командировки на  Кмет на общината  за периода 18.10.2010 г. - 11.12.2010 г. (ПК-4) 

17. Молби за еднократна финансова помощ   (обсъждане в режим на закрито заседание) 

18. Питания 

19. Други 

Заб. По всяка от  точките в  дневния ред  докладват Председателя на ресорната ПК  и вносителя; 

Григор Джангалов, 

Зам. Председател на Общински съвет   

 


