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ДО  

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

 
П О К А Н А 

 

Поканвам  Ви за  участие в  РЕДОВННО  заседание на Общински съвет Златоград  на   

27.01.2011 г.  /ЧЕТВЪРТЪК/ от 13.00  часа в заседателната зала на ОбС, свикано на 

основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА,  

 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН  ДНЕВЕН РЕД : 
 

 
1. Актуални въпроси, свързани с функционирането на МБАЛ Златоград след подписване 

на НРД 2011 и определените нива на компетентност на лечебните заведения. (ПК – 3) 

2. ДЗ за изменение на Наредба № 14 за местните данъци за  2011 г,  решение на 
Консултативен съвет по туризъм за размер на  туристическия  данък за 2011 г. (ПК 1-6) 

3. Отчет на план-сметката за извършените разходи за сметосъбиране, сметоизвозване и 
поддържане чистотата на обществените места (от ТБО)  за 2010 (ПК 1-2) 

4. ДЗ за определяне размера на  ТБО за 2011 г – Част от Наредба №8 (ПК 1-2) 

5. ДЗ за изменение на  Наредба №8  за местните  такси - 2011, (ПК 1-7) 

6. ДЗ за изменение на Наредба №13 – за  премахване принудителното изпълнение на 
заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на 
територията на Община Златоград (ПК-7) 

7. Финансови справки към 31/12/2010 (неразплатени и просрочени) и за м.дек. 2010 
(материали и ВУ), Туристическа такса към 31/12/2010 (ПК-1) 

8. ДЗ за изменение на структура на Общинска администрация Златоград (ПК-4) 

9. Отчет 2010 - Спортен календар (ПК-6) 

 



 

10. Спортен календар – 2011 (ПК-6) 

11. Отчет 2010 годишна младежка програма (ПК-6) 

12. Отчет 2010 културен календар, (ПК-4) 

13. Културен календар-2011 (ПК-4) 

14. Годишна програма за читалищна дейност  за 2011 г. (ПК-4) 

15. Отчет на МК Борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни -2010 
(ПК-4) 

16. Отчет на  социалната програма на Община Златоград за 2010 г. (ПК-5) 

17. Социална програма 2011 и срокове за приема на  общинска социална стратегия (ПК-5) 

18. Средства за клубове на пенсионера и НПО на ХУ (ПК-5) 

19. Отчет за изпълнение програмата за управление на кмета на общината за 2010 г. (ПК-4) 

20. Справки за плащания на ЦСРИ и на ДЦ Зора през 2010 -  по фактури, Писмо ОбА за 
техн грешка (ПК-5) 

21. Информация за обществени поръчки (ПК 6-7) 

22. Информация за проект за училищата по ОПРР  - резюме  от технически и финансов 
отчет (ПК 4-5) 

23.  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-2,7) 

24. ДЗ процедура по изменение на ул. регулация кв. Изгрев  (ПК-2) 

25. Критерии за отпускане на еднократни помощи от ОбС (ще бъдат представени след 
заседанието  на ПК3 и ПК5 в понеделник)  (ПК 3-5) 

26. Молби за еднократна помощ (ПК 3-5) 

27. Други 

28. Питания 

 

Пламен Чингаров, 
Председател на Общински съвет   


