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

 Тел/факс: (03071)  2589;   www.zlatograd.bg       E-mail:  obs@zlatograd.bg 

Изх. ОС-4153/22.04.2011 

      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   28.04.2011 г.  

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

от ЗМСМА, след обсъждане на Председателски съвет,  предложение за  

  ДНЕВЕН РЕД : 

1. Отчет на МБАЛ «Проф. Д-р Асен Шопов» ЕООД  Златоград за 2010, в т.ч – ГФО, годишно 

изпълнение на бизнесзадачата, показатели за дейността. Текущи проблеми пред МБАЛ (инф. от 

Управител МБАЛ) (ПК 1,3) 

 

2. Отчет за дейността на “ДЗСР Златоград Кирково” ООД за 2010 г. в т.ч. – ГФО, описание на 

дейността;  (инф. От Управител ДЗСР) (ПК 1) 

 
3. Отчети на читалищните настоятелства за дейността през 2010 г. и по изпълнение на 

предварително заложената програма на:      (ПК 4) 

3.1. ОНЧ “Просвета” гр. Златоград,  

3.2. НЧ “Прогрес” с. Старцево,  

3.3. НЧ “Орфей” с. Ерма река,  

3.4. НЧ “Искра” с. Долен;  

 

4. Предложения за награждаване по Статута за духовно стимулиране във връзка с 24- ти май.(ПК 4) 

 

5. Отчет за текущото изпълнение на общинския бюджет за първо тримесечие на 2011 г. съгласно 

Наредба № 7 (ПК2,4) 

5.1. отчет на бюджета  по приходи и разходи, бюджетни параграфи 

5.2. отчет на  инвестиционна програма 

 

6. Финансови справки към 31/03/2011 (неразплатени и просрочени) и за м.03.2011 (материали и ВУ); 

Туристически данък – за м. март 2011 и с натрупване (ПК 1,4) 

 

7. Процедури по чл. 15 от ЗУТ за продажба на общински имот: (ПК 2) 

7.1. по молба на Свобода 97 АД – 268 кв.м – 10 780 лв -40 лв/кв.м  

7.2. по молба на ЕТ Анро-48 – 24 кв.м – 910 лв – 38 лв /кв.м 
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8. ДЗ за продажба на общински имот при придобито и реализирано ОПС по молба на Куцов – 535 

кв.м. – 3460 лв – 6 лв/кв.м  (ПК2) 

 

9. Допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост – 

общински обекти от първостепенно значение  - 41 бр. поземлени имоти – горска територия – по 

път обект "Път Златоград - Заставата (връх Костадин) (ПК-2) 

 
10. 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.  Представено 

писмо от ОбА вх. № ОС – 4143/20.04.2011 г. с писма от МВР и Р Прокуратура (ПК-2) 

 

11. Откриване прцедури за продажби на общински терени и сгради   3 бр. док. зап.: (при готовност за 

нови оценки) 

11.1. имот 2629 кв.м и 4-етажна МС (Пирийца) а застр.площ  2244 кв.м, (оценка 1-  258 030 лв; 

сграда 105 лв/кв.м; земя – 8 лв/кв.м;  оценка 2 – 273 000 лв ; сграда 108 лв/кв.м, земя -11 лв 

/кв.м) 

11.2. обект в хале Рингова пещ, 241 кв.м,(оценка 1 - нач.цена 27 520 лв (114 лв/кв.м); оценка 

2- нач.цена  25500 лв (106 лв/кв.м)) 

11.3. обект в хале Рингова пещ, 159 кв.м (оценка 1 - нач.цена  18 150 лв (114 лв/кв.м), оценка 

2 - нач.цена  17100 лв (108 лв/кв.м)) 

 

12. Процедури за отдаване под наем на общински помещения–  

12.1. Плувен басейн, плаж  и съблекални ІІ етаж- нач.цена 250 лв /летни месеци – чрез 

публ.оповестен консурс  

12.2. Помещение в метален павилион Старцево – 37 кв.м, нач.цена 61,05 лв/мес-  чрез публично 

оповестен търг 

 

13. ДЗ продължаване договор за наем № 192/01.11.2004 г. по молба от “Хари Цветков”  

 

14. Справки относно всички заведени дела срещу Община Златоград и от Община Златоград 

 
15. Годишен план за социалните услуги и становище на Обществения съвет за контрол на социалната 

дейност 

 

16. Молби за еднократна помощ (при становище на ПК) 

 
17. Други 

 
18. Питания 

Пламен Чингаров, 

Председател на Общински съвет   


