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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- 4336/24.06.2011 
      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  РЕДОВНО  заседание на Общински съвет Златоград  на   29.06.2011 г.  

/СРЯДА/ 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. Общинска програма за финансово оздравяване на МБАЛ за 2011-2012. ДЗ на Управител на 
МБАЛ Златоград относно изменение на предназначението на общинската субсидия за МБАЛ 
(ПК 3,1) 

2. Актуализация -2011  на работни карти от  Обществения  договор за ред и сигурност  и  отчет   
по работните  карти за 04/2010  - 04/2011 (МК ОРС) 

3. ДЗ относно определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници, съгласно чл. 
24а ал. 5 от Закона за автомобилния транспорт (ПК 1,6) ; 

4. ДЗ за изменение Наредба 8, във връзка с размера на ТБО 2011 на  общинските учебни и детски 
заведения (ПК 4,1) ; 

5. ДЗ относно организиране на дейностите, свързани с  битовите отпадъци, текущо изпълнение 
на план-сметката, разходвани средства по дейности   (ПК 6) 

6. ДЗ  за  опрощаване задължения в замяна на получаване собственост върху гранични застави 
(ПК 1) 

7. Информация относно състояние и ползване на общинска собственост, в т.ч  застави, 
стартирани процедури по продажби, други;   ДЗ наем м/я Хасидере  (ПК 1)  

8. ДЗ за ОПС за изграждане на сгради в УПИ VІ-36.308 ( терен бивш Механичен Завод – 5 петна ) 
с предназначение производство и услуги (ПК 1,7) 

9. ДЗ за учредяване право на строеж за изграждане на гаражи – 6 бр. петна в кв. 37 Златоград 
(ПК 1) 

10. ДЗ за промяна предназначение на общински жилища и обявяваване за продажба на 2 бр. 
жилища на досегашни наематели (ПК 6)  

11. ДЗ Учредяване  безвъзмездно право на ползване на общински недвижим имот на Областна 

Дирекция “Земеделие” – Смолян (ПК 1) 

12. ДЗ за предоставяне за безвъзмездно стопанисване и управление на  ЦСРИ. (ПК-1) 

13. Процедури  по чл. 15 от ЗУТ за : 

- кв. 94 по плана на гр. Златоград по молба на Румен Альошев Юрчиев (ПК 7,1) 
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- кв. 106 по плана на гр. Златоград по молба на Севдалин Зарков Профиров (ПК 7,1) 

- кв. 94 по плана на гр. Златоград по молба на  Недялка Хаджиставрева.(ПК 7,1) 
14. ДЗ  за предоставяне на земи на ОС Земеделие Златоград (ПК 1): 

-  по молба на Георги М. Брънгов,  

-  по молба на С. Балушева 

15. ДЗ за прекратяване на съсобственост – Антон Хаджиев Старцево (ПК 1) 

16. ДЗ Утвърждаване на мрежата от учебни звена в община Златоград за учебната 2011/2012 
година;ДЗ директор СОУ Старцево (ПК 4) 

17. Състояние на уличната инфраструктура в Златоград и останалите населени места, писма и 
жалби на  граждани: (ПК 2,1 ) 

- Информация  на кмета на общината; 

- ул. “Възраждане” гр. Златоград, относно  състояние на инженерната инфраструктура на 
улицата; 

- Ул. “Клокотница”  - относно изпълнявани строителни дейности по програма Развитие 

18. Отчет за дейностите по опазване на зелената система на територията на общината ( ПК 6) 

19. Програма за дейността на ОбС Златоград за второ полугодие (ПК 4) 

20. Контрол по изпълнение решенията на Общински съвет    (ПК 4) 

21. Информация за дейността по регистрираните проблеми на граждани (ПК 4) 

22. Предложения за поправка на техническа  грешка в решение  № Д843 /28.04.2011  за 
процедура по чл. 15 от ЗУТ по молба Свобода и решение Д848 за наследници Илия Алабашев;  

23. ДЗ за освобождаване от такса за траурна церемония  (ПК 1) 

24. Молби и ДЗ  за еднократни помощи  по решение на ОбС  за  второ тримесечие, в т.ч.  за 
пострадал от трагичен инцидент и претърпяно ПТП в чужбина;   (ПК 3,5) 

25. Процедури по ОП за тримесечието и прогноза за следващо тримесечие (ПК 4) 

26. Финансови справки към 31/05/2011 (неразплатени и просрочени), материали и външни услуги  
-  за м.май   2011;  постъпления от туристически данък (за м. Май-11 и с натрупване) (ПК 1) 

27. Информация за дейности изготвено проектиране за  МБАЛ , съгл реш Д837 (ПК 3) 

28. Одобрени  проекти по Програма за развитие на селските райони 

29. Питания 

- От Величко Сидеров относно проекта по ОПРР за училища 

30. Други 

 

Пламен Чингаров, 

Председател на Общински съвет   


