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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- 4423/22.07.2011 
      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  28.07.2011 г.  

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

т.1 от ЗМСМА, с предложение за следния 

  ДНЕВЕН РЕД : 
 

1. Отчет на изпълнението на Бюджета на община Златоград за първо полугодие на 2011 г., 

съгласно  точките от решение Д800, в т.ч. отчет на касовото изпълнение по приходи и разходи 

– ДЗ, приложения 1, 2, 3а  и 3 б 

2. Отчет на състоянието по дълга, салдо  по набирателна сметка 

3. Информация  към полугодието на план-сметката за  разходите за почистване, сметосъбиране и  

сметоизвозване,  възстановени средства за ремонт на сметосъбиращата техника; 

4. Отчет на второстепенни разпоредители с бюджетни средства за първо полугодие на 2011   

5. Финансови справки към 30/06/2011 (неразплатени и просрочени), материали и външни услуги,  

туристически данък -  за м.юни  2011, справка поети ангажименти, други справки, поискани от 

председателски съвет 

6. Информация за  изпълнение на инвестиционната програма за капиталови разходи  за първо 

полугодие на 2011   

7. ДЗ за актуализация на инвестиционната програма   на община Златоград за 2011 г. 

8. ДЗ за приемане на дарение и придобиване на собственост  - лек автомобил, марка "Мерцедес" 

от община Златоград,  заповед на НС и договор за дарение, информация за автомобили за 

пречиствателна станция. 

9. ДЗ за  опрощаване задължения в замяна на получаване собственост върху гранични застави.  

10. ДЗ за предоставяне земи на общинска служба Земеделие  (по молба Прамакир Филипов) 

11. ДЗ за продажба на общински жилища 

12. ДЗ за отстъпено право на строеж за изграждане на социално жилище на Евгени Митков 

Контилов, в УПИ І-201, кв. 18 по ПУП на с. Старцево 

13. ДЗ за освобождаване от дължими такси по траурна церемония, семейството на Златка 

Топчиева от гр. Златоград 
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14. Молби за еднократна финансова помощ  (в режим на закрито заседание). 

15. Актуализиране на Общинската програма за овладяване на популацията на безстопанствените 

кучета на територията на община Златоград 

16. ДЗ командировки на кмета на общината (2 бр)  и на председател на ОбС Златоград (1 бр) за 
периода  – 11/03/2011 – 20/06/2011 

17. Питания 

- От Величко Сидеров относно проекта по ОПРР за училища 

18. Други 

 

Пламен Чингаров, 

Председател на Общински съвет   


