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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- 4511/19.08.2011 
      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  

25.08.2011 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. Определяне на носител на национална  литературна награда „Станислав Сивриев” 

за 2011 г (вж становище на ПК по т.1) 

2. ДЗ на Директор на ДЯ Мир и ДЗ кмет относно награждаване по статута за духовно 

стимулиране, във връзка с 50-год ДЯ „Мир” Златоград; 

3. Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Ерма река; 

4. ДЗ за прекратяване на съсобственост  (по молба на Бодурови, Старцево) 

5. ДЗ за прекратяване на съсобственост  ( по молба на З. Иванов, Старцево) 

6. ДЗ за процедура по чл. 15 от ЗУТ – ( по молба на С. Чемпов)  

7. ДЗ за процедура по чл. 15 от ЗУТ – ( по молба на Р. Касапов)  

8. ДЗ за предоставяне земи на общинска служба Земеделие  (по молба на Розалин 

Делиев)   

9. Актуализиран регистър за проекти  към 16/08/2011,  списък на лицата, работещи по 

проекти на Община Златоград с посочване на проекта и позицията, вкл и за 

проекти, чието управление е възложено на консултантски организации.   

10. Актуализиран списък на обектите по  Програма „Развитие”, Нов избор, други  с 

извършените и планирани  разходи (материали, външни услуги, човешки ресурси) 

за всеки от тях, планирани обекти по програмата. (непредставено от ОбА) 

11. Финансово състояние на общината, коректна справка за поетите ангажименти към 

юли 2011 г. Справка за платените суми по изпълнителни листове за първо 

полугодие на 2011, разбити по задължения, лихви, разноски.  Копия от сключените 

съдебни споразумения за разсрочване на задължения. (непредставено от ОбА) 
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12. Финансови справки към 31/07/2011  - за неразплатени и просрочени задължения, 

материали и външни услуги,  туристически данък -  за м.юли 2011 и с натрупване  

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

14. Питания 

14.1   От Величко Сидеров относно проекта по ОПРР за училища 

15. Други 

15.1  Предоставяне на помещение за безвъзмездно ползване на РИОКОЗ (при 

готовност)  

15.2  Мерки за защита на териториите, необходими за изграждане, поддръжка и 

обслужване на колектори и инфраструктурни съоръжения, разположени в коритото 

на р. Върбица и прилежащите територии. 

 

 

 

Пламен Чингаров, 

Председател на Общински съвет   

 


