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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-4611/17.09.2011 
      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  

21.09.2011 г.  /СРЯДА/ от   13.00 до 16,45  часа в заседателната зала на ОбС, 

свикано на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, с предложение за следния 

  ДНЕВЕН РЕД : 
 

1. Материали, свързани с образованието – утвърждаване на маломерни паралелки за 

учебната 2011/12 г, ДЗ кмет на община,  ДЗ на директори на  СОУ Старцево, СОУ 

Златоград, ОУ Златоград, ОУ Долен, ОУ Ерма река (ПК ОКЧР) 

2. Наредба за ИД на Наредба № 8 за местните такси и цени на услуги (публикувана) (ПК по 

ОРП, ОКЧР) 

3. Изпълнение на решение Д 927 за колектор 1А,  Молба от Община Златоград до ПУДООС за 

безвъзмездно финансиране изграждането на "Дублиращ дънен праг при км 2.062-2.084 от 

главен колектор ІА, гр. Златоград, Писмо с КСС за проекта 

4. Информация в изпълнение на Решение № Д 950 на ОбС Златоград, относно общинската 

собственост, върху териториите необходими за изграждане и обслужване на колектори и 

инфраструктурни съоръжения до коритото на реките. (ПК ОРП) 

5. Контрол по решения на ОбС, в т.ч. решения № 841-сграда за читалище Долен, № Д839-за 

ДЗСР;  № Д927 –колектор 1А Златоград,  № Д913 мост Вунцова воденица,  ( ПК по ОРП) 

6. ДЗ относно: Учредяване право на строеж за изграждане на сграда за "бръснарница" в УПИ 

ХІХ - 31.503 - обществено обслужване - бръснарски услуги, кв. 3 по ПУП на гр. Златоград, 

Молба Бошнаков за бръснарница, (ПК по УТЕ) 

7. ДЗ относно: Отдаване под наем на общински недвижим имот: битово заведение "Черен 

кос", гр. Златоград - паметник на културата с местно значение 

8. ДЗ относно:  Заявление в ОбА с вх. № 53-00-948/09.09.2011 г., подадено от ЕТ "Ечи - 

Стефан Кеременов", представляван от Стефан Димитров Керменов за удължаване срока на 

договора за наем № 264/01.12.2006 г. 

9. Молби Митко Чаушев, Становище ОбА отн.  частично   изменение на ПУП  и предварително 

съгласие за замяна на имоти. 
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10. Писмо Областен управител за повторно разглеждане на решения Д 933 и Д934 

11. Дейности по изпълнение на Общинска  програма за управление на отпадъците (ПК по УТЕ 

и ПК по ЕИСП) 

12. Състояние на пътна, улична  и ВиК инфраструктура (ПК по УТЕ) 

13. Кадрови въпроси (при необходимост) (ПК ОКЧР и ПК по ОРП) 

14. Процедури по ОП за тримесечието (ПК по ОРП и ПК по ЕИСП) 

15.  Информация за дейността по регистрираните проблеми на граждани (ПК по ЕИСП) 

16. Финансови справки към 31/08/2011  - за неразплатени и просрочени задължения, 

материали и външни услуги,  туристически данък -  за м. август 2011 и с натрупване (ПК по 

ЕИСП) 

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

18. Питания  

a. относно проекта по ОПРР за училища 

b. Състояние на пространството  около  Лобно място на Дельо войвода 

c. Приемане на дейности за подпорна стена Юруковци и подкопаване на съседен пътен 

участък; 

19. Други,  Становища по писма и жалби на фирми и граждани   

a.  Информация във връзка с жалби и сигнали срещу  покриване на участък от речното  

корито в централна градска част.  (ПК по ОРП) 

b. Становище на кмета на общината относно варианти за управление на обект „Битово 

заведение-механа „Беловидово”, след непроизнасяне на  комисията за подготовка 

на проекто-споразумение за съвместна дейност  по реш. Д 818, организирана от  

инж. Е. Чаушева (ПК по ОРП) 

 

 

 
 

ПЛАМЕН ЧИНГАРОВ, 
Председател на ОбС 

 
 

 


