
 

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

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

 

ДО     _____________________     

___________________________                 

гр./с./ _____________________ 

 

      П О К А Н А  
 

 

Поканвам  Ви за  участие в РЕДОВНО заседание на Общински съвет Златоград  на   

29.06.2010 г.  /вторник/ от 13.00  часа в заседателната зала на ОбС, свикано на 

основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, съгласувано с Председателски съвет с 

предложение за следния  

ДНЕВЕН РЕД : 

 

1. Аналитичен доклад за  предоставяните социални услуги в община Златоград във 
връзка с  проекта за Областна стратегия за социалните услуги (ПК 5)  

2. ДЗ за средищни училища на територията на общината, ДЗ на директори на 

училища  (ПК-4)) 

3. ДЗ утвърждаване на мрежа от учебни звена в Община Златоград. Състояние и 

проблеми в общинското  образование – училища, детски градини, предложения за 

средищни училища, училищна мрежа, други     (ПК-4)  

4. Информация за работа с младите хора,  младежки инициативи, реализирани 

дейности от годишната младежка програма – 2010  (ПК-4,6)  

5. ДЗ във връзка с проект по ОПРР и финансиране по ФЛАГ за проекта (ПК 1, 5) 

6. Процедури по ОП за тримесечието и прогоноза за следващо тримесечие (ПК 4)   

7. Контрол по изпълнение решенията на Общински съвет –  (ПК 4,7) 

8. Отчет за дейността на  ОбС и неговите комисии за полугодието ; (ПК 7) 

9. Програма на ОбС  за второто полугодие на  2010 (ПК 4) 

10. Становища по ДЗ на директор на ПГ Христо Ботев  относно частичен ремонт в УО – 

отложена от заседание 02/06/2010 (ПК ОКЧР, ПК ФОСТ)   

11. ДЗ относно молба на Вунцов за продажба на недвижим имот - отложена от 
заседание 02/06/2010, Допълнителна обосновка от ОбА от м. Юли.  

12. ДЗ относно продажба на офис № 8 Минстрой - отложена от заседание 02/06/2010  

Представена допълнителна информация. 

13. ДЗ за  видеонаблюдение чрез актуализация на капиталови разходи - отложена от 
заседание 02/06/2010 

  

 



 

14. Информация за дейността по регистрираните проблеми на граждани (ПК 3)  

15. Справка за неразплатени разходи, просрочени задължения и поети ангажименти 

към 31/05/2010 Справка за платените р-ди за материали и външни услуги за месец 

май 2010 по контрагенти (ПК 1,6) 

16. Информация за постъпленията от туристическата такса към 31/05/2010 г  (ПК 6) 

17. Молби за еднократни финансова помощ – (Йосифов, Мангарудова) (ПК 5 ,3) 

18. Ангажименти на общината във връзка с В и К Асоциация (ПК 7) 

19. Ангажименти във връзка с управление на отпадъците (ПК 7) 

20. ДЗ за имоти частна собственост за застраховане  

21. ДЗ одобряване разходи за командировки на кмет  

22. Питания 

23. Други 

 

 
 

Заб. По всяка от  точките в  дневния ред  докладват Председателя на ресорната ПК  и 

вносителя; 

 

Председател на Общински съвет __________________ 

                                             (инж. Пламен Чингаров)                

    


