
 

  
 4980  Златоград,   Смолянска област, ул. ”Стефан Стамболов” №1 
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ДО     _____________________     
___________________________                 
гр./с./ _____________________ 
 

      П О К А Н А  
 

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

29.09.2010 г.  /СРЯДА/ от 13.00  часа в заседателната зала на ОбС, свикано на 

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

 

ДНЕВЕН РЕД : 
 

1. Мрежа от учебни  и детски заведения и звена в Община Златоград – предложение за 
актуализация на решение Д669 в частта ПДГ;  (ПК-4) 

2. Одобряване на маломерни паралелки - Предложения от Директори на учебни заведения и 
Кмета на общината; - (ПК-4) 

3. Готовност на общинските  сгради  в детски и учебни заведения за новата учебна година. 
Ученически стол в ОУ Васил Левски Златоград – график за въвеждане в експлоатация 
(ПК 4,2) 

4. ДЗ за промяна на инвестициона програма за 2010 в частта детска площадка Долен, ОУ «Васил 
Левски» (ПК-2) 

5. Предложение за удължаване на срок на договор за наем за помещение за закуски в ОУ Васил 
Левски (ПК-4,7) 

6. Предложение за предоставяне на  помещение на полицейски инспектор и инпектор ДПС в 
сграда УО  (ПК-1,7) 

7. Изменение на  Наредба№8  във връзка с оперативно управление на общинска собственост за 
еднократни и краткосрочни прояви. 

8. Информация за дейността по регистрираните проблеми на граждани и справка за решени 
проблеми, поставени от граждани; (ПК-4,7) 

9. Процедури по ОП за тримесечието и прогноза за следващо тримесечие, допълнителна ДЗ (ПК-
7,4) 

10. Актуален регистър по проекти в Община Златоград, текущо състояние по изпълнявани проекти, 
енергийно-ефективни мерки в МБАЛ (ПК-5) 

11. Кореспонденция с ФЛАГ връзка с дългосрочен кредит по проект, дейности по проект ОПРР 
Предложение на кмета на общината  за трансформиране на общински  дълг за проект ОПРР в 
дългосрочен (ПК 1,5) 

12. Общинска Програма за закрила  на детето – Предложение на  ДСП Златоград (ПК-5) 

13. Справка за неразплатени разходи, просрочени задължения и поети ангажименти към 
31/08/2010  (ПК-1,2) 

 



 

14. Справка за  

14.1. платените разходи за материали  за месец август 2010 по контрагенти.  

14.2. платените разходи за външни услуги за месец август 2010 по контрагенти  

14.3. справка за разходи за горива по служебни автомобили и организация на служебния 
транспорт (ПК-1,2) 

15. Информация за постъпленията от туристическата такса  с данни за юли и август 2010 г (ПК-
1,2) 

16. Командировки на кмет на общината за общината за периода 18.06.2010-17.09.2010 ( ПК 1) 

17. Командировки на председател на ОбС за периода 20.05.2010 -31.08.2010( ПК 1) 

18. ДЗ за обявяване на имот в гробищен парк  за публична общинска собственост ( ПК 1) 

19. ДЗ за  предаване на имот на Общинска служба  Земеделие и гори ( ПК 1) 

20. ДЗ за процедура по чл. 15 от ЗУТ, във връзка с молба Лападжови  ( ПК 2) 

21. Предложение за учредяване на литературна награда «Станислав Сивриев» (ПК 4) 

22. Промяна в състава на комисия по ЗУЖВГМЖСВ (ПК-7) 

23. Отчет на ДЗСР «Златоград - Кирково» ООД  - 2009  (при представяне от Управителя) 

24. Проект за изграждане на читалищна сграда на НЧ «Искра» с. Долен (ПК-2) 

25. Питания 

25.1. Предприети мерки за отводняване ново помещение Дневен център 

25.2. Установяване на причини за теч в ново помещение на ОбС ; 

26. Други  

26.1. Становище  по жалба Хари Патълев и следващи ( ПК 2)  

26.2. Становище по Жалба на Фаня Симеонова ( вх. № 94-00-2338/01.07.2010) относно ул. 
“Бреза” гр. Златоград (ПК-2) 

26.3. Становище по Жалба жители Старцево отн. Тротоарна площ около автогара, (ПК-2) 

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

 

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

вносителя; 

 

Пламен Чингаров, 

Председател на Общински съвет   


