
 

1 

  
 4980  Златоград,   Смолянска област, ул. ”Стефан Стамболов” №1 
 Тел/факс: (03071)  2589;   www.zlatograd.bg       E-mail:  obs@zlatograd.bg 

 

      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  РЕДОВННО  заседание на Общински съвет Златоград  на   

31.03.2011 г.  /ЧЕТВЪРТЪК/ от 13.00  часа в заседателната зала на ОбС, свикано на 

основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА,  

ПРЕДВАРИТЕЛЕН  ДНЕВЕН РЕД : 
1. Изменение на Наредба №2 на ОбС за общинската собственост, във връзка с ЗИД на ЗОС  

(публикувана в сайта) (ПК 1-4-7) 

2. Проект за Нова Наредба №22 за предоставяне на еднократни помощи (публикувана в сайта); 
(ПК 3-5) 

3. Отчет на РС ПБЗН – 2010 (ПК-6) 

4. Отчет на РУП – 2010 (ПК-6) 

5. Отчет на МК БППМН – 2010 (ПК-4) 

6. Годишен доклад за дейността на звено за вътрешен одит – 2010  (ПК 1-4) 

7. ДЗ относно  предоставяне на помещение за безвъзмездно ползване за нуждите на  БЧК 
Златоград,  ДЗ от Директор на Областен съвет на БЧК с вх. № ОС – 3734/27.12.2010 (ПК-1)  

8. ДЗ относно удължаване договор за наем на терени в Златоград и Старцево за Български спортен 
тотализатор (ПК-1) 

9. Процедура по замяна на недвижими имоти мужду Община Златоград и Серьожа Хр. Ликов, 
собственик на имот с идентификатор 3111.32.187 по кадастрална карта на гр. Златоград (ПК-2-7) 
(представена , * при съответствие на ДЗ с промените на ЗОС, в сила от 18.02.2011)  

10. Откриване прцедури за продажби на общински терени и сгради   7 бр. док. зап.: (ПК – 1-4) 

- 10.1 - имот 2629 кв.м и 4-етажна МС (Пирийца) застроена площ-700 кв.м*4, нач.цена 
234 690 лв (83 лв/кв.м) 

- 10.2 част от сграда (обособена част в Детска градина Старцево) 228,45 кв.м, нач.цена 
32 130 лв (140 лв/кв.м) 

- 10.3 обект в хале Рингова пещ, 241 кв.м, нач.цена 27520 лв (114 лв/кв.м) 

- 10.4 обект в хале Рингова пещ, 159 кв.м, нач.цена  18150 лв (114 лв/кв.м) 

- 10.5 избени помещения Минстрой 3,6,7,8,9,10,16,17,18,19,20, 23,24,25,26,27, 28,29, 30,31, 
32, 33,35 (за №3 – 7кв.м, 1666 лв, - 238 лв/кв.м) 

- 10. 6 част от КАС с Ерма река, 46.90 кв.м, 5920 лв (126 лв/кв.м) 
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- 10.7 част от КАС с Ерма река, 57.00 кв.м, 7190 лв (126 лв/кв.м) 

11. Придобиване на собственост върху горски поземлен имот с идентификатор 31111.21.227 по 
кадастрална карта на гр. Златоград от н-ци на Илия Алабашев за обект "Път Златоград - 
Заставата (връх Костадин) от км. 0+000 до км. 3+654.19”  по възмезден начин.; Жалба 
Е.Алабашев и Зина Топалова в частта за въпросния имот ; (ПК – 2-7) (представена , * при 
съответствие на ДЗ с промените на ЗОС, в сила от 18.02.2011) 

12. Придобиване на собственост върху част от земеделски поземлен имот за обект "Път 
Златоград - Заставата (връх Костадин) от км. 0 +ооо до км. 3+654.19" по възмезден начин 3 бр. док. 
зап. (ПК – 6-7) 

- 12.1 с идентификатор 31111.22.109 по кадастрална карта на гр. Златоград от н-ци на Асен 
Младенов Моллов  

- 12.2 с идентификатор 31111.23.56 по кадастрална карта на гр. Златоград от н-ци на Цанко 
Георгиев Топчиев  

- 12.3 с идентификатор 31111.22.106 по кадастрална карта на гр. Златоград от н-ци на Хасан 
Ахмедов Раев 

13. ДЗ за предоставяне на земи от общински поземлен фонд по §27 ПЗР ЗИД ЗСПЗЗ (3 бр. 
Докладни) (ПК-2) 

- 13.1 по молба на Дерменджиев 

- 13.2 по молба на Червенков, с.Фабрика  

- 13.3 по молба на Башев, с. Старцево 

14.   ДЗ и молба  Румен Бошнаков за закупуване на терен  (представена ,* при съответствие на ДЗ с 
промените на ЗОС, в сила от 18.02.2011) (ПК1-2-7) 

15. ДЗ от март 2011 - Продажби на земи при реализирано право на строеж 3 бр. док. зап.: (ПК-2-7) 

- 15.1 Емил Топалов,  Старцево, 275 кв.м, 1620 лв 

- 15.2 Камен Асенов, Златоград, ул. Яков Змейкович, 296 кв.м, 4350 лв  

- 15.3 Стою Кокунев, Златоград, ул. Клокотница, 312 кв.м, 2146 лв – дан.оценка 

16. Предложение на Бултекс относно  предложение за сътрудничество чрез отстъпване право на 
ползване върху ключови за Етнографския Ареален комплекс имоти -  Механа Беловидово и 
Вунцова воденица, ДЗ и становища на ПК (ПК 2) 

17. Общинска Социална стратегия (ПК-5) 

18. Процедури по ОП за тримесечието и прогноза за следващо тримесечие (ПК – 4-7) 

19. Финансови справки към 31/01/2011 (неразплатени и просрочени) и за м.януари 2011 (материали 
и ВУ); и към/за февруари 2011-неразплатени, просрочени, материали, ВУ; (ПК 1-6) 

20. Справка за фирми, заявили допълнителни вземания по покана на ОбС (ПК-1) 

21. Туристически данък  - 01/2011 и 02/2011 (ПК-6)  

22. Командировки на кмета на общината и на председателя на ОбС   (ПК-1) 

23. Предложения за награждаване на здравни работници по Статута за духовно стимулиране. 

24. Молби за еднократна помощ (при приемане на Нар.22) (ПК-3,5) 

25. Други 

25.1 Информация за изпълнение на програма за овладяване на популацията- безстопанствени 

животни 

26. Питания 

Пламен Чингаров, 

Председател на Общински съвет   


