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 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   

02.06.2010 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 с 

предложение за следния  

ДНЕВЕН РЕД : 

 

 
1. Информация за  общинска транспортна схема, маршрутни разписания, транспортни договори 

(ПК-1,6) 

2. ДЗ за конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми 
(ПК 1,6) 

3. Информация за постъпленията от туристическата такса към 30/04/2010 г (ПК – 6) 

4. Справка за просрочени и неразплатени задължения към 30.04.2010 г. Справка за платените 
разходи за материали и външни услуги за месец април 2010 по контрагенти (ПК – 1) 

5. ДЗ за  стартиране на процедура за придобиване на нов рентгенов апарат и схема за 
обезпечаване.  (ПК-3,1)   

6. ДЗ за отдаване под наем на общинска собственост в сграда Бивше училище с. Аламовци  (ПК – 
1,4)  

7. ДЗ отн. Предоставяне на ПГ Христо Ботев на общински имоти в УО ( ПК 4) 

8. ДЗ от Директора на ПГ Христо Ботев относно частичен ремонт в УО (ПК – 4) 

9. ДЗ за прекратяване на участие в “Родопи Еко Проджектс” ООД (ПК – 7) 

10. Одобряване разходи за командировки на председателя на ОбС- 20.04.2010 г. - 19.05.2010 г. 
(ПК - 1) 

11. Одобряване разходи за командировки на кмета на общината - 15.04.2010 г.-20.05.2010 г.(ПК- 1) 

12. ДЗ по молба Вунцов относно определяне на нова цена на недвижим имот  и ново предложение 
за продажба на общ. недвижим имот (ПК – 7) 

13. Актуализация на работни карти от  Обществения  договор за ред и сигурност  и  отчет   по 
работните  карти за 04/2009-04/2010 (МК ОРС) 
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14. ДЗ за продажба на офис 8 в общежитие Минстрой (ПК-1) 

15. ДЗ за продажба на изб.помещения  в общежитие Минстрой (ПК-1) 

16. ДЗ за аkтуализация на поименния списък за капиталови разходи (ПК-2) 

17. ДЗ за ползване на средства по проект “ Независимост и социално включване на ХУ и самотно 
живеещи” по ОП РЧР (ПК 5) 

18. ДЗ за помещение в Ерма река под наем на Ловно рибарско сдружение (ПК 6) 

19. ДЗ за инвестиционно намерение в с. Ерма река ( ПК- 2)  

20. Искане от Йордан Белев  и жители на Ерма река за материали за реконструкция на ул. В. 
Левски(2)  

21. ДЗ за защитени училища за учебната 2010/2011; Предложения за средищни училища - (ПК-4) 

22. ДЗ от Директор на Детска ясла “Мир”, относно неотложно предписание за основен ремонт на 
покрива на сградата на детското заведение Становище по докладна от директор на ДЯ Мир 
относно предписание за основен ремонт (ПК – 4) 

23. Предложение за отреждане на УПИ в зона за паркинги по предложение на Ф. Думбов (при 
готовност) 

24. Молба от Митко Чаушев – Председател на ЧН “Искра” с. Долен - нова сграда за културен 
център. (при готовност) 

25. Програма 50-години Баскетбол в Златоград. (ПК 6)     

26. Питания 

27. Други 

 

 

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

вносителя; 

 
Председател на Общински съвет __________________ 

                                             (инж. Пламен Чингаров)                

    


