
 

  
 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   

20.08.2010 г.  /петък/ от 13.00  часа в заседателната зала на ОбС, свикано на 

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

 

ДНЕВЕН РЕД : 
 

1. Актуализация на   Общински бюджет – 2010 , съгласно  ЗИД на ЗДБ, публ. ДВ бр. 
56/2010 г -  инвестиционна програма – ДЗ за актуализация на поименния списък, ДЗ 
на кмет на с. Старцево отн. средства за ограничители на скоростта 

2. Актуализация на   Общински бюджет – 2010 , съгласно  ЗИД на ЗДБ, бюджетни 
парагарафи и разчетни взаимоотношения – ДЗ за актуализация на бюджета, Прил.1-
приходи, Прил 2 разходи, Прил 3-численост, Общински дълг 

3. Извлечение за състояние на набирателната сметка до 31/07/2010, справка за 
платените разходи за материали и външни услуги за месец юли 2010 по 
контрагенти 

4. Справки за неразплатени разходи и за  просрочени задължения към 31/07/2010 

5. ДЗ на председател на ОбС относно участие в регионално сдружение за 
управление на отпадъците 

6. Предложение на кмета на общината  за трансформиране на общински  дълг за 
проект ОПРР в дългосрочен, протокол от обществено обсъждане 29.07.2010 

7. Удължаване на  договор за наем – молба на Асен Хасапчиев, ДЗ кмет на община за  
договор № 193  

8. Удължаване на  договор за наем – молба на Асен Хасапчиев, ДЗ кмет на община 
договор № 194  

9. Удължаване на  договор за наем – молба на Ненко Дедьов, за офис в пионерски дом 

10.  ДЗ търг за офис №10 Уч. Пансион -наем 

11. ДЗ продажба на недвижим имот в УПИ 1 

12. Писмено становище от Главен архитект отн. Паркинги около хотели  – непостъпило  

13. ДЗ продажба по чл. 15 от ЗУТ, кв. Тракия в УПИ озеленяване, молба на Милко 
Георгиев, становище ЕСУТ, молба Данаилов детска площадка Тракия 

 



 

14. *Молба Бодурови 

15. Информация за регламентиране на търговските дейности по тротоари; 

16. Информация за предприети стъпки по премахване на незаконно поставена 
кафемашина в СОУ Антим І, освобождаване на помещение в СОУ 

17. ДЗ наем кафе-машина в ОбА; 

18. Жалба Загорска – информация от директор ЦДГ Снежанка ; 

19.  Молба Хари Патълев – второ разглеждане 

20. Информация от ОбА  относно жалба Райчев и изпълнение писмо на областен Управител 

21. Питания 

22. Други 

 

 
Заб. 

*1 По всяка от  точките в  дневния ред  докладват Председателя на ресорната ПК  и 
вносителя; 

 

 
 
 

Председател на Общински съвет __________________ 

                                             (инж. Пламен Чингаров)               

     


