
 

  
 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   

27.07.2010 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. Актуализация на поименния списък за капиталови разходи на община Златоград за 2010 г. (ПК 1-2) 

2. Отчет на второстепенни разпоредители за първото полугодие на 2010 г; (ПК 4-6) 

3. Отчет на състоянието по дълга  към 30/06/2010  г; (ПК 1-2) 

4. Справка за неразплатени разходи, просрочени задължения;  Справка за платените р-ди за 
материали и външни услуги за месец юни 2010 по контрагенти (ПК 1-2) 

5. Отчет на план сметката за разходите за почистване, сметосъбиране и сметоизвозване към 
30.06.2010 г., възстановени средства за ремонт на сметосъбиращата техника; (ПК 1-5) 

6. Информация относно изпълнени действия по ЗИД на Закона за управление на отпадъците, 
състояние на регионално депо – Мадан (при необходимост от приемане на решение (ПК 5) 

7. Молба с вх. № 53-00-627/13.07.2010 г., подадена от ЕТ "ВЕТАРОЛИ" ВЕЛИН ДЮЛГЕРОВ, за 
продължаване срок на договор за наем № 135/14.07.2004 г. (ПК 1-2) 

8. Молба с вх. № 94-00-2553/15.07.2010 г. подадена от Минка Димитрова Кадиева за продължаване 
срок на договор за наем № 191/10.08.2005 г. (ПК 1-2) 

9. Молба с вх. № 94-00-2216/24.06.2010 г. подадена от Здравко С. Дуганов за продължаване срок на 
договор за наем № 156/12.07.2005 г. (ПК 1-2) 

10. Молба с вх. № 94-00-2125/18.06.2010 г., подадена от Мехмед Ш. Хайвазов за продължаване срок на 
договор за наем № 132/09.07.2004 г. (ПК 1-2) 

11. Отдаване под наем на лекарски кабинет в сграда бивша "Поликлиника" гр. Златоград (ПК 3-5) 

12. Продажба на лек автомобил, марка "Крайслер", модел "Воаяджер" и специален автомобил марка 
"Лиаз", модел "Мадара" - собственост на община Златоград (ПК 1-2) 

13. Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост - по молба от Караасенови (ПК 1-2) 

14. Безвъзмездно придобиване в собственост на община Златоград на недвижим имот - държавна 
собственост (ПК – 7) 

15. Информация за постъпления от туристическа такса - към 30.06.2010 г. (ПК – 6) 

 



 

16. Кандидатстване с проектно предложение по ОП "Регионално развитие" 2007 - 2013 г. - проект 
"Почисване на речното корито и изграждане на крайбрежна стена за предотвратяване на 
наводнения" (ПК – 3, 5) 

17. ДЗ с вх. № 93-00-627/13.07.2010 г. от ЦСРИ, относно искане за увеличаване капацитета на центъра 
от 35 на 40 лица с увреждания, считано от 01.01.2011 г. (ПК – 3, 5) 

18. Постъпило предложение с вх. № 94-00-1786/26.05.2010 г. за прогласяване на нищожността на 
Заповед № 147/22.10.1992 г. на кмета на община Златоград (ПК – 7) 

19. Заявление с вх. № 53-00-97/01.02.2010 г. от ЕВН Електроснабдяване АД (ПК – 1, 2) 

20. Процедура по чл. 15 от ЗУТ за кв. 18 по плана на гр. Златоград по молба на Веселина Благоева-
Башева (ПК – 1, 2) 

21. Предложения за обособяване на Зони за паркиране до действащите хотели (ПК – 4, 6) 

22. Молба  за еднократни финансова помощ – (Фани Кехайова) (ПК 5 ,3) 

23. Питания 

a. Емил Хумчев – относно предприети действия по възстановяване дефект в главен колектор 1А 

b. Пламен Чингаров – относно ремонтни дейности за хидроизолации на покриви 

c. Пламен Чингаров – относно състояние на улици към подход ГКПП 

24. Други 

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

 
 
 

Председател на Общински съвет __________________ 

                                             (инж. Пламен Чингаров)                 

   


