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Приети на редовно заседание на ОбС – Златоград, проведено на  28.07.2011 г.,  

Протокол № 79 

 

ПО ТОЧКА: 1 

ОТНОСНО: Отчет на изпълнението на Бюджета на община Златоград за първо полугодие на 
2011 г., съгласно  точките от решение Д800, в т.ч. отчет на касовото изпълнение по приходи и 
разходи – ДЗ, приложения 1, 2, 3а  и 3б 

ОбС прие  

РЕШЕНИЕ № Д 913 

Общински съвет - Златоград, на основание чл. 21, ал.1, т. 1  и т. 23 от ЗМСМА  и във връзка 
с Отчета на изпълнението на Бюджета на Община Златоград за първо полугодие на 2011 г и 
размера на просрочените задължения: 
 
1. Избира временна комисия в състав: 
Председател  

– представител на ПК по УТЕ, определен от Председателя на ПК по УТЕ;  
Членове: 

– представител на ПК по ФОСТ, определен от Председателя на ПК по ФОСТ;  
– представител на ПК по ОРП, определен от Председателя на ПК по ОРП;  
- представител от ОбА, определен от Кмета на общината; 
Комисията може да ангажира и други външни независими експерти в областта на 
строителството; 
 

2. Възлага на комисията по т.1, в срок до 1 месец  от приемане на настоящото решение,  
да изготви оценка за изпълнение на обект „Изграждане на пътен  мост 
„Вунцова воденица”  -  гр. Златоград, съдържаща информация за :  
- Как е стартирала процедурата? 
- Имало ли е осигулно финансиране за обекта, включен ли е бил в Общинска 

инвестиционна програма? 
- Приети ли са извършените СМР? 
- Към настоящия момент изготвени ли са всички актове по време на строителството, 

вкл. и спирането му? 
- Издадената данъчна фактура за извършените дейности осчетоводена ли е 

своевременно от  счетоводството на ОбА  и дали тази фактура е намерила 
отражение в справка-декларация по продажби за ДДС на фирмата изпълнител ? 

- Направени ли са от ОбА постъпки за осигуряване финансирането на обекта ? 
- В какъв срок фирмата изпълнител  ще завърши обекта ? 

        Резултати от  поименното гласуване: 
Общ брой  
Съветници 

Общ брой  
гласували 

Гласували  
“за” 

Гласували 
“против” 

Гласували 
”въздържал се” 

17 9 9 0 0 
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ПО ТОЧКА: 10 

ОТНОСНО:     ДЗ за предоставяне земи на общинска служба Земеделие  ( по молба на 
Прамакир Филипов)  

ОбС прие  

РЕШЕНИЕ № Д 914 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, във 
връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ , Общински съвет- Златоград  

                                       Р Е Ш И : 
Предоставя на Общинска служба по земеделие – Златоград за разпореждане поземлен 

имот- общинска собственост- имот с идентификатор 31111.5.115 с площ 1.000 дка по 
кадастрална карта на гр.Златоград,землище Златоград, ЕКАТТЕ 31111, община Златоград, 
местността „Муратов дол”, с начин на трайно ползване- нива, при граници : имоти с 
идентификатори: 31111.5.118; 31111.5.116 и 31111.5.114 по кадастрална карта на 
гр.Златоград, землище Златоград, (приложена скица № 3085/07.04.2010 г. в М 1:1000 на имот с 
идентификатор 31111.5.115, землище Златоград), представляващ земя по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ 
с документ за собственост – Акт за частна общинска собственост № 657/05.11.2010 г.(вписан в 
сл.по вписвания–Златоград с вх.Рег.№ 426/15.11.2010г, том ІІ-93, дело 265/2010 г). 

 
        Резултати от  поименното гласуване: 

Общ брой  
съветници 

Общ брой  
гласували 

Гласували  
“за” 

Гласували 
“против” 

Гласували 
”въздържал се” 

17 9 9 0 0 
 
ПО ТОЧКА: 11 

ОТНОСНО:     ДЗ за продажба на общински жилища 

ОбС прие  

РЕШЕНИЕ № Д 915 

 Общински съвет Златоград, въз основа на молба с вх. № 94-00-4538/29.11.2010 г., 
подадена от Мария Димитрова Сивриева, за закупуване на общинско жилище – самостоятелен 
обект (стая № 7) с идентификатор 31111.33.348.1.17 по КК на гр. Златоград, находящ се на 
втори етаж в сграда бивше общежитие “Минстрой”, който представлява първи жилищен от 
сградата и наличие на предпоставките по чл. 38, ал. 1 от Наредба № 12 за реда и условията за 
управление и разпореждане с общински жилища на територията на община Златоград, и на 
основание чл. 47, ал. 1, т. 3 и ал. 2, и чл. 43, ал. 1 от Наредба № 12 за реда и условията за 
управление и разпореждане с общински жилища на територията на община Златоград: 

РЕШИ: 
 1. ОПРЕДЕЛЯ Мария Димитрова Сивриева с ЕГН *****, с постоянен адрес: Област 
Смолян, Община Златоград, гр. Златоград, ул. “Рожен” № 3, за КУПУВАЧ на ОБЩИНСКО 
ЖИЛИЩЕ (Акт за частна общинска собственост № 690/17.03.2011 г.), представляващо 
самостоятелен обект (стая № 7) с идентификатор 31111.33.348.1.17 по КК на гр. Златоград, със 
застроена площ 22,23 кв.м, находящ се на втори етаж (представляващ първи жилищен от 
сградата) в сграда бивше общежитие “Минстрой” с идентификатор 31111.33.348.1 със 
застроена площ 450 кв.м., застроена в поземлен имот с идентификатор 31111.33.348, за който 
се отрежда УПИ VІ – жилищен блок, кв. 84А по ПУП на гр. Златоград, при граници на стаята: на 
север-коридор; на изток-коридор и 31111.33.348.1.16; на юг-външна фасада и на запад-
31111.33.348.1.18. 

 2.Определя цена за самостоятелен обект (стая № 7) с идентификатор 
31111.33.348.1.17 по   КК   на  гр. Златоград,  със  застроена  площ  22,23 кв.м, в размер на 4 
320,00 лв. (четири хиляди триста и двадесет лева), без включен ДДС.  
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 3. Общински съвет Златоград упълномощава кмета на община Златоград да издаде 
заповед за продажба на жилището по т. 1 от настоящото решение и сключи договор за 
продажба.  

        Резултати от  поименното гласуване: 
Общ брой  
съветници 

Общ брой  
гласували 

Гласували  
“за” 

Гласували 
“против” 

Гласували 
”въздържал се” 

17 9 9 0 0 
 
ПО ТОЧКА: 11 

ОТНОСНО:     ДЗ за продажба на общински жилища 

ОбС прие  

РЕШЕНИЕ № Д 916 

  Общински съвет Златоград въз основа на молба с вх. № 94-00-643/02.03.2011 г., 
подадена от Тинка Асенова Чолакова, за закупуване на общинско жилище – апартамент № 8, 
находящ се на втори етаж в блок № 4, гр. Златоград, бул. “България” 182 и наличие на 
предпоставките по чл. 38, ал. 1 от Наредба № 12 за реда и условията за управление и 
разпореждане с общински жилища на територията на община Златоград, и на основание чл. 
47, ал. 1, т. 3 и ал. 2, и чл. 43, ал. 1 от Наредба № 12 за реда и условията за управление и 
разпореждане с общински жилища на територията на община Златоград: 

РЕШИ: 
 1. ОПРЕДЕЛЯ Тинка Асенова Чолакова с ЕГН ****, с постоянен адрес: област Смолян, 
община Златоград, гр. Златоград, бул. “България” № 182, за КУПУВАЧ на ОБЩИНСКО ЖИЛИЩЕ 
(Акт за частна общинска собственост № 507/18.10.2007 г.), представляващо апартамент № 8, 
състоящ се от една стая и сервизно помещение, с бруто застроена площ 32,88 кв.м., ведно с 
1,03 % идеални части от общите части (391,74 кв.м.) и право на строеж на втори етаж в сграда 
11 МСБЖ, кад. № 2005 (блок № 4), застроена в УПИ ІІ-Комплексно застрояване, кв. 23 по ПУП 
на гр. Златоград, ведно с избено помещение № 8 със застроена площ 2,65 кв.м., при граници 
на апартамента: на югоизток-ап. 7 и фасада; на югозапад-фасада; на северозапад-ап. 9; на 
североизток-коридор и асансьор. 

 2. Определя цена за апартамент № 8 с бруто застроена площ 32,88 кв.м., ведно с 
избено помещение № 8, в размер на 6 350,00 лв. (шест хиляди триста и петдесет лева), без 
включен ДДС.  

 3. Общински съвет Златоград упълномощава кмета на община Златоград да издаде 
заповед за продажба на жилището по т. 1 от настоящото решение и сключи договор за 
продажба.  

        Резултати от  поименното гласуване: 
Общ брой  
съветници 

Общ брой  
гласували 

Гласували  
“за” 

Гласували 
“против” 

Гласували 
”въздържал се” 

17 9 9 0 0 
 
ПО ТОЧКА: 12 

ОТНОСНО:     ДЗ за отстъпено право на строеж за изграждане на социално жилище на Евгени 
Митков Контилов, в УПИ І-201, кв. 18 по ПУП на с. Старцево 

ОбС прие  

РЕШЕНИЕ № Д 917 

 Общински съвет Златоград въз основа на предложение с вх. № 92-00-71/20.05.2011 г. от 
кмета на с. Старцево за определяне на УПИ І-201, кв. 18 по ПУП на с. Старцево,  за отстъпване 
право на строеж за изграждане на малкоетажно жилище на граждани с жилищни нужди, 
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установени по реда на Наредба № 12 на ОбС – Златоград за реда и условията за управление и 
разпореждане с общински жилища на територията на община Златоград, и виза за проектиране 
от 08.04.2011 г. на главен архитект на община Златоград, и на основание чл. 44, ал. 6 от 
Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
ОбС – Златоград,  

РЕШИ: 
 ОПРЕДЕЛЯ УПИ І-201, кв. 18 по ПУП на с. Старцево,  (по акт № 588/17.08.2009г. за частна 
общинска собственост), за малкоетажно жилищно застрояване, с предназначение за 
учредяване право на строеж на граждани с жилищни нужди, установени по реда на Наредба № 
12 на ОбС – Златоград за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища 
на територията на община Златоград. Границите на УПИ І-201, кв. 18 по ПУП на  с.Старцево, 
са: на север-извън регулация; на изток-УПИ ІІ-201; на юг-улица и на запад-улица. 
   

        Резултати от  поименното гласуване: 
Общ брой  
съветници 

Общ брой  
гласували 

Гласували  
“за” 

Гласували 
“против” 

Гласували 
”въздържал се” 

17 9 9 0 0 
 
ПО ТОЧКА: 12 

ОТНОСНО:     ДЗ за отстъпено право на строеж за изграждане на социално жилище на Евгени 
Митков Контилов, в УПИ І-201, кв. 18 по ПУП на с. Старцево 

ОбС прие  

РЕШЕНИЕ № Д 918 

 Общински съвет Златоград въз основа на молба с вх. № 94-00-3731/25.09.2009 г., 
подадена от Евгени Митков Контилов, за отстъпване право на строеж върху 100 кв.м. в УПИ І-
201, кв. 18 по ПУП на с. Старцево, по акт № 588/17.08.2009 г. за частна общинска собственост 
и виза за проектиране от 08.04.2011 г. на главен архитект на община Златоград, и на 
основание чл. 49а от Закона за общинската собственост и чл. 44, ал. 6 от Наредба № 2 за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Златоград, 

РЕШИ: 
 1. УЧРЕДЯВА на Евгени Митков Контилов с ЕГН ***** и с постоянен адрес: обл. 
Смолян, общ. Златоград, с. Старцево, ул. “Маврузия” № 4, ПРАВО НА СТРОЕЖ за изграждане 
на социално жилище върху 100 кв.м. в УПИ І-201-социално жилище, кв. 18 по ПУП на с. 
Старцево, по акт № 588/17.08.2009г. за частна общинска собственост. Границите на УПИ І-201, 
кв. 18 по ПУП на с. Старцево, са: на север-извън регулация; на изток-УПИ ІІ-201; на юг-улица и 
на запад-улица.  

Правото на строеж се учредява при следните условия: 
1.1. Цената за отстъпеното право на строеж, определена от общински съвет Златоград, 

на основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 45 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Златоград, е в размер на             1 558,80 лв. 
(хиляда петстотин петдесет и осем лева и осемдесет стотинки), без включен ДДС; 
 1.2. Правото на строеж не може да се прехвърля на трети лица; 
 1.3. Изграденото социално жилище не може да се отдава под наем или да бъде обект на 
разпореждане от приемателя за срок от 15 години от датата на учредяване на правото на 
строеж; 
 1.4. Нарушаването на забраните по т. 1.2. и т. 1.3. да бъде основание за разваляне на 
договора за правото на строеж.   

2. Общински съвет Златоград упълномощава кмета на община Златоград да издаде 
заповед за учредяване право на строеж за изграждане на социално жилище в имота по т. 1 от 
настоящото решение и сключи договор за учредяване право на строеж. 
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           Резултати от  поименното гласуване: 
Общ брой  
съветници 

Общ брой  
гласували 

Гласували  
“за” 

Гласували 
“против” 

Гласували 
”въздържал се” 

17 9 9 0 0 
 
ПО ТОЧКА: 13 

ОТНОСНО:     ДЗ за освобождаване от дължими цени на услуги  по траурна церемония, 
семейството на Златка Топчиева от гр. Златоград 

ОбС прие  

РЕШЕНИЕ № Д 919 

 Общински съвет Златоград, на основание чл. 21, ал. 1,  т. 23 от ЗМСМА, т. 14.1 от 
Решение № Д 800/22.02.2010 г. на ОбС – Златоград,  въз основа на молба с вх. № ОС-
4396/14.07.2009 г. : 

1. Отпуска еднократна  парична помощ в размер на 58,56 лева (петдесет и осем лв 56 
ст) на семейството на Златка Хубенова Топчиева.  

2. Освобождава семейството на Златка Хубенова Топчиева от дължимите към 
Община Златоград  цени на услуги, във връзка с траурната церемония, посочени в 
т.34, подточки „второ тире” и „пето тире” от Приложение №10 към чл.68 от Наредба 
8 на ОбС на стойност 38,00 лв без ДДС. 

3. Средствата по т.1 да се получат от Нора Хариева Суфтева и да се отчетат  в дейност 
“Обредни домове и зали” по параграф 4214 “Обезщетения и помощи по решение на 
общинския съвет” от общински бюджет.  

 
           Резултати от  поименното гласуване: 

Общ брой  
съветници 

Общ брой  
гласували 

Гласували  
“за” 

Гласували 
“против” 

Гласували 
”въздържал се” 

17 9 9 0 0 
 
ПО ТОЧКА: 14 

ОТНОСНО:    Молби за еднократна финансова помощ  (в режим на закрито заседание). 

ОбС прие  

РЕШЕНИЕ № Д 920 – Д 924 

 Общински съвет – Златоград, на основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и т. 14.1 
от Решение № Д 800/22.02.2010 г. на ОбС – Златоград: 

1. Отпуска еднократна парична помощ в размер на  
Име, място Сума, лв Решение № 

Антон Валериев Берберски от гр. Златоград   400,00 решение № Д 920 

Ана Добрева Димитрова  от гр. Златоград   50,00 решение № Д 921 

Венцислав Кирилов Огнянов, гр. Златоград 50,00 решение № Д 922 

Жасмина Банчева Метахчова,гр. Златоград   50,00 решение № Д 923 

Нина Йорданова Чапликова от гр. Златоград 50,00 решение № Д 924 

 

2. Средствата да се отчитат в дейност “Общинска администрация” по параграф 4214 
“Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет” от общински бюджет.  
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           Резултати от  поименното гласуване: 
Общ брой  
съветници 

Общ брой  
гласували 

Гласували  
“за” 

Гласували 
“против” 

Гласували 
”въздържал се” 

17 9 9 0 0 
 
ПО ТОЧКА: 15 

ОТНОСНО:    Актуализиране на Общинската програма за овладяване на популацията на 
безстопанствените кучета на територията на община Златоград 

ОбС прие  

РЕШЕНИЕ № Д 925 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл. 40, ал. 1 от ЗЗЖ,  Общински съвет Златоград приема 
изменения и допълнения към Общинската програма за овладяване на популацията на 
безстопанствени кучета на територията на община Златоград, приета с решение № Д 149 на 
ОбС, както следва: 

 
§ 1. Изменя срока на действие на програмата – 2008 - 2012 
 
§ 2. Актуализира т. V от програмата, както следва: 
 
 

„V. МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА И ТРАЙНО РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА С 
БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА  
 
1. Сключване на договор с лицензиран приют, регистриран по чл.137, ал.1 от Закона за 
ветеринарномедицинската дейност. 

Срок: месец септември 2011 г. 
Отговорен: ОбА - Златоград 
 

2. Обслужване от приюта по  график (съгласуван с кмета на община Златоград и управителя на 
приюта), осигуряващ  периодично наблюдение и ефективен контрол върху популацията на 
безстопанствените кучета- прилагане на кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, трайна 
маркировка и връщане по места на не агресивни и здрави безстопанствени кучета  ( по чл. 47, ал.3 от 
Закона за защита на животните). 

        Срок: постоянен  
Отговорен: ОбА - Златоград и Управителя на 
приюта 
 

3. Определяне на терен за приют или съществуваща сграда, подходяща за приют, включителто и 
предоставяне на такива на трети лица.  

Срок: септември 2011 г. 
Отговорен: ОбА – Златоград 

 
4. Включване на средства в бюджет 2012 г., съгласно чл. 40, ал.1 от ЗЗЖ, необходими за направата 
на приют или реконструкция на съществуваща подходяща сграда, както и за оборудване и лицензиране 
на специализиран автомобил, съгласно нормативните изискванията. 

Срок: януари 2012 
Отговорен: отдел „ФБЧР” 

 
5. Сключване на договор с регламентирани подвижни или стационарни амбулатории, които да 
изпълняват дейности за овладяване популацията на безстопанствените кучета, съгласно чл.40, ал.4 от 
ЗЗЖ. 

Срок:  септември 2011  
Отговорен: ОбА – Златоград 
 

6. Привличане на Организации за защита на животните (ОЗЖ), които да  стопанисват приюта и/или 
подвижни амбулатории самостоятелно или съвместно с общината, съгласно чл. 41, ал. 4 или ал. 5 от 
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ЗЗЖ. 
        Срок: постоянен 

Отговорен: ОбА – Златоград 
 

7. Идентификация, регистрация и паспортизация на домашните кучета, съвместно с и лицензираните 
ветеринарни специалисти. 

 Срок: постоянен 
 Отг: ОбА, Вет спец. 

 
8.  Повишаване на събираемостта от постъпленията на такса за притежаване на куче, определена с 
Наредба № 8 на Общински съвет Златоград за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги.             
 Срок: постоянен 

Отговорен: ОбА – Златоград 
 
9.  Поддържане  на общинският регистър на домашните кучета в ОбА -Златоград въз основа на данните,  
подадените от  лицензираните ветеринарни лекари.  

        Срок: постоянен 
Отговорен: ОбА - Златоград,  

        
10.  Провеждане на разяснителни кампании чрез медии, листовки, срещи със заинтересовани лица, 
относно отговорностите на собствениците на домашни кучета, популяризиране ползите от кастрация на 
домашните кучета, освобождаването им от такса, предотвратяване на евентуалното им изоставяне, 
подобряване чистотата на градската среда. 

Срок: постоянен  
        Отговорен: ОбА - Златоград 
 

 11. Популяризиране на осиновяването на бездомни кучета, сред гражданите, полагащи грижи за 
бездомните безстопанствени животни. Разработване и прилагане на система за информиране на 
гражданите за животните, които се предлагат за отглеждане съгласно, чл. 41, ал. 6 от ЗЗЖ. 

Срок:  постоянен 
Отговорен: ОбА – Златоград 

 
 12. Собствениците на домашни кучета задължително да почистват  замърсените от кучето обществени 
площи. 

Срок: постоянен 
Отговорен: Собственици на  домашни кучета 

         
13.  Информация за изпълнението на програмата да се изготвя в края на всяка         календарна година, 
като  се предлага и актуализация на програмата с  мерки за текущата година. 

Срок: м. януари 2012г. 
Отговорен: ОбА - Златоград 

 
    

14.     При приемане на бюджет 2012 г. да бъдат предвидени средства в размер на 12000 лв. за 
изпълнение мерките по изпълнение на програмата, съгласно чл.40, ал.1  от ЗЗЖ. 

Срок: февруари 2012 г. 
Отговорен: ОбС – Златоград”  

 
 

 
           Резултати от  поименното гласуване: 

Общ брой  
съветници 

Общ брой  
гласували 

Гласували  
“за” 

Гласували 
“против” 

Гласували 
”въздържал се” 

17 9 9 0 0 
 
ПО ТОЧКА: 16 

ОТНОСНО:    ДЗ командировки на кмета на общината (2 бр)  и на председател на ОбС 
Златоград (1 бр) за периода  – 11/03/2011 – 20/06/2011 
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ОбС прие  

РЕШЕНИЕ № Д 926 

Общински съвет Златоград, на основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в 
страната,  приема тримесечния отчет  за дейността в заповедите за командировка на 
председателя на ОбС за периода  11/03/2011 – 20/06/2011, без искани разходи  за 
командировки. 

 
 
 
 
 
 
 
ПО ТОЧКА: 17,3 

ОТНОСНО:    Питане Емил Хумчев – относно предприети действия за предотвратяване 
на пробив в Главен Колектор  ІА– гр. Златоград 
ОбС прие  

РЕШЕНИЕ № Д 927 

Общински съвет – Златоград, на основание чл. 21, ал.1, т. 23 и т. 24   от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, и във връзка с питания на 
Емил Хумчев от 2009, 2010, 2011 година, 

Възлага на кмета на общината, в едномесечен срок от приемане на настоящото 
решение, да предяви съдебен иск срещу изпълнителя на обект „Главен Колектор” 
1А Златоград, в участъка между   Общинска администрация  и бивш казармен 

терен,    във връзка  с пробив в  бетонов кожух  в Главен колектор 1А Златоград и 

неотстраняване на възникнал дефект.   

 

           Резултати от  поименното гласуване: 
Общ брой  
съветници 

Общ брой  
гласували 

Гласували  
“за” 

Гласували 
“против” 

Гласували 
”въздържал се” 

17 9 9 0 0 

 
 
ПО ТОЧКА: 18 

ОТНОСНО:   Други  - ДЗ за имоти частнаобщинска  собственост за застраховане 

 
ОбС прие  

РЕШЕНИЕ № Д 928 

 

Общински съвет – Златоград, на основание чл. 21, ал.1 , т.8    от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 9, ал. 2 от Закона за общинската 
собственост, 

РЕШИ: 

 

І. Определя имотите – частна общинска собственост, които да се застраховат през 2011 
г., както следва: 

                      Резултати от поименното гласуване: 
Общ брой  
съветници 

Общ брой  
гласували 

Гласували  
“за” 

Гласували 
“против” 

Гласували 
”въздържал се” 

17  9 9 0 0 
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1. Партер, шести, седми и осми етаж от осеметажна масивна сграда на Общинска 
администрация – Златоград, УПИ ІІІ, кв. 76 по ПУП на гр. Златоград, по Акт за частна общинска 
собственост № 35 от 11.03.1999 г. 

2. Част от триетажна масивна сграда с приземен етаж “Ученическо общежитие” 
Златоград, представляващ І етаж – източно крило, обособен като административен център с 
бруто застроена площ 372 кв.м., УПИ І – общежитие, кв. 74 по ПУП на гр. Златоград, по акт за 
частна общинска собственост № 109 от 04.10.2001 г.  

 

ІІ. Упълномощава Кмета на Община Златоград да застрахова имотите по т. 1 от 
настоящото решение.  

 

                                    Резултати от поименното гласуване: 
Общ брой  
съветници 

Общ брой  
гласували 

Гласували  
“за” 

Гласували 
“против” 

Гласували 
”въздържал се” 

17 9 9 0 0 
 
 
 
 
 
 
 
инж. Пламен Чингаров     
Председател на Общински съвет      
на Община Златоград     
 

Изготвил: Светла Чаушева,  
Гл. Спец.“ТО на ОбС” 


