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

ПОКАНА
Поканвам

Ви за

Златоград на

участие в РЕДОВНО заседание на Общински съвет

30.11.2010 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

ДНЕВЕН РЕД :

1.

Бюджетен календар за 2011, очаквани бюджетни параметри 2011 г.
Формулиране на годишните приоритети в бюджета на община
Златоград за 2011 г. (ПК – 1)

2.

Справки за платените разходи за материали и външни услуги за месец
октомври 2010 по контрагенти, Справки за неразплатени разходи,
просрочени задължения и поети ангажименти към 31/10/2010, в т.ч и по
контрагенти (ПК-1,4)

3.

ДЗ за заявяване на вземанията от Община Златоград, информация за
разплатените просрочени вземания (ПК-1)

4.

Актуализация на бюджета за 2010 г. на община Златоград в частта за
местни дейности (ПК-1)

5.

Информация за постъпленията от туристическата такса
(ПК-6)

6.

Информация за спортната база в Община Златоград, (ПК- 6,4) ДЗ за
обявяване на имот за публична общинска собственост – терен Кадиев
врис; (ПК- 1)

7.

ДЗ отстъпване на право на строеж за надстрояване на съществуваща
сграда – КАС Долен на Народно читалище “Искра-1997” с. Долен (ПК1)

8.

ДЗ за кооперативен пазар - Процедура по чл. 15 от ЗУТ за кв. 72 по
плана на гр. Златоград по молба на собственици на ПИ 31111.35.199 по
кадастрална карта; Становище по относно процедурата (ПК 2)

31/10/2010

9.

Предоставяне на заеми от общински поземлен фонд по § 27, ал. 21 т.1
от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. И доп. ДВ бр. 62 от 10.08.2010 г.), във
връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ – местността “Лъката” (ПК-2)

10.

ДЗ командировки председател на ОбС

11.

ДЗ участие на Община Златоград в Регионална асоциация по В и К за
Административна област Смолян

12.

ДЗ относно актуализация състава на ПК на ОбС

13.

Молба от Спаска Гочева и преписка до Президента на РБ за опрощаване
на задължения (ПК-7)

14.

Молба за еднократна помощ

15.

Питания:
15.1 Яким Дюлгеров – относно качество на изпълнени дейности по
проекти Водоснабдяване и Колектор с. Долен
15.2 Емилия Кръстева и Пламен Чингаров - относно информация във
връзка с технологична целесъобразност и кореспонденция по проект
“Интегрирано използване на термо-минералните води в системата Ерма
река – Елидже”
15.3 Жечка Хаджийска и Младен Чаушев – относно незаконни постройки
в общината и актуване на водостоци;
15.4 Жечка Хаджийска – относно извършени консултантски услуги ог
вътрешните одитори;

16.

Други –
16.1 Становище на ПК УТЕ по жалба на Александър Харбазов –
относно изпълнение на заповед № 251 на кмета на общината за
премахване на незаконни постройки;
16.2 Молба на Ясен Башов относно благоустрояване улици- ул. Васил
Левски, Люляк и др.

Заб. 1. По всяка от

точките в
ресорната ПК и вносителя;

дневния ред

докладват Председателя на

2. ДЗ във връзка с проект ОПРР –р. Върбица Предоставяне на имот " бряг на
река Върбица от о.т. 970 до о.т. 977" - публична държавна собственост за
управление на община Златоград (ПК-7) ще бъде разгледана на извънредно
заседание на ОбС Златоград – на 26 ноември 2010 от 17,00 часа

Пламен Чингаров,
Председател на Общински съвет

