
 

ЗАСЕДАНИЕ  НА  ОБЩИНСКИТЕ  СЪВЕТНИЦИ  2 5  ФЕВРУАРИ  2 0 0 9  

 

ДНЕВЕН   РЕД  

 
1. Разглеждане на Решение №45/29.01.09 г. след връщането му за ново обсъждане от Областен 

управител гр.Пазарджик. 

2. Разглеждане на Решение №46/29.01.09г. след връщането му за ново обсъждане от Областен 

управител гр.Пазарджик. 

3. Разглеждане на Решение №47/29.01.09г. след връщането му за ново обсъждане от Областен 

управител гр.Пазарджик. 

4. Изменение и допьлнение на Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на 

общинското имущество на Община Велинград. 

5. Допълнение на Решение №4/26.01.2006 на ОбС-Велинград. 

6. Отмяна на Решение №265/28.06.07г. на ОбС - Велинград. 

7. Утвърждаване на оценка на общинска част в кв.68 на с.Драгиново. 

8. Ликвидиране съсобственост в кв. 1432 на гр.Велинград. 

9. Предоставяне на общински мери и пасища за пашуване от земеделсккте стопани и/или техните 

сдружения. 

10. Изменение на плана за регулация в ПИ №396, кв.47 на гр. Сърница. 

11. Даване разрешение за построяване на едноетажна сграда в кв.47 на гр.Сърница. 

12. Даване съгласие за продажба чрез таен търг на УПИ VI-6806-общ. в кв. 390 на гр.Велинград. 

13. Изменение на решение №336/05.08.08г. на ОбС - Велинград. 

14. Отпускане на сумата от 110 000лв. за консултански услуги. 

15. Утвърждаване на РИЕ на територията на гр.Велинград. 

16. Даване съгласие за удължаване на 3 бр. договори за отдаване под наем. 

17. Даване съгласие за замяна на имот в м. "Калище” с имот в м."Краище/Бачовица/. 

18. Изграждане на детски кът от “Макси-I”АД гр.София. 

19. Отпускане на парична помош на Таня Анг. Гивечева. 

20. Отпускане на парична помощ на Харизан М.Мундев. 

21. Отпускане на парична помощ на Георги Бекяров и Радостина Ковачева. 

22. Отпускане на парична помощ на Румен Д.Тюкенов. 

23. Отпускане на парична помощ на Николина К. Кръстева. 

24. Предоставяне на два климатика и четири печки-духалки за нуждите на Дневен център за възрастни 

хора с физически увреждания в Община Велинград. 

25. Даване съгласие за сключване на договор за одит на „МБАЛ" ЕООД с дипломиран експерт- 

счетоводител. 

26. Частично изменение плана за регулация в УПИ VII-75 в кв. 10 на с.Света Петка. 

27. Избор на комисия за разглеждане на молби за ползване на земеделски земи. 

28. Пренос на минерална вода за хотел “Холдинг"ООД. 

29. Пренос на минерална вода за „Мини Марица-изток" АД. 

30. Даване разрешение за пристройка към ОПС в парцел II-6270 в кв.207 на гр.Велинград.  

31. Питания. 

 


