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Д Н Е В Е Н  Р Е Д 

 

1. Разглеждане   на  Решение   №63/25.02.09г.   след   връщането   му   за  ново обсъждане от 
Областен управител - Пазарджик.  

2. Разглеждане   на  Решение  №77/25.02.09г.   след   връщането   му  за   ново обсъждане от 
Областен управител - Пазарджик. 

3. Изменение и допълнение на Наредбата за организацията и безопасността на движението и 
дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на 
Община Велинград. 

4. Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление 
на общинското имущество на Община Велинград. 

5. Приемане на културен календар за 2009г. на Община Велинград. 2, 6. Закриване на Дом за 
деца лишени от родителски грижи - Велинград. 

7. Актуализиране на „Програма за капиталови разходи и придобиване на ДМА на Община 
Велинград за 2008г." 

8. Даване съгласие за издаване на заповед от Кмета на Община Велинград за изменение на 
застроителния план в кв. 397-3 по плана на гр.Велинград. 

9. Даване съгласие за издаване на заповед от Кмета на Община Велинград за разполагане на 
времекни преместваеми съоръжения в кв.29 на с. Юндола. 

10. Изготвяне на „Оценка за съвместимост към общ устройствен план на Община Велинград".  

11. Определяне на преимуществен показател за ползване на моторно превозно средство на СОУ 
„Св.Св.Кирил и Методий" гр.Сърница.  

12.Предложение за прекратяване на Договор №326/14.11.2001г. за предоставяне на концесия с 
„Мавекс" ООД - Велинград.  

13. Предложение за прекратяване на Договор №329/14.11.2001г. за предоставяне на концесия 
със СД"Братя Бееви" - Костенец.  

14. Отпускане на сума от 2500лв. за закупуване, доставка и монтаж на метални стьлбове с 
осветителни тела на ул."Цар Самуил" - Велинград.  

15. Отпускане парична помощ за закупуване на лекарства на служител от Общинска 
администрация - Велинград.  

16. Закупуване на един бр.климатик за Дневен центьр за възрастни хора с увреждания.  



17. Определяне на членове на комисия по провеждане на конкурс за разполагане на РИЕ по 
утвърдена схема.  

18. Прокопаване от EVN - България през УПИ XII - „Парк" в кв.414А по плана на гр.Велинград. 

19. Промяна на улична регулация в кв.551 по плана на гр.Велинград.  

20. Приемане на представен протокол от комисията по чл.210 от ЗУТ за  имот пл.№7212 в 
кв.3442 по плана на гр.Велинград. 

21. Одобряване на пазарна оценка на зем.земя в м.Традев лог", в землището на с.Драгиново. 

22. Даване съгласие за водопренос на минерална вода по общински водопровод на „Тони К" 
ЕООД - Пловдив. 

23. Удължаване срок на Договор №38/17.02.06г. за ЦДГ „Фантазия".  

24. Даване  съгласие  за  заплащане на месечен  наем за детска градина в с.Алендарова. 

25. Утвърждаване на оценка за ОПС в УПИ ХХIV-633, кв.53 на гр.Сърница.  

26. Утвърждаване на оценка за ОПС на ид.ч. от УПИ VI-3124 в кв.134 по плана на гр. 
Велинград. 

27. Продажба чрез търг или конкурс  на урегулирани поземлени имоти в с.Побит камък.  

28. Попълване на кадастралния план с нов имот в кв.414Б  по плана на гр.Велинград. 

29. Частично изменение на плана за регулация в кв.22 по плана на гр.Сърница.  

30. Отдаване под наем на помещение, находящо се в Младежки дом на с. Кръстава. 

31. Възмездно удължаване право на строеж на Али Р.Салих от с.Кръстава.  

32. Утвърждаване на оценка за общинска част на имоти в кв.207 по плана на гр.Велинград. 

33. Откриване на процедура за отдазане под каем чрез конкурс на имот в кв.49 по плана на 
с.Драгиново.  

34. Схема за поставяне  на нови  30 бр. РИЕ - билбордове успоредно по ул."Патриарх Евтимий". 

35. Промяна в Правилника за работа на ОбС. 

36. Питания. 


