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 4980  Златоград,   Смолянска област, ул. ”Стефан Стамболов” № 1 

 Тел/факс: (03071)  2589;   www.zlatograd.bg;  obs_zlatograd@abv.bg 

Изх. ОС-283/18.04.2019г. 

   

ДО  

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, 

КМЕТ  И  РЪКОВОДСТВО НА ОБА, 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ, 

РАЙОНЕН ПРОКУРОР, 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ  НА МЕСТНИ  

И   РЕГИОНАЛНИ МЕДИИ, 

             

ДО  

ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ  И  ГРАЖДАНИ 

 

 

П О К А Н А 

 

        Каня Ви да вземете участие в редовно заседание на Общински съвет Златоград на 24.04.2019 г. 

(сряда) от 14.00  часа в Музейна сбирка в с. Старцево, свикано на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от 

ЗМСМА и  във вр. с чл. 53А, ал.1, т.1, чл. 54, ал.2 от Правилника за организацията  и дейността на 

Общински съвет Златоград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, 

с предложение за следния 

 

  

ДНЕВЕН  РЕД :  

 

 

1. Представени от Управителя на МБАЛ „Проф. д-р ,Асен Шопов” ЕООД гр. 

Златоград, финансови справки – разшифровка за разхода на материали и външни 

услуги, платени за периода от 01.03.2019г. - 31.03.2019г.   

Данъчна декларация и годишен финансов отчет на МБАЛ „Проф. д-р ,Асен 

Шопов” ЕООД гр. Златоград за 2018г. (съвместно заседание на ПК) 

 

2. Представени от Кмета на Община Златоград, чрез изискване от детските градини 

на територията на общината и Детска ясла „Мир” гр. Златоград, финансови 

справки – разшифровка за разхода на подпараграф 10-15 „Материали” и 

подпараграф 10-20 „Външни услуги”, платени за периода от 01.03.2019г. - 

31.03.2019г., неразплатени и просрочени задължения, справка за средна месечна 

посещаемост. (съвместно заседание на ПК) 

 

3. Представени от Кмета на Община Златоград, финансови справки – неразплатени и 

просрочени задължения, разшифровка за разхода на материали и външни услуги, 

за периода от  01.03.2019г. – 31.03.2019г. (съвместно заседание на ПК) 

 

4. Информации - отчети за изпълнение на бюджета към 31.03.2019г.  на: 1.  Кметство 

с. Старцево;  2. СУ „Антим І-ви” гр. Златоград; 3. ОУ „Васил Левски“ гр. 

Златоград; 4.  СУ „Св. княз Борис І-ви” с. Старцево; 5. ОУ „Васил Левски“ с. Ерма 

река;  6.  ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Долен; 7. ДГ „Снежанка” гр. Златоград;  
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8. ДГ „Радост” гр. Златоград;  9.  ДГ „Щастливо детство” с. Старцево;  10. ДГ 

„Детски свят” с. Долен. (съвместно заседание на ПК) 

 

5. Предложение от Кмета на с. Старцево с изх. № 244/15.04.2019г., по вх. № ОС–

263/15.04.2019г., относно: Предложение за промяна на датата на празника на с. 

Старцево. (съвместно заседание на ПК) 

 

6. Докладна записка от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-111/15.04.2019г., 

по вх. № ОС–258/15.04.2019г., относно: Промяна в Инвестиционната програма за 

капиталови разходи на Община Златоград за 2019 г. (съвместно заседание на ПК) 

 

7. Докладна записка от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-109/11.04.2019г., 

по вх. № ОС–248/11.04.2019г., относно: Издаване на запис на заповед от Община 

Златоград в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Договор 

за безвъзмездна финансова помощ №21/07/2/0/00466 от 25.09.2018 г. по подмярка 

7.2. на мярка 7 на ПРСР 2014-2020 за Проект „Реконструкция и рехабилитация на 

улици, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Златоград и с. Старцево, 

Община Златоград”, сключен между Община Златоград и ДФ „Земеделие”. 

(съвместно заседание на ПК) 

 

8. Докладна записка от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-110/15.04.2019г., 

по вх. № ОС–252/15.04.2019г., относно: Поемане на краткосрочен дълг от фонд 

ФЛАГ за финансиране на допустими разходи по проект „Защита на 

биоразнообразието в НАТУРА 2000 и други защитени територии от природни 

бедствия чрез сертифицирана мрежа за трансгранично образование, обучение и 

подкрепа на доброволци за гражданска защита въз основа на иновативни и нови 

технологии”, с акроним eOUTLAND, по Програма за трансгранично 

сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България” 2014 -2020, във връзка с  

Докладна записка за осигуряване на оборотни средства с вх.№ 61-00-83/13.03.2019 

г. (съвместно заседание на ПК) 

 

9. Докладна записка от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-114/15.04.2019г., 

по вх. № ОС–257/15.04.2019г., относно: Приемане на Наредба № 12 за реда и 

условията за  управление и разпореждане с общински жилища на територията на 

Община Златоград. (съвместно заседание на ПК) 

 

10. Докладна записка от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-112/15.04.2019г., 

по вх. № ОС–255/15.04.2019г., относно: Отдаване под наем на земеделска земя, 

представляваща поземлен имот с идентификатор 69105.1.16, находящ се в 

местност „Б. КАМЪНИ/П. ПОТУК/“, землището на с. Старцево, Община 

Златоград. (съвместно заседание на ПК) 

 

11. Докладна записка от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-113/15.04.2019г., 

по вх. № ОС–256/15.04.2019г., относно: Отдаване под наем на недвижим имот – 

частна общинска собственост: офис № 9 с площ от 18,00 (осемнадесет)  кв. м., 

находящ се на І-ви етаж – източното крило от четириетажна масивна сграда 

“Ученически пансион” на ул. “Славей”, гр. Златоград. (съвместно заседание на 

ПК) 

 

12. Награждаване на дейци на просветата и културата по случай 24 май – Ден на 

славянската писменост и култура. (съвместно заседание на ПК) 
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13. Информация от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-115/15.04.2019г., по 

вх. № ОС–264/15.04.2019г., относно: Благоустрояване на гробищен парк в с. 

Старцево. (съвместно заседание на ПК) 

 

14. Молби за еднократна помощ. (съвместно заседание на ПК) 

 

15. Други 

 

 

 

           ЕМИЛИЯ КРЪСТЕВА 

           Председател на Общински  

           съвет Златоград 


