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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-386/14.06.2019г. 

   

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 20.06.2019 г. 

(четвъртък) от 14.00  часа в заседателната зала на ОбС, 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 01.04.2019г. - 30.04.2019г. (съвместно заседание на ПК) 

 

2. Докладна записка от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-144/30.05.2019г., по вх. 

№ ОС–340/30.05.2019г., относно:  Заявление с вх. № 29-00-8/13.05.2019г. от д-р Людмил 

Личев – управител на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД, гр. Златоград. (съвместно 

заседание на ПК) 

 

3. 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 01.04.2019г. - 30.04.2019г., неразплатени и 

просрочени задължения, справка за средна месечна посещаемост. (съвместно заседание на 

ПК) 

 

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

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

периода от  01.04.2019г. до 30.04.2019г. и периода от 01.05.2019г. до 31.05.2019г 

(съвместно заседание на ПК) 

 

5. Информация от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-128/13.05.2019г., по вх. № 

ОС–312/13.05.2019г., относно: Изпълнението на основните бюджетни показатели по чл. 

14, ал. 1 от ЗПФ на Община Златоград към 31.03.2019г. (съвместно заседание на ПК) 

 

6. Докладна записка от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-133/16.05.2019г., по вх. 

№ ОС–324/16.05.2019г., относно: Поемане на краткосрочен дълг от фонд ФЛАГ за 

финансиране на допустими разходи по проект „Топъл обяд за нуждаещите се жители на 
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Община Златоград”, финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно 

материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се 

лица, във връзка с Докладна записка за необходимост от осигуряване на средства с вх.№ 

21-00-131 от 26.03.2019 г.  (съвместно заседание на ПК) 

 

7. Докладна записка от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-149/07.06.2019г.,по вх. 

№ ОС-355/07.06.2019г., относно: Подаване на проектно предложение от Община 

Златоград по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05M9OP001-2.041 МИГ 

- Кирково-Златоград. ”По добър достъп до устойчиви услуги, включително здравни и 

социални услуги чрез интегриран подход на територията на МИГ - Кирково-Златоград” от 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., чрез подхода 

„Водено от общностите местно развитие”. (съвместно заседание на ПК) 

 

8. Докладна записка от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-129/15.05.2019г., по вх. 

№ ОС–323/15.05.2019г., относно:  Подаване на проектно предложение от Община 

Златоград чрез подбор на проектни предложения по процедура BG 05M9OP001-1.049 

МИГ Кирково – Златоград – Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни 

лица, в т. ч. насърчаване и подпомагане на младежката заетост и инвестиции в 

повишаване квалификацията на заетите лица на територията на МИГ Кирково – 

Златоград“. Процедурата се реализира в рамките на Стратегията за Водено от общностите 

местно развитие на „МИГ Кирково – Златоград“, във връзка с Приоритетна ос 1 

„Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020. 

 

Информация от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-147/03.06.2019г., с наш вх. № 

ОС–345/03.06.2019г., относно: Предоставяне на допълнителна информация към Докладна 

записка с наш вх. № 323/15.05.2019г. (съвместно заседание на ПК) 

 

9. Докладна записка от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-150/07.06.2019г., по   вх. 

№ ОС–356/07.06.2019г., относно: Определяне предназначението на общинските  жилища 

на територията на Община Златоград, съобразно потребностите на общината. (съвместно 

заседание на ПК) 

 

10. Докладна записка от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-124/02.05.2019г., по вх. 

№ ОС–294/02.05.2019г., относно:  Определяне размера на основните месечни заплати на 

кметове на кметства в Община Златоград. (съвместно заседание на ПК) 

 

11. Докладна записка от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-127/13.05.2019г., по вх. 

№ ОС–314/13.05.2019г., относно: Предварително съгласие за изготвяне на Подробен 

устройствен план-План за регулация (ПУП-ПР), за УПИ ІІ-111, УПИ ІІІ-123, УПИ ІV-123, 

УПИ V-123 и УПИ V-123 кв.26 по ПУП на с.Аламовци и разпореждане с общинска 

собственост, по Заявление вх.№ 94-00-4467от 18.12.2018 г. от Т. Кьорова, И. Джамбазов, 

М. Канурова, М. Канурова, М. Фердинандова, Р. Джамбазова и К. Джамбазов. (съвместно 

заседание на ПК) 

 

12. Докладна записка от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-151/07.06.2019г., по  вх. 

№ ОС–358/07.06.2019г., относно: Заявление с вх.№ 94-00-1454/07.06.2019г. от Айля Наит 

Шаиб и „Зларти-МиРокси 77“ ЕООД. (съвместно заседание на ПК) 

 

13. Докладна записка от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-134/17.05.2019г., по вх. 

№ ОС–341/30.05.2019г., относно: Отдаване под наем на недвижим имот – частна 

общинска собственост: офис № 7 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) 

 

14. Докладна записка от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-136/20.05.2019г., по вх. 

№ ОС–326/20.05.2019г., относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска 

собственост. (съвместно заседание на ПК) 

 



3 

 

15. Докладна записка от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-152/10.06.2019г., по вх. 

№ ОС–365/10.06.2019г., относно: Промяна по бюджета на Община Златоград за 2019 г. 

(съвместно заседание на ПК) 

 

16. Докладна записка от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-156/11.06.2019г., по вх. 

№ ОС–374/11.06.2019г., относно:  Промяна на маршрутни разписания по автобусна 

линия Старцево – Златоград, част от общинска транспортна схема. (съвместно заседание 

на ПК) 

 

17. Докладна записка от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-157/11.06.2019г., по вх. 

№ ОС–375/11.06.2019г., относно: Възлагане на обществен превоз на пътници по 

автобусни линии от общинска транспортна схема и специализиран превоз на деца и 

ученици от местоживеенето им в с. Аламовци до учебното им заведение в гр. Златоград.  

(съвместно заседание на ПК) 

 

18. Докладна записка от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-161/12.06.2019г., по вх. 

№ ОС–377/12.06.2019г., относно: Издаване на запис на заповеди от Община Златоград в 

полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващи авансово плащане по Договор за безвъзмездна 

финансова помощ №21/07/2/0/00465 от 09.01.2018г. по подмярка 7.2. на мярка 7 на ПРСР 

2014-2020 за Проект „Рехабилитация и реконструкция на общински път SМL 2109  /III 

867/Златоград – Аламовци  и общински път SМL 2100 /III 867, Мадан – Цацаровци/ - 

Страшимир – махала Боево и на съоръженията и принадлежностите към тях”, сключен 

между Община Златоград и ДФ „Земеделие”. (съвместно заседание на ПК) 

 

19. Искане за инвестиционно намерение от ЕТ „ДЕНТ – Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЕФИМОВ – 

АПМПДМИП“, гр.Златоград. /Очаква се изготвяне на проект на решение от ОбА/ 

(съвместно заседание на ПК) 

 

20. Искане от ОНЧ „Просвета – 1908“ гр.Златоград с изх. № 39/11.06.2019г., по вх. № ОС–

369/11.06.2019г., относно: Финализиране на проект „Вътрешен ремонт и подобряване на 

енергийната ефективност на сградата на Образцово народно читалище „Просвета – 1908” 

град Златоград – етап  II”.  (съвместно заседание на ПК) 

 

21.  Информация  от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-162/13.06.2019г., по вх. № 

ОС–385/13.06.2019г., относно: Предприети действия по прилагане на Наредба № 1 за 

осигуряване на обществения ред в Община Златоград. (съвместно заседание на ПК) 

 

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

 

23. Други 

 

     

 

           ЕМИЛИЯ КРЪСТЕВА 

           Председател на Общински  

           съвет Златоград 


