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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-280/19.04.2018г. 

   
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 25.04.2018 г. 

(сряда) 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. В  изпълнение на Решение № Е 369/27.02.2013 г. на ОбС Златоград, 

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 01.02.2018г. - 28.02.2018г. и периода 

от 01.03.2018г. – 31.03.2018г.  
 

Докладна записка от Управителя на МБАЛ „Проф. д-р ,Асен Шопов” ЕООД 

гр. Златоград с изх. № 246/20.03.2018 г., по вх. № ОС–201/20.03.2018 г., 

относно: Допълнително финансиране за закупуване на система за 

дигитализация за рентгенов апарат. (съвместно заседание на ПК) 

 

2. В изпълнение на Решение № Е 865/26.11.2014 г. на ОбС Златоград, 

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 

01.02.2018 г. - 28.02.2018 г. и периода от 01.03.2018г. – 31.03.2018г., 

неразплатени и просрочени задължения, справка за средна месечна 

посещаемост.(съвместно заседание на ПК) 

 

3. В изпълнение на Решение № Д 590/30.03.2010 г. на ОбС Златоград, 

представени от Кмета на Община Златоград, финансови справки – 

неразплатени и просрочени задължения, разшифровка за разхода на 

материали и външни услуги, за периода от  01.02.2018г. – 28.02.2018г. и 

периода от 01.03.2018г. – 31.03.2018г. (съвместно заседание на ПК) 

 

4. Информации - отчети за изпълнение на бюджета към 31.03.2018 г., на: 1.  

Кметство с. Старцево;  2.СУ „Антим І-ви” гр. Златоград; 3. СУ „Св. княз 

Борис І-ви” с. Старцево; 4. ОУ  „Васил Левски” гр. Златоград; 5.  ОУ  „Васил 
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Левски с. Ерма река; 6. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”  с. Долен;  7.  ДГ 

„Снежанка” гр. Златоград; 8. ДГ „Радост” гр. Златоград; 9. ДГ „Щастливо 

детство” с. Старцево; 10. ДГ „Детски свят” с. Долен. (съвместно заседание на 

ПК) 

 

5. Докладна записка от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-

102/12.04.2018 г., по вх. № ОС–242/12.04.2018 г., относно: Учредяване на 

безвъзмездно право на надстрояване на съществуващи подпорни стени по 

проект „Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от 

наводнения” (Flood Protection) по 3-та целенасочена покана на Програма за 

трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014-2020 

г. (съвместно заседание на ПК) 

 

6. Докладна записка от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-

101/12.04.2018 г., по вх. № ОС–241/12.04.2018 г., относно: Предоставяне на 

помещение, представляващо консултативен кабинет за преданестезиологична 

консултация, находящ се на първи етаж – блок Б в двуетажна сграда „Бивша 

поликлиника” гр. Златоград за безвъзмездно управление на Център за спешна 

медицинска помощ – Смолян. (съвместно заседание на ПК) 

 

7. Докладна записка от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-

97/11.04.2018 г., по вх. № ОС–232/11.04.2018 г., относно: Промяна в 

Инвестиционната програма за капиталови разходи на Община Златоград за 

2018 г. (съвместно заседание на ПК) 

 

8. Информация от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-104/13.04.2018 г., 

по вх. № ОС–248/13.04.2018 г., относно: Възложени обществени поръчки 

през І-во тримесечие и планирани за ІІ-ро тримесечие на 2018 година. 

(съвместно заседание на ПК) 

 

9. Докладна записка от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-

109/19.04.2018 г., по вх. № ОС–276/19.04.2018 г., относно: Промяна на 

наименованието на Дневен център за деца и лица с увреждания „Зора“ – 

държавно делегирана дейност в Дневен център за деца и младежи с 

увреждания „Зора“ и разкриване на нова социална услуга – Дневен център за 

пълнолетни лица с увреждания – държавно делегирана дейност. (съвместно 

заседание на ПК) 

 

10. Докладна записка от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-

72/22.02.2018 г., по вх. № ОС–165/23.02.2018 г., относно: Отчет на 

годишната програма  за развитие на социалните услуги в Община Златоград  

за 2017 година. (съвместно заседание на ПК) 

 

11. Докладна записка от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-

85/22.03.2018 г., по вх. № ОС–210/23.03.2018 г., относно: Общински план за 

младежта за 2018 година. (съвместно заседание на ПК) 

 

12. Докладна записка от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-

103/12.04.2018 г., по вх. № ОС–244/12.04.2018 г., относно: Приемане на 

Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в Община Златоград (2018 – 2020). (съвместно заседание на ПК) 

 

13. Докладна записка от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-

73/23.02.2018 г., по вх. № ОС–166/23.02.2018 г., относно: Отчет на 

средствата за 2017 г. и предложение за разходване на средствата през 2018 г. 
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за клубове на пенсионера и неправителствени организации на хората с 

увреждания на територията на Община Златоград. (съвместно заседание на 

ПК) 

 

14. Докладна записка от Председателя на Общински съвет  Златоград с изх. № 

ОС-227/05.04.2018г., относно: Одобряване разходите за командировки на 

Председателя на Общински съвет Златоград  за периода от 01.07.2017г. до 

31.03.2018 г. (съвместно заседание на ПК) 

 

15. Докладна записка от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-

98/11.04.2018 г., по вх. № ОС–235/11.04.2018 г., относно: Процедура по 

чл.15 от Закона за устройство на територията и замяна на недвижими имоти в 

кв.156 и кв.157 по ПУП на гр.Златоград по молба на Соня Асенова Челова. 

(съвместно заседание на ПК) 

 

16. Докладна записка от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-

100/12.04.2018 г., по вх. № ОС–240/12.04.2018 г., относно: Подписване на 

окончателен договор за продажба на общински имот с Румен Цонев и 

приключване на процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията за 

ПИ 31111.33.311 по Кадастрална карта на гр.Златоград,  кв.41а  по ПУП на 

гр.Златоград. (съвместно заседание на ПК) 

 

17. Докладна записка от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-

91/03.04.2018 г., по вх. № ОС–222/04.04.2018 г., относно: Заявление с вх. № 

52-00-69/01.02.2018г. от Кмета на Община Златоград, с искане за изменение 

на ПУП за УПИ XII, кв. 22 по ПУП на с. Старцево, Община Златоград. 

(съвместно заседание на ПК) 

 

18. Писмо от  Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ 

ЕООД гр. Смолян с вх. № ОС–225/05.04.2018 г., относно: Проведено редовно 

заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, 

обслужвана от „ВиК“ ЕООД гр. Смолян. (съвместно заседание на ПК) 

 

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

славянската писменост и култура. (съвместно заседание на ПК) 

 

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

 

21. Други 

 

 

           ЕМИЛИЯ КРЪСТЕВА 

           Председател на Общински  

           съвет Златоград 


