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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-152/22.02.2019г. 

   

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 28.02.2019 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. Информация от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-60/18.02.2019г., по 

вх. № ОС–128/18.02.2019г., относно: Изготвен Генерален план за организация 

на движението в гр. Златоград. (съвместно заседание на ПК) 

 

2. Информация  от Районна служба  „Пожарна безопасност и защита на 

населението“ – Златоград  с изх. № 741000-3/14.01.2019г., по вх. № ОС–

32/17.01.2019г., относно: Дейността на РС „ПБЗН“ – Златоград през периода 

на 2018 година. (съвместно заседание на ПК) 

 

3. 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 01.01.2019г. - 31.01.2019г.  (съвместно 

заседание на ПК) 

Отчет за дейността и финансовото състояние на МБАЛ „Проф. д-р ,Асен 

Шопов” ЕООД гр. Златоград за периода от 01.01.2018г. до 31.12.2018г. 

 

4. 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 
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01.01.2019г. - 31.01.2019г., неразплатени и просрочени задължения, справка за 

средна месечна посещаемост. (съвместно заседание на ПК) 

 

5. Представени от Кмета на Община Златоград, финансови справки – 

неразплатени и просрочени задължения, разшифровка за разхода на материали 

и външни услуги, за периода от  01.01.2019г. – 31.01.2019г. (съвместно 

заседание на ПК) 

 

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

29/31.01.2019г., по вх. № ОС–70/31.01.2019г., относно: Годишен отчет за 

изпълнението на Програмата за управление на Община Златоград. (съвместно 

заседание на ПК) 

 

7. Докладна записка от Председателя на Общински съвет Златоград по вх. № 

ОС–104/14.02.2019 г., относно: Приемане Отчет за дейността на Общински 

съвет – Златоград и неговите комисии за периода от 01.08.2018г. до 

31.12.2018г. (съвместно заседание на ПК) 

 

8. Информация от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-48/15.02.2019г., по 

вх. № ОС–107/15.02.2019г., относно: Отчет за изпълнение на Годишната 

програма за управление и разпореждане със собствеността през 2018 г. 

(съвместно заседание на ПК) 

 

9. Доклад от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-51/15.02.2019г., по вх. 

№ ОС–116/15.02.2019г., относно: Бюджетна прогноза на Община Златоград за 

периода 2020 – 2022 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за 

местни дейности. (съвместно заседание на ПК) 

 

 

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

64/19.02.2019г., по вх. № ОС–137/19.02.2019г., относно: Поправка на 

очевидни фактически грешки в Приложение № 5, прието с Решение № Ж 

892/30.01.2019г. (съвместно заседание на ПК) 

 

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

67/21.02.2019г., по вх. № ОС–150/21.02.2019г., относно: Постъпила докладна 

записка от Председателя на Управителния съвет и Изпълнителния директор на 

Сдружение „МИГ Кирково-Златоград „ за издаване на запис на заповед от 

Кмета на Община Златоград в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово 

плащане по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегията 

за Водено от общностите местно развитие“ във връзка със Заповед №РД09-

95/08.02.2019г. на МЗХГ и подписано Споразумение №РД50-41/27.04.2018г. 

между МИГ Кирково-Златоград и УО на ПРСР, ОПРЧР, ОП ИК, за изпълнение 

на стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на 

територията на общините Кирково и Златоград по подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на 

мярка 19 „Водено от общностите местно развитие", ПРСР 2014 – 2020 г. 
(съвместно заседание на ПК) 

 

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

58/18.02.2019г., по вх. № ОС–126/18.02.2019г., относно: Отчет на дейностите 

осъществени по Културен календар на Община Златоград за 2018г., проект на 

Културен календар на Община Златоград за 2019г. и предложение за неговото 

финансиране. (съвместно заседание на ПК) 
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13. Докладна записка от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-

49/15.02.2019г., по вх. № ОС–112/15.02.2019г., относно: Годишна  програма  

за развитие на читалищната дейност в Община Златоград през  2019 година. 

(съвместно заседание на ПК) 

 

14. Информация от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-42/12.02.2019г., по 

вх. № ОС–105/14.02.2019г., относно: Информация за извършени разходи за 

спортни бази и спортни дейности през 2018 година. (съвместно заседание на 

ПК) 

 

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

41/12.02.2019г., по вх. № ОС–106/14.02.2019г., относно: Средства за 

организиране и провеждане на мероприятията от Спортния календар, участие 

на ученическите отбори в ученически игри и субсидии за спортните клубове. 

(съвместно заседание на ПК) 

 

16. Информация от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-43/13.02.2019г., по 

вх. № ОС–109/15.02.2019г., относно: Отчет на годишната програма  за 

развитие на социалните услуги в Община Златоград  за 2018 година. 

(съвместно заседание на ПК) 

 

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

65/20.02.2019г., по вх. № ОС–140/20.02.2019г., относно: Подаване на проектно 

предложение  от Община Златоград, в партньорство с Община Чепеларе, по 

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014 – 2020г. (съвместно заседание на ПК) 

 

18. Докладна записка от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-66/20.02.2019г., по 

вх. № ОС–146/20.02.2019г., относно: Отчет на средствата за 2018 г. и предложение 

за разходване на средствата през 2019 г. за клубове на пенсионера и 

неправителствени организации на хората с увреждания на територията на Община 

Златоград. (съвместно заседание на ПК) 

 

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

54/15.02.2019г., по вх. № ОС–113/15.02.2019г., относно: Редовно заседание на 

Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана 

от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Смолян. (съвместно заседание 

на ПК) 

 

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

45/14.02.2019г., по вх. № ОС–110/15.02.2019г., относно: Кандидатстване в 

конкурса, обявен от МОСВ и ПУДООС, в рамките на Националната кампания 

„Чиста околна среда – 2019г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“. 

(съвместно заседание на ПК) 

 

21. Информация от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-27/30.01.2019г., по 

вх. № ОС–65/30.01.2019г., относно: Кандидатстването и одобрението на 

проектни предложения на Община Златоград по Оперативна програма 

„Регионално развитие“ 2014 – 2020, процедура на подбор на проекти 

BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони – 2“. 

(съвместно заседание на ПК) 
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22. Информация от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-56/15.02.2019г., по 

вх. № ОС–117/15.02.2019г., относно: Участие на Община Златоград с 

проектно предложение по Програма Хоризонт 2020. (съвместно заседание на 

ПК) 

 

23. Информация от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-55/15.02.2019г., по 

вх. № ОС–114/15.02.2019г., относно: Изпълнението на приетите решения на 

Общински съвет за второ полугодие на 2018г., от № Ж 791 до № Ж 885. 

(съвместно заседание на ПК) 

 

24. Информация от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-59/18.02.2019г., по 

вх. № ОС–127/18.02.2019г., относно: Среща – допитване сред жителите на 

село Старцево относно предложение за благоустрояване на гробищен парк, 

чрез насипване на част от него. (съвместно заседание на ПК) 

 

25. Становище от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-52/15.02.2019г., по 

вх. № ОС–115/15.02.2019г., относно: Постъпило предложение в Общински 

съвет Златоград от Румен Биндев – Кмет на с. Старцево, за поемане на 

транспортните разходи на медицинско лице, пътуващо до с. Старцево и 

обслужващо децата и учениците в детската градина и училището в населеното 

място. (съвместно заседание на ПК) 

 

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

50/15.02.2019г., по вх. № ОС–108/15.02.2019г., относно: Отдаване под наем на 

недвижим имот – частна общинска собственост в с. Старцево, общ. Златоград. 

(съвместно заседание на ПК) 

 

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

32/06.02.2019г., по вх. № ОС–81/06.02.2019г., относно: Продажба на 

недвижим имот – частна общинска собственост. (съвместно заседание на ПК) 

 

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

 

29. Други 

 

   

 

           ЕМИЛИЯ КРЪСТЕВА 

           Председател на Общински  

           съвет Златоград 


