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Изх. ОС-714/10.12.2019 г. 

   

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 17.12.2019 г. 

(вторник) 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 01.09. 2019г. – 30.11.2019г. (съвместно заседание ПК) 

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

Златоград с изх. № 1224/04.12.2019г., по вх. № ОС–696/04.12.2019г., относно: писмо 

от д-р Евелина Лазарова. (съвместно заседание 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 01.09.2019 – 30 и 01.10.2019г. - 31.10.2019г.,  

неразплатени и просрочени задължения, справка за средна месечна 

посещаемост.(съвместно заседание ПК)  

4. Информации - отчети за изпълнение на бюджета към 30.09.2019г. трето тримесечие  

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;  8. 

ДГ „Радост” гр. Златоград;  9.  ДГ „Щастливо детство” с. Старцево;  10. ДГ „Детски 

свят” с. Долен. (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  01.10.2019г. – 31.10.2019г. (съвместно заседание ПК) 

6. Докладна записка от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-284/22.11.2019г., по 

вх. № ОС–677/25.11.2019г., относно: Промяна в инвестиционната програма за 
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капиталови разходи за 2019г. и промяна на бюджета на Община Златоград за 

2019г.(съвместно заседание ПК)    

7. Докладна записка от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-293/03.12.2019 г., по 

вх. № ОС–691/03.12.2019 г., относно: Издаване на запис на заповед от Община 

Златоград в полза на Министерството на труда и социалната политика, Главна 

дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, Управляващ 

орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 

8. Информация от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-285/22.11.2019г., по вх. 

№ ОС–674/25.11.2019г., относно: Изпълнението на основните бюджетни показатели 

по чл.14, ал.1 от ЗПФ на Община Златоград към 30.09.2019г (съвместно заседание 

ПК) 

9. Докладна записка от Сали Бекир Рамадан – Председател на управителния съвет и 

Пламен Маринов Чингаров – изпълнителен директор на сдружение „МИГ Кирково  - 

Златоград“ изх. № 19-568/28.11.2019г., по вх. № ОС–685/29.11.2019г., относно: 

Осигуряване на финансов ресурс за управление на Стратегията на Сдружение „МИГ 

Кирково- Златоград“ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за Водено от общностите местно развитие“ и подмярка 19.4 „Текущи 

разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ 

от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.(съвместно 

заседание ПК) 

10. Предложение от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-289/25.11.2019г., по вх. 

№ ОС–676/25.11.2019г., относно: Утвърждаване броя на кметските наместници в 

Община Златоград за мандат 2019 -2023 и изменение на одобрената структура на 

Общинска администрация Златоград,приета с Решение №Ж 231 на заседание на 

Общински съвет Златоград на 06.07.2016г. (съвместно заседание ПК) 

11. Докладна записка от Емил Минков Хумчев – Председател на Общински съвет 

Златоград.,с изх.№ ОС-681/26.11.2019г.,относно: Определяне на работното време и 

възнаграждение на Председателя на Общински съвет Златоград.(съвместно заседание 

на ПК) 

12. Молби за еднократни помощи. (съвместно заседание на ПК 

19.1. Молба от Ростислав Кераджиев., по вх.№ ОС -631/04.11.2019г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ. (съвместно заседание на ПК) 

19.2. Молба от Антон Иванов.,по вх.№ ОС -687/03.12.2019г.,относно: Отпускане на              

еднократна финансова помощ.(съвместно заседание на ПК) 

13. Други. 

 

 

             

 

           ЕМИЛ ХУМЧЕВ 

           Председател на Общински  

           съвет Златоград 


