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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-564/04.09.2018г. 

   

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 10.09.2018 г. 

(понеделник) 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 01.07.2018г. - 31.07.2018г. (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 01.07.2018 г. - 31.07.2018 г., 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  

01.07.2018г. – 31.07.2018г. (съвместно заседание на ПК) 

 

4.   Докладна записка от Председателя на Общински съвет Златоград по вх. № ОС–542/23.08.2018 

г., относно: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Златоград и неговите комисии 

за периода от 01.01.2018г. до 31.07.2018г. (съвместно заседание на ПК) 

 

5.   Докладна записка от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-192/16.08.2018 г., по вх. № 

ОС–529/16.08.2018 г., относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров 

превоз на пътници за един километър пробег за съответната тарифа, съгласно разпоредбата на 

чл. 24 а, ал. 11 от Закона за автомобилните превози. (съвместно заседание на ПК) 

 

6.   Докладна записка от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-195/17.08.2018 г., по вх. № 

ОС–532/17.08.2018 г., относно: Придобиване на собственост – моторно превозно средство: 

автобус, марка „Isuzu”, модел „Turquoise”, 32 + 1 места. (съвместно заседание на ПК) 
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7.   Докладна записка от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-199/21.08.2018 г., по вх. № 

ОС–537/21.08.2018 г., относно: Съгласуване на системата от образователни институции на 

територията на Община Златоград и утвърждаване на маломерните паралелки в общинските 

училища за учебната 2018 / 2019 година. (съвместно заседание на ПК) 

 

8.   Информация от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-196/20.08.2018 г., по вх. № ОС–

534/20.08.2018 г., относно: Изпълнението на основните бюджетни показатели по чл. 14, ал. 1 

от ЗПФ на Община Златоград към 30.06.2018г. (съвместно заседание на ПК) 

 

9.   Докладна записка от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-194/17.08.2018 г., по вх. № 

ОС–533/17.08.2018 г., относно: Определяне на имоти – частна общинска собственост, за 

застраховане през 2018г. (съвместно заседание на ПК) 

 

10. Докладна записка от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-201/24.08.2018 г., по вх. № 

ОС–543/24.08.2018 г., относно: Процедура по чл. 15 от Закона за устройство на територията за 

поземлен имот с идентификатор 31111.35.481 по Кадастрална карта на гр. Златоград, кв. 144 по 

ПУП на гр. Златоград по молба от „Топалови – 2008“ ООД. (съвместно заседание на ПК) 

 

11. Докладна записка от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-191/15.08.2018 г., по вх. № 

ОС–527/15.08.2018 г., относно: Процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията за 

ПИ 31111.32.265 и 31111.32.227  по Кадастрална карта на гр.Златоград,  кв.23  по ПУП на 

гр.Златоград, по молба на Магдалена Арабова - Смайладска и Евгения Вунцова. (съвместно 

заседание на ПК) 

 

12. Докладна записка от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-144/15.06.2018 г., по вх. № 

ОС–395/15.06.2018 г., относно: Процедура по чл.15 от ЗУТ и замяна в кв.43 по ПУП на 

гр.Златоград по молба на Минка Кирева и Иван Йорданов. (съвместно заседание на ПК) 

 

13. Докладна записка от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-179/16.07.2018 г., по вх. № 

ОС–479/16.07.2018 г., относно: Продажба на ПИ с идентификатор 31111.28.55 по КК на гр. 

Златоград, ведно с построената в имота четириетажна масивна стоманобетонна сграда с 

идентификатор 31111.28.55.1, находящи се в землище Златоград, местността “ЛИПОВО” 

(„Пирийца”). (съвместно заседание на ПК) 

 

14. Информация от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-190/15.08.2018 г., по вх. № ОС–

528/15.08.2018 г., относно: Информация за изпълнението на приетите решение на Общински 

съвет за първо полугодие на 2018г., от № Ж 675 до № Ж 790. (съвместно заседание на ПК) 

 

15. Докладна записка от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-204/27.08.2018 г., по вх. № 

ОС–551/27.08.2018 г., относно: Основни месечни работни заплати на кметове на кметства в 

Община Златоград. (съвместно заседание на ПК) 

 

16. Докладна записка от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-200/23.08.2018 г., по вх. № 

ОС–544/24.08.2018 г., относно: Определяне представител на Община Златоград за участие в 

извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД гр. Смолян. 

(съвместно заседание на ПК) 

 

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

 

18. Други 

 

            

           ЕМИЛИЯ КРЪСТЕВА 

           Председател на Общински  

           съвет Златоград 


