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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-681/23.10.2018г. 

   

ДО  

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, 

КМЕТ  И  РЪКОВОДСТВО НА ОБА, 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ, 

РАЙОНЕН ПРОКУРОР, 

  ДО „ГОРУБСО ЗЛАТОГРАД“  АД, 

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 30.10.2018 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. Информация от „Горубсо – Златоград“ ЕАД с изх. № 08-00-52/27.09.2018 г., по 

вх. № ОС–617/27.09.2018 г., относно: Предприети действия за безопасността 

на съоръжение „Хвостохранилище Ерма река“. (съвместно заседание на ПК)  

 

2. 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 01.09.2018г. - 30.09.2018г. (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 

01.09.2018 г. - 30.09.2018 г., 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  01.09.2018г. – 30.09.2018г. (съвместно 

заседание на ПК) 

 

5. Информации - отчети за изпълнение на бюджета към 30.09.2018 г. и за III-то 

тримесечие на 2018 г., 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. 
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Златоград;  9.  ДГ „Щастливо детство” с. Старцево;  10. ДГ „Детски свят” с. 

Долен. (съвместно заседание на ПК) 

 

6. Докладна записка от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-232/16.10.2018 

г., по вх. № ОС–657/16.10.2018 г., относно: Отдаване под наем на терен, 

представляващ част от недвижим имот - частна общинска собственост. 

(съвместно заседание на ПК) 

 

7. Докладна записка от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-227/09.10.2018 

г., по вх. № ОС–638/09.10.2018 г., относно: Учредяване на Зарко Христов 

Стоянов право на допълващо застрояване за изграждане на навес с ивични 

основи, бетонова настилка и носеща дървена /метална/ конструкция със 

застроена площ 35 кв.м. в ПИ 31111.31.69 по КККР на гр. Златоград. 

(съвместно заседание на ПК) 

 

8. Докладна записка от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-228/09.10.2018 

г., по вх. № ОС–639/09.10.2018 г., относно: Предоставяне на земи от 

общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на  ЗСПЗЗ, във 

връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §14, ал.1 от ПЗР към ЗИД на ЗОЗЗ и  чл.45д, ал.6 

и чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ. (съвместно заседание на ПК) 

 

9. Докладна записка от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-229/09.10.2018 

г., по вх. № ОС–640/09.10.2018 г., относно: Учредяване право на пристрояване 

за изграждане на дървен навес със застроена площ 20 кв.м. към жилищна 

сграда, построена в УПИ X-530, кв.45  по ПУП на с. Старцево. (съвместно 

заседание на ПК) 

 

10. Докладна записка от Председателя на Общински съвет Златоград с вх. № ОС–

674/22.10.2018 г., относно: Приемане на Вътрешни правила за организацията и 

реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в 

Общински съвет Златоград.  (съвместно заседание на ПК) 

 

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

 

12. Други 

       

 

 

           ЕМИЛИЯ КРЪСТЕВА 

           Председател на Общински  

           съвет Златоград 


