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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-1774/18.10.2017г. 

      

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 

24.10.2017 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. 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 01.09.2017 г. - 

30.09.2017 г.  

Писмо от Д-р Людмил Личев – управител на МБАЛ „Проф. д-р ,Асен Шопов” ЕООД гр. 

Златоград с изх. № 1310/16.10.2017 г., по вх. № ОС–1763/16.10.2017 г., относно: Молба за 

трансфериране на оставаща част от субсидията. (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 01.09.2017 г. - 

30.09.2017 г., 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  01.08.2017г. – 

31.08.2017г. и периода от  01.09.2017 г. - 30.09.2017 г., (съвместно заседание на ПК)  
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4. Информации - отчети за изпълнение на бюджета към 30.09.2017 г. на: 1.  СУ „Антим І-ви” гр. 

Златоград; 2. ОУ „Васил Левски“ гр. Златоград; 3.  СУ „Св. княз Борис І-ви” с. Старцево; 4.  

ДГ „Снежанка” гр. Златоград;  5.  ДГ „Радост” гр. Златоград;  6.  ДГ „Детски свят” с. Долен ;   

7. ДГ „Щастливо детство” с. Старцево;  8. Кметство с. Старцево; 9.  ОУ „Васил Левски“ с. 

Ерма река; 10. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Долен; (съвместно заседание на ПК) 

 

5. Докладна записка от Кмета на Община Златоград  с изх. № 61-00-288/16.10.2017 г., по вх. № 

ОС–1762/16.10.2017 г., относно:  Промяна на инвестиционна програма и бюджета на Община 

Златоград за 2017г. (съвместно заседание на ПК) 

 

6. Докладна записка от Кмета на Община Златоград  с изх. № 61-00-281/11.10.2017 г., по 

вх. № ОС–1755/13.10.2017 г., относно:  Предложение за удостояване на проф. Николай 

Овчаров със званието „Почетен гражданин“ на Община Златоград. (съвместно заседание 

на ПК) 

 

7. Докладна записка от Кмета на Община Златоград  с изх. № 61-00-282/13.10.2017 г., по 

вх. № ОС–1751/13.10.2017 г., относно: Отдаване под наем на земеделска земя,  

представляваща имот с № 620004 , находяща се в землището на  с. Долен. (съвместно 

заседание на ПК) 

 

8. Докладна записка от Кмета на Община Златоград  с изх. № 61-00-283/13.10.2017 г., по 

вх. № ОС–1759/13.10.2017 г., относно: Процедура по прекратяване на съсобственост в 

УПИ ХХ-365, кв. 106 по ПУП на гр. Златоград между Община Златоград и Минка 

Събева Белева. (съвместно заседание на ПК) 

 

9. Молба за еднократна помощ. (съвместно заседание на ПК) 

 

10. Други 

 

 

 
ЕМИЛИЯ КРЪСТЕВА 

Председател на Общински  

съвет Златоград 


