
1 

 

 
 4980  Златоград,   Смолянска област, ул. ”Стефан Стамболов” № 1 

Тел/факс: (03071)  2589;   www.zlatograd.bg;  obs_zlatograd@abv.bg 

Изх. ОС – 399 / 01.07.2021 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 07.07.2021 г. (сряда) от 

14.30  часа в заседателната зала на ОбС, свикано на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и  чл. 54, ал.1, т.1 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 01.05. – 31.05.2021 г. - (съвместно заседание 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 01.05. – 31.05.2021 г., неразплатени и просрочени задължения, 

справка за средна месечна посещаемост. (съвместно заседание 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 01.05. - 

31.05.2021г. (съвместно заседание ПК) 

 

4.  Докладна записка от Мирослав Митков Янчев – Кмет на Община Златоград с изх. № 61-00-149/ 

24.06.2021г., по вх. № ОС – 378 / 24.06.2021 г., относно: Определяне основно трудово 

възнаграждение на кметове на кметства (съвместно заседание ПК) 

 

5. Докладна записка от Мирослав Митков Янчев – Кмет на Община Златоград с изх. № 61-00-142 / 

15.06.2021г., по вх. № ОС – 365 / 15.06.2021 г., относно: Предложение за изменение и 

допълнение на Правилата за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова 

помощ на граждани от бюджета на Община Златоград. (съвместно заседание ПК) 

 

6. Докладна записка от Мирослав Митков Янчев – Кмет на Община Златоград с изх. № 61-00-129 / 

07.06.2021г., по вх. № ОС – 338 / 07.06.2021 г., относно: Продажба на недвижим имот – частна 

общинска собственост. (съвместно заседание ПК) 
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7. Докладна записка от Мирослав Митков Янчев – Кмет на Община Златоград с изх. № 61-00-144 / 

18.06.2021г., по вх. № ОС – 370 / 18.06.2021 г., относно: Подписване на окончателен договор за 

продажба на общински имот с Златко Каменов Травлев и приключване на процедура по чл.15 от 

Закона за устройство на територията за ПИ 750, кв.50 по кадастрален план на с.Старцево 

(съвместно заседание ПК) 

 

8. Докладна записка от Мирослав Митков Янчев – Кмет на Община Златоград с изх. № 61-00-128 / 

07.06.2021г., по вх. № ОС – 339 / 07.06.2021 г., относно: Продажба на недвижим имот – частна 

общинска собственост. (съвместно заседание ПК) 

 

9. Докладна записка от Мирослав Митков Янчев – Кмет на Община Златоград с изх. № 61-00-147 / 

21.06.2021г., по вх. № ОС – 376 / 21.06.2021 г., относно: Заявление с вх.№ 94-00-

1295/28.04.2021 г. от Илия Сенков Буков (съвместно заседание ПК) 

 

10. Докладна записка от Мирослав Митков Янчев – Кмет на Община Златоград с изх. № 61-00-148 / 

21.06.2021г., по вх. № ОС – 376 / 21.06.2021 г., относно: Съгласуване на предложение за 

изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП – ПР) в обхват на 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІІ-Търговия и услуги, кв.46 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с 

идентификатор 31111.35.740 по Кадастрална карта на гр.Златоград), УПИ ХІ-За автобусна 

спирка, кв.46 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.35.739 по Кадастрална карта 

на гр.Златоград) и прилежаща тротоарна площ, част от ПИ с идентификатор31111.35.703 

(съвместно заседание ПК) 

 

11. Докладна записка от Мирослав Митков Янчев – Кмет на Община Златоград с изх. № 61-00-

79/15.04.2021г.,по вх. № ОС–207/15.04.2021 г.,относно: Процедура по чл.124а и чл.15 от Закона 

за устройство на територията за УПИ VІІ-1538 кв.123 по ПУП на гр.Златоград, по заявление от 

Антон Гюнелиев и Асен Гюнелиев  (съвместно заседание на ПК) 

 

12. Докладна записка от Мирослав Митков Янчев – Кмет на Община Златоград с изх. № 61-00-

152/28.06.2021г.,по вх. № ОС–381/28.06.2021 г.,относно: Процедура по замяна и чл.15 от 

Закона за устройство на територията в обхват УПИ І-Озеленяване, кв.13 и улична регулация по 

ПУП на гр.Златоград (съвместно заседание на ПК) 

 

13. Информация относно: Доклад от Людмил Симеонов - Председателя на Постоянната комисия 

по Предотвратяване и установяване конфликт на интереси при Общински съвет – Златоград с 

вх. № ОС – 398 / 01.07.2021г.  

 

14. Питания. 

 

15. Други. 

 

 
 

 

 

 

           ЕМИЛ ХУМЧЕВ    

           Председател на Общински  

           съвет Златоград 


