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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 – 819 / 26.11.2020 г.  

ДО  

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, 

КМЕТ  И  РЪКОВОДСТВО НА ОБА, 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ, 

РАЙОНЕН ПРОКУРОР, 

            

ДО  

ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ   

 

П О К А Н А 

 

        Каня Ви да вземете участие в редовно онлайн заседание на Общински съвет Златоград на 

03.12.2020 г. (четвъртък) от 15.00  часа чрез платформа ZOOM, свикано на основание чл. 28а, ал. 1 

от ЗМСМА и чл. 55а, 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 01.09. – 30.09.2020 г. и 01.10. – 31.10.2020 г.(съвместно онлайн 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 01.09. – 30.09.2020 г. и 01.10. – 31.10.2020 г., 

неразплатени и просрочени задължения, справка за средна месечна посещаемост. 

(съвместно онлайн заседание ПК) 

3. Информации - отчети за изпълнение на бюджета към 30.09.2020 г. - 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 онлайн заседание 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. – 30.09.2020 г. и 01.10. – 31.10.2020г. (съвместно онлайн заседание 

ПК) 

5. Информация от Кмета на Община Златоград с изх.№ 61-00-291/18.11.2020г., по вх.№ 

ОС – 776/18.11.2020 г., относно: Одитен доклад на сметна палата № 0400310320, за 

извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община 

Златоград за 2019 г. (съвместно онлайн заседание ПК) 
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6. Информация от Кмета на Община Златоград с изх.№ 61-00-306/23.11.2020г., по вх.№ 

ОС – 799/23.11.2020 г., относно: Изпълнението на основните бюджетни показатели по 

чл.14, ал.1 от ЗПФ на Община Златоград към 30.09.2020 г. 

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

00-288 / 17.11.2020г., по вх. № ОС – 733 / 17.11.2020г., относно: Промяна на решение № 

Ж 885, прието с Протокол на Общински съвет - Златоград № 58 от 27.12.2018 

г.,променено с Решение № 3 52, прието с Протокол  на Общински съвет – Златоград № 8 

от 27.02.2020 г., за кандидатстване за кредит пред фонд ФЛАГ за финансиране на 

допустими дейности по проект „е-Social Health Care”, с акроним е-SOHECA, в частта 

срок на погасяване, във връзка с удължаване на срока на погасяване на главницата по 

договор за кредит № 1068/08.05.2019 г., сключен между Община Златоград и фонд 

ФЛАГ. (съвместно онлайн заседание ПК) 

 

8. Докладна записка от Групата общински съветници „Заедно за Община Златоград, по вх. 

№ ОС – 744 / 05.11.202 0г., относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение 

на Наредба №14 на Общински съвет Златоград за определяне на размера на местните 

данъци на територията на Община Златоград. (съвместно онлайн заседание ПК) 

 

9. Предложение от Общински съветници от Групата „Заедно за Община Златоград“ с вх.№ 

ОС – 757 / 26.10.2020 г., относно: Предложение за награждаване на Радослав Велинов 

Саралийски, трети на Републиканско първенство по бокс за мъже и жени за купата на 

България /категория мъже/ и постигнати четири победи в полупрофесионалния бокс в 

Англия с предстоящ дебют в професионалния бокс. (съвместно онлайн заседание ПК) 

 

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

00-289 / 17.11.2020 г., по вх. № ОС – 772 / 17.11.2020 г., относно: Поемане на разходите 

за погребение на гражданин от бюджета на Община Златоград. (съвместно онлайн 

заседание ПК) 

 

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

00-124 / 18.05.2020 г., по вх. № ОС – 324 / 18.05.2020 г., относно: Прекратяване на 

съсобственост върху проектен ПИ с идентификатор 31111.35.780  по КК на гр. 

Златоград между Община Златоград и СК „ВАЛЗАХ” ЕООД, представлявано от 

Владимир Ставрев Енчев, чрез продажба на частта на Община Златоград. (съвместно 

онлайн заседание ПК) 

 

12. Докладна записка от Групата общински съветници „Заедно за Община Златоград, по вх. 

№ ОС – 774 / 17.11.2020г., относно: Изграждане на сухо помещение (навес) за 

погребални ритуали в Гробищен парк гр. Златоград. (съвместно онлайн заседание ПК) 

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

00-298 / 19.11.2020г., по вх. № ОС – 788 / 19.11.2020г., относно: Отдаване под наем на 

лекарски кабинет № 2, находящ се на ІІ етаж в сграда „Бивша поликлиника“ в гр. 

Златоград. (съвместно онлайн заседание ПК) 

14.  Докладна записка от Мирослав Митков Янчев – Кмет на Община Златоград с изх. № 

61-00-299 / 19.11.2020г., по вх. № ОС – 789 / 19.11.2020г., относно: Отдаване под наем 

на стоматологичен кабинет, находящ се на І етаж в сграда „Здравно служба“ с. Долен, 

община Златоград. (съвместно онлайн заседание ПК) 

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

00-300 / 19.11.2020г., по вх. № ОС – 790 / 19.11.2020г., относно: Отдаване под наем на 

помещения № 1 и № 2, с обща  площ от 27,67 кв. м, находящи се на приземен етаж в 

масивна сграда в УПИ І – Производствен цех, кв. 21 по плана на с. Аламовци, общ. 

Златоград. (съвместно онлайн заседание ПК) 
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16. Докладна записка от Мирослав Митков Янчев – Кмет на Община Златоград с изх. № 61-

00-294/ 19.11.2020 г., по вх. № ОС – 784 / 19.11.2020 г., относно: Процедура по замяна и 

чл.15 от Закона за устройство на територията в обхват УПИ ХІІ,  кв.22  по ПУП на 

с.Старцево, по молба на Община Златоград и Драгомир Кетипов. (съвместно онлайн 

заседание ПК) 

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

00-297/ 19.11.2020 г., по вх. № ОС – 787 / 19.11.2020 г., относно: Отстъпване право на 

пристрояване върху допълнителна площ от 13 кв. м. за реализиране на изграждане на 

пристройка към  северната фасада на  жилищна сграда, построена в УПИ ІV-277, кв.33 

по ПУП на с. Старцево (съвместно онлайн заседание ПК) 

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

00-296/ 19.11.2020 г., по вх. № ОС – 786 / 19.11.2020 г., относно: Отстъпване право на 

строеж в полза на Ваклин Младенов Караасенов, за изграждане на социално жилище в 

УПИХVІІ-484, кв.42  по ПУП на с. Старцево. (съвместно онлайн заседание ПК) 

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

00-293/ 19.11.2020 г., по вх. № ОС – 783 / 19.11.2020 г., относно: Процедура по чл.15 от 

Закона за устройство на територията за УПИ V-139, кв.6 по ПУП на с.Старцево и 

улична регулация по ПУП на с.Старцево, по Заявление от Сийка Биндева (съвместно 

онлайн заседание ПК) 

20.  Докладна записка от Мирослав Митков Янчев – Кмет на Община Златоград с изх. № 

61-00-305/20.11.2020 г., по вх. № ОС – 798 /20.11.2020 г., относно: Извънредно 

заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Смолян. (съвместно онлайн 

заседание ПК) 

21. Питания.  

22. Други. 

 

 

 

 

 

           ЕМИЛ ХУМЧЕВ 

           Председател на Общински  

           съвет Златоград 


