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ДО  
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, 
КМЕТ И РЪКОВОДСТВО НА ОБА, 
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ, 
РАЙОНЕН ПРОКУРОР, 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕСТНИ И  
РЕГИОНАЛНИ МЕДИИ 

П О К А Н А 
 

Поканвам  Ви за  участие в РЕДОВНО заседание на Общински съвет Златоград  на   

27.10.2010 г.  /СРЯДА/ от 13.00  часа в заседателната зала на ОбС, свикано на 

основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, съгласувано с Председателски съвет 

ДНЕВЕН РЕД : 
 

1. Отчет на изпълнение на общински бюджет за трето тримесечие 2010 г.  по 
приходи и разходи (ПК-1) 

2. Отчет на второстепенни разпоредители по изпълнение на бюджета им към 
30/09/2010– Кметство Старцево, училища и детски заведения (ПК-1 ) 

3. Актуализация на бюджет 2010 Община Златоград, във връзка с искания от 
второстепенни разпоредители (ПК-1 ) 

4. Отчет на изпълнение на инвестиционна програма към 30.09.2010 г. възстановени 
участъци от В и К след авариен ремонт (ПК-2) 

5. Състояние на пътна, улична и В и К инфраструктура, , текущо поддържане, 
подготовка за зимния сезон (ПК-2,6) 

6. Отчет на план сметката за разходите за почистване, сметосъбиране и 
сметоизвозване към 30.09.2010 г., (ПК-2) 

7. Дейности по изпълнение на Общинската програма за управление на отпадъците, 
одобряване на споразумение за партньроство с общини Мадан и Неделино, във връзка 
с депо за ТБО (ПК- 3) 

8. Справки за неразплатени разходи, просрочени задължения и поети ангажименти 
към 30/09/2010; (ПК 6,1) 

9. Справка за платени  разходи за материали и външни услуги за месец септември 
2010 по контрагенти (ПК-6,1) 

10. Информация за постъпленията от туристическата такса към 30/09/2010 г   и  с 
натрупване от началото на година (ПК-6) 

11. Състояние на общинската собственост, изпълнение на годишната програма за 
разпореждане със собствеността (ПК-1) 

12. Изпълнение на общински финансови трансфери за МБАЛ, Информация на на Управител 
на МБАЛ и ДЗ  на Кмет на общината за определяне вариант за осигуряване  на 
допълнителни финансови средства за рентгенов апарат  (ПК-3) 

13. Информация за областна здравна карта  на обл. Смолян, концепция за 
здравеопазването и влияние за МБАЛ Златоград ( ПК - 3) 

 



 

14. Информация за проект Благоустрояване на площад в централната градска част на гр. 
Златоград по ПРСР по мярка 322 и ДЗ за издаване на запис на заповед от община 
Златоград в полза на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаваща 
авансово плащане по договор № 21/322/00067 от 08.10.2010 за проекта ( ПК 3,5) 

15. ДЗ за изменение на решение Д692 за кандидатстване по ОПРР – с проект «Изграждане 
на крайбрежна стена  корекция на  левия бряг на р. Върбица ( необходима е  
информация за източник на  средствата за  собствено участие)  

16. Предприети действия за кандидатстване  пред МКВП при МС за ликвидиране на 
последствия от наводнения при р. Хасидере, молба Терекиев  и становище ОбА, Молби 
за щети от проливни  валежи на 19/10/2010 – ул. Пенчо Славейков, ул. Кина Евтимова, 
др (ПК-2) 

17. Продажба на лек автомобил, марка "Крайслер", модел "Вояджер" и специален 
автомобил марка "Лиаз", модел "Мадара" - собственост на община Златоград (ПК-1) 

18. ДЗ и молба за удължаване на срок за наем  ЕТ “Грифо- Хито Топчиев” (ПК-1) 

19. ДЗ на временна комисия за Статут литературна награда (ВК) 

20. ДЗ на временна комисия за Еднократни помощи на ОбС (ВК) (обсъждане в режим 
на закрито заседание) 

21. ДЗ Процедура по чл. 15 от ЗУТ за кв. 72 по плана на гр. Златоград по  молба на 
собственици на ПИ 31111.35.199 по кадастрална карта /кооперативен пазар/, 
Становище на ОбА по ДЗ за процедурата.(ПК6,4) 

22. ДЗ - Процедура по чл. 15 от ЗУТ за кв. 112 по плана на гр. Златоград по молба на 
Минка Стефанова (ПК 6,4) 

23. ДЗ за командировки на кмета и председателя на ОбС ( ПК-6) 

24. Кандидатстване на Община Златоград с проект «Златоград и Щавенхаген – 
партньорство за добро управление» по ОПАК. 

25. Кандидатстване на Община Златоград с проект «Ефективна ОбА  в услуга на 
гражданите и бизнеса» по ОПАК. 

26. Питания : 

26.1. Чингаров – изпълнение на решение Д699- причина за дефекти на 
сметосъбиращи автомобили; 

26.2. Чингаров причини за удължаване срока за затваряне на  тротоар за изпълнение 
на СМР кръстовище до ресторант ЕЛИТ 

27. Други  

27.1. Потвърждение, че проекти на ОНЧ Просвета-Златоград и НЧ Прогрес-Старцево  
по ПРСР съответстват на Общински план за развитие (без становище от ПК)  

27.2. Дз от Клуб на пенсионра Златоград относно допълнително финаннсиране (без 
становище от ПК)  

28. Молби за еднократна финансова помощ   (обсъждане в режим на закрито 
заседание) 

 

Заб. По всяка от  точките в  дневния ред  докладват Председателя на ресорната ПК  и вносителя; 

 

Пламен Чингаров, 

Председател на Общински съвет   


