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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-211/20.03.2019г. 

   

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 26.03.2019 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. Актуални въпроси към представителите на: 

 ВиК ЕООД гр. Смолян; 

 Електроразпределение ЮГ ЕАД - КЕЦ Златоград; 

 Териториално поделение „Държавно горско стопанство” Златоград; 

 РУ Златоград към Областна дирекция на МВР гр. Смолян. 

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 01.02.2019г. - 28.02.2019г.  (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 

01.02.2019г. - 28.02.2019г., 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  01.02.2019г. – 28.02.2019г. (съвместно 

заседание на ПК) 
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5. Докладна записка от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-

79/13.03.2019г., по вх. № ОС–189/13.03.2019г., относно: Проект на Годишен 

план за развитие на социалните услуги в Община Златоград за 2020 година. 

(съвместно заседание на ПК) 

 

Докладна записка от Директора на ДСП – Златоград с изх. № 2102-08-00-

0311/11.03.2019г., по вх. № ОС–180/12.03.2019г., относно: Проект на 

Програма за закрила на детето за 2019 година. (съвместно заседание на ПК) 

 

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

80/13.03.2019г., по вх. № ОС–190/13.03.2019г., относно: Отчет за изпълнение 

на Програма на дейностите за развитието на туризма в Община Златоград през 

2018 г. и Програма на дейностите за развитието на туризма в Община 

Златоград през 2019 г. (съвместно заседание на ПК) 

 

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

85/13.03.2019г., по вх. № ОС–194/13.03.2019г., относно: Отчет за 

изпълнението на Програмата за управление на отпадъците в Община 

Златоград, през 2018 год. (съвместно заседание на ПК) 

 

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

91/19.03.2019г., по вх. № ОС–207/19.03.2019г., относно: Обявяване на имоти  

- публична общинска собственост за частна общинска собственост. (съвместно 

заседание на ПК) 

 

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

82/13.03.2019г., по вх. № ОС–192/13.03.2019г., относно: Процедура по чл.15 

от ЗУТ и замяна в кв.157 по ПУП на гр.Златоград по молба на Соня Челова. 

(съвместно заседание на ПК) 

 

10. Докладна записка от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-

81/13.03.2019г., по вх. № ОС–191/13.03.2019г., относно: Отдаване под наем на 

част от недвижим имот – публична общинска собственост в сградата на СУ 

“Св. Княз Борис І”, с. Старцево, общ. Златоград, за Ученическа столова. 

(съвместно заседание на ПК) 

 

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

 

12. Други 

 

     

 

           ЕМИЛИЯ КРЪСТЕВА 

           Председател на Общински  

           съвет Златоград 


