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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 – 438/22.07.2022 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  заседание на Общински съвет Златоград на 

29.07.2022г. (петък) от 15:00 часа, в залата на Общински съвет, свикано на основание чл. 25, 

т. 1 от ЗМСМА и чл. 55, ал.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 01.06. – 

30.06.2022 г. (съвместно заседание ПК) 

 

2. Информации - отчети за изпълнение на бюджета към 30.06.2022г. второ 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; 11. ДЯ „Мир“ гр. Златоград. 

(съвместно заседание на 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  01.06. – 

30.06.2022 г. (съвместно заседание ПК)  

4. Докладна записка от Мирослав Митков  Янчев  –  Кмет на Община Златоград с изх. № 61-00-176 / 

15.07.2022 г., по вх. № ОС – 413 / 15.07.2022  г., относно: Допусната очевидна фактическа грешка 

в Докладна записка с изх. № 61-00-144/ 13.06.2022 г. към Решение № З 510 от 29.06.2022 г. на 

Общински съвет Златоград. (съвместно заседание ПК)  

 

5. Докладна записка от Мирослав Митков  Янчев  –  Кмет на Община Златоград с изх. № 61-00-167 / 

06.07.2022 г., по вх. № ОС – 388 / 06.07.2022  г., относно:  Безвъзмездно предоставяне за 

управление на Лек автомобил на ОД на МВР – Смолян за нуждите на РУ – Златоград. (съвместно 

заседание ПК)  

 

6. Докладна записка от Мирослав Митков Янчев  –  Кмет на Община Златоград с изх. № 61-00-171 

/13.07.2022 г., по вх. № ОС – 400 / 13.07.2022 г., относно:  Одобряване разходите за командировки 

на Кмета на Община Златоград за периода от 04.01.2022 г. до 30.06.2022 г. (съвместно заседание 

ПК)  

  

7. Докладна записка от Мирослав Митков  Янчев  –  Кмет на Община Златоград с изх. № 61-00-165 

/01.07.2022 г., по вх. № ОС – 382 / 01.07.2022 г., относно: Актуализиране състава на Съвет по 

въпросите на социалните услуги. (съвместно заседание ПК)  
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8. Докладна записка от Мирослав Митков  Янчев  –  Кмет на Община Златоград с изх. № 61-00-172 / 

15.07.2022 г., по вх. № ОС – 407 / 15.07.2022  г., относно: Заявление с вх.№ 94-00-1845/04.07.2022 

г. от Данчо Митков Крушков с искане за издаване на разрешение за изработване на ПУП-ПЗ и 

одобряване на Задание за допускане за изготвяне  на ПУП–ПЗ. (съвместно заседание ПК)  

 

9.  Докладна записка от Мирослав Митков  Янчев  –  Кмет на Община Златоград с изх. № 61-00-173 / 

15.07.2022 г., по вх. № ОС – 408 / 15.07.2022  г., относно: Заявление с вх.№ 94-00-

1881/07.07.2022 г. от Велин Добрев Даскалов с искане за издаване на разрешение за 

изработване на ПУП-ПЗ и одобряване на Задание за допускане за изготвяне  на ПУП–ПЗ 
(съвместно заседание ПК) 

 

10.  Докладна записка от Мирослав Митков  Янчев  –  Кмет на Община Златоград с изх. № 61-00-174 / 

15.07.2022 г., по вх. № ОС – 409 / 15.07.2022 г., относно: Заявление с вх.№ 94-00-1846/04.07.2022 

г. от Асен Зарков Хаджиев с искане за издаване на разрешение за изработване на ПУП-ПЗ и 

одобряване на Задание за допускане за изготвяне на ПУП–ПЗ  (съвместно заседание ПК)  

 

11.  Докладна записка от Мирослав Митков  Янчев  –  Кмет на Община Златоград с изх. № 61-00-175 / 

15.07.2022 г., по вх. № ОС – 410 / 15.07.2022  г., относно: Заявление с вх.№ 52-00-511/05.07.2022 

г. от „ПРОДЖЕКТ СОЛАР КЪМПАНИ“ ЕООД с искане за издаване на разрешение за 

изработване на ПУП-ПЗ и одобряване на Задание за допускане за изготвяне  на ПУП–ПЗ. 

(съвместно заседание ПК)  

 

12.  Информация от Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. 

Смолян, по вх. № ОС – 384 / 04.07.2022 г., относно: Проведено редовно заседание на Общото 

събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД, гр. Смолян. (съвместно заседание ПК) 

 

13.  Докладна записка с изх. № 61-00-180/21.07.2022 г. на Кмета на Община Златоград, по вх. № ОС-

435/21.07.2022 г. на ОбС-Златоград,   

Относно|: Подаване на проектно предложение от Община Златоград, чрез подбор на проектни 

предложения по процедура BG06RDNP001-19.571 МИГ – Кирково - Златоград, Мярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“. Процедурата е в съответствие със Стратегията за водено от общностите 

местно развитие на МИГ-Кирково-Златоград и с приоритетите на Общинския план за развитие на 

община Златоград за периода 2014-2020 година. (съвместно заседание ПК) 

 

14.  Съпроводително писмо с Проект за решение за откриване процедура по провеждане на  конкурс 

за избор на Управител и възлагане управлението на  МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов“ ЕООД, гр. 

Златоград, по вх. № ОС-423/19.07.2022 г.  (съвместно заседание ПК) 

 

15. Молба за еднократна финансова помощ. (съвместно заседание ПК)  

 

16.  Питания   

 

17.  Други. 

 

  

 

адв. ГРИГОР ДЖАНГАЛОВ     

Председател на Общински  

съвет Златоград 

 

 

 

 

 

 

 


