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

Тел.: (03071) 2048; www.zlatograd.bg ;  ел. поща: obs_zlatograd@abv.bg                

                                                                                             Изх. № ОС -208/17.03.2023 г.  
 

  
 

ДО  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ПРЕДСТАВЛЯВАЩИЯ 
ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ 
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ С ВЪПРОСИ: 
1. Смятате ли, че при толкова нерешени проблеми в благоусторяването (улици, 

водопроводи, канализация и др.) в гр. Златоград, Старцево, Ерма река, Долен, 
Аламовци и в останалите населени места, изграждането на кооперативен пазар е по-
важно да се извърши в следващите месеци, при положение, че има съществуващ 
такъв? 

2. Необходимо ли е в момент на икономическа криза Община Златоград да изтегли 
кредит в размер на 1 700 120 лева за изграждане на Общински  кооперативен пазар и 
този кредит да се изплаща от всички данъкоплатци в продължение на десет години? 

3. Съгласни ли сте в центъра на града-до парка, да се изгради кооперативен пазар, 
вместо подходящ за туристическия облик на града обект? 
 
АДРЕС: 
гр. Златоград-4980, ул. „Рупите“ № 4, тел.: +359897950101 
Божидар Славов Даскалов 
 
ОТНОСНО: 
Отстраняване на установени нередности в подписката, внесена с Уведомление от 
инициативния комитет, по вх. № 2/14.03.2023 г. по описа на публичния регистър при 
ОбС-Златоград 
 
УВАЖАЕМИ Г-Н ДАСКАЛОВ, 
На основание чл. 29, ал.3 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната  

власт и местното самоуправление /ЗПУГДВМС/, Ви УВЕДОМЯВАМ, че: 
Предоставеният   от   Вас   електронен   носител  „флашка“  с   подписката,  

структурирания електронен вид, не съответства на необходимия формат, което възпрепятства 
извършването на проверката от ТЗ ГРАО Смолян, по реда на чл. 29, ал.2 от ЗПУГДВМС. 

На сайта на ГД ГРАО https://www.grao.bg/ в раздел „Нормативни актове и други“  
са публикувани указания за попълване на подписка в структуриран електронен вид при 
подписките в подкрепа на произвеждането на референдуми, граждански инициативи и общи 
събрания по ЗПУГДВМС. От сайта може да бъде изтегледа програма с формата на списъка в 
електронен вид. 

      Съгласно дадените указания: 
      Подписките по чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 12, ал. 4; чл. 29, ал. 1 във връзка с чл. 28,  

ал. 4; чл. 51, ал. 1 във връзка с чл. 49, ал. 3 и 57, ал. 5 във връзка с ал. 4 от Закона за пряко 
участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление се изготвят и в 
структуриран електронен вид във вид на текстови файл със следния формат (структура):  
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- Всеки нов ред от списъка съответства на нов ред от файла, като последователността във файла 
напълно съответства на тази в списъка.  
- За край на ред се считат символите „rn“ (windows формат) като разделители.  
Наличната информация се записва в девет колони, както следва:  
1. Пореден номер на реда в списъка.  
(Число от 1 до 999999.)  
2. Номер на страницата, на която се намира редът.  
(Число от 1 до 99999.)  
3. ЕГН.  
(Десет цифри, валиден ЕГН за българските граждани.)  
4. Собствено име.  
(Максимален брой символи 21, кирилица, позволени символи: букви от „а“ до „я“, интервал, 
апостроф, тире.)  
5. Бащино име.  
(Максимален брой символи 21, кирилица, позволени символи: букви от „а“ до „я“, интервал, 
апостроф, тире.)  
6. Фамилно име.  
(Максимален брой символи 42, кирилица, позволени символи: букви от „а“ до „я“, интервал, 
апостроф, тире.)  
7. Наименование на населеното място на постоянния адрес или на настоящия адрес при местна 
гражданска инициатива и общо събрание.  
(Максимален брой символи 30, кирилица, позволени символи: букви от „а“ до „я“, интервал, 
апостроф, тире, точка, римски цифри.)  
8. Наименование на локолизационната единица - улица, площад, булевард, жилищен комплекс, 
квартал и други.  
(Максимален брой символи 30, кирилица, позволени символи: букви от „а“ до „я“, интервал, 
апостроф, тире, точка, римски цифри.)  
9. Номер на локализационната единица - вход, етаж, апартамент, разделени с интервал.  
(Номерът на локализационната единица може да се състои от комбинация, съдържаща до 
четири символа, като първите три задължително са цифри, а последният символ е буква на 
кирилица. Входът се обозначава с една буква на кирилица или с число до две цифри. Етажът се 
обозначава с число до две цифри. Апартаментът се обозначава с число до три цифри. Номерът, 
входът, етажът и апартаментът са разделени с по един интервал.)  
Колони 8. и 9. се попълват, когато адресът съдържа тези елементи.  
- За край на колоните от 1 до 8 да се счита символът „;“. За край на последната колона (9. Номер 
на локализационната единица, вход, етаж, апартамент) се считат символите за край на ред „rn“  
(windows формат).  
- Списъкът в структуриран електронен вид се представя на технически носител.  

 
Във  връзка  с  гореизложеното,  ВРЪЩАМ   електронен  носител „флашка“ с  

подписката и ОПРЕДЕЛЯМ едномесечен срок, в който може да отстраните установените 
нередности в подписката, внесена с Уведомление от инициативния комитет, по вх. № 
2/14.03.2023 г., като предоставите същата в деловодството на Общинския съвет в указания срок, 
на технически носител в структуриран електронен вид, съгласно дадените указания. 
        

     ПРИЛОЖЕНИЕ: 
     Един брой елекронен носител „флашка“, съдържащ екселски файл „СПИСЪК-

РЕФЕРЕНДУМ!!!“, 14.03.23 – 15:40 – 42КБ, с вписани 632 имена. 
 

         С  УВАЖЕНИЕ: 
         адв. ГРИГОР ДЖАНГАЛОВ   
                 Председател на Общински съвет Златоград 
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