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 4980  Златоград,   Смолянска област, ул. ”Стефан Стамболов” №1 
 Тел/факс: (03071)  2589;   www.zlatograd.bg       E-mail:  obs@zlatograd.bg 

 

 
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 

 

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

21.02.2011 г.  /ПОНЕДЕЛНИК/ от 13.00  часа в заседателната зала на ОбС, свикано на 

основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА,  

 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН  ДНЕВЕН РЕД : 
 

1. ДЗ за изменение структурата на  Общинска администрация (вар.2) - предложение от 
14/02/2011, ; Информация за извънструктурен състав. Бюджет  на проекти в раздел 
“човешки ресурси”  за 2011. Искане на родители  от с. Аламовци до Златоград и 
обратно  

2. Изпълнение на годишния план за разпореждане със собствеността през 2010 г.   

3. Отчет по изпълнение на инвестиционната програма за 2010; 

4. Отчет на второстепенни разпоредители, ДЦ и ЦСРИ  за 2010 (ПК3,5) 

5. Финансови отчети по изпълнявани общински проекти през  2010 г 

6. ОТЧЕТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ 2010 в т.ч: 

6.1. разбивка на приходите по източници,  на разходи по параграфи, дейности и 
функции,  

6.2. годишен отчет по дълга, 

6.3. разплатени просрочени задължения от минали години и остатък по тях,  

6.4. отчет на предоставени средства за МБАЛ, РУП,  ГПУ, др 

6.5. състояние на набирателна сметка и  възстановяване на средствата по нея 

6.6. отчет на ползване на средствата от резерв за неотложни нужди 

6.7. информация за  спазване на приоритетите за разходване на бюджетни средства ; 

7. Годишна  програма за  разпореждане с общинска собственост -2011 
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8. Бюджет на разпоредители с делегирани бюджети 

9. ДЗ за Инвестиционна програма  през 2011, протокол и предложения от обществено 
обсъждания, постъпили молби на фирми и граждани – (за ул. Бреза, Беловидово, 
Васил Левски, Гривица, Христо Смирненски, ул. Здравец –Старцево, РУП, ГПУ,  УО) 

10. Бюджети на общински проекти и финансови ангажименти по партньорски проекти за 
2011 г. (очаква се представяне от ОбА)  

11. ДЗ ЗА  ОБЩИНСКИ  БЮДЖЕТ 2011, в т.ч. : 

11.1. разбивка на приходите по  източници, на разходите по параграфи, дейности и 
функции 

11.2. разпределение на преходния остатък 

11.3. бюджет на ангажиментите по общинския дълг, вкл. заделяне на средства за 
сметката по ФЛАГ 

11.4. разчет за целеви разходи,  резерв за неотложни нужди 

11.5. средства за дофинансирана численост на персонала в ОбА 

11.6. правомощия на кмета на общината 

11.7. други, свързани с бюджет 2011 
 

12. Отчет на МКБППМН (представен) 

13. ДЗ във връзка с проект  ОПРР - “Подобряване на туристическите атракции и 
свързаната с тях инфраструктура” и актуализиране на решение Д 468 (очаква се 
представяне на точните параметри и средства за бюджета от ОбА) 

14. Докладни записки за поемане на  общински дълг – при представяне на протоколи от 
приложими обществени обсъждания; 

15. Проекти за представени и  публикувани нови наредби  №20, 21, 22 – (при готовност) 

16. Информация за дейностите в Програмата за овладяване на популацията на 
безстопанствени животни  

17. ДЗ относно: Процедура по замяна на недвижими имоти мужду Община Златоград и С.  
Ликов, собственик на имот с идентификатор 3111.32.187 по кадастрална карта на гр. 
Златоград и други (при включване в год. Програма за собствеността по т.7) 

18. ДЗ относно отдаване под наем на помещение за нуждите на БЧК, Писмо на директор 
на БЧК 

19. ДЗ относно отдаване на терен за нуждите на Български спортен тотализатор 

20. Предложение за годишен план  и стратегия 2011-2013 на звено за вътрешен одит 

21. Други 

22. Питания 

 

Пламен Чингаров, 
Председател на Общински съвет   


