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

тел/ факс: (03071) 2589; www.zlatograd.bg    ел. поща: obs@zlatograd.bg ;               

изх. № ОС- 3918/15.02.2011 г. 
 
До членовете на ОбС, 

До кмета на Община Златоград, 

До кметовете на населени места и км.наместници, 
 
 Уважаеми госпожи и господа,   

Представям Ви дневен ред и график за заседанията на постоянните комисии при 
ОбС Златоград през м. Февруари 2011 

 
Редовно  
заседание   

� 
 
Общ. Обсъждане -  
11.02.2011 г. 
 
Материали –              
до 14.02.2011 г 
 
ПК заседават  
16-18 януари 

 
1. Отчет на бюджет и програми 2010 г. 

� Отчет по изпълнението на Общински бюджет 2010 в т.ч: 
• разбивка на приходите по източници,  
• разходи по параграфи, дейности и функции,  
• годишен отчет по дълга, 
• разплатени просрочени задължения от минали 

години и остатък по тях,  
• изпълнение на антикризисните мерки,  
• отчет на предоставени средства за МБАЛ, РУП,  

ГПУ, др 
• състояние на набирателна сметка и отчет за 

възстановяванета на средствата по нея 
• отчет на ползване на средствата от резерв  
• финансови отчети по изпълнявани проекти 
• информация за  спазване на приоритетите за 

разходване на бюджетни средства ; 
� Отчет за разпореждане със собствеността  
� Отчет по изпълнение на инвестиционната програма за 

2010; 
� Отчет на второстепенни разпоредители, ДЦ и ЦСРИ  за 

2010; 
2. Бюджет 2011  

a. Програма за  разпореждане с общинска собственост -2011 
b. Инвестиционна програма -2011 
c. Бюджет на разпоредители с делегирани бюджети 
d. Протокол и предложения от обществено обсъждания, 

постъпили молби, искания, предложения  до ОбС във 
връзка с бюджет 2011 

e. Общински  Бюджет 2011, в т.ч. : 
•  разбивка на приходите по  източници,  
• разбивка на разходите по параграфи, дейности и функции 
• разпределение на преходния остатък 
• бюджет на ангажиментите по общинския дълг, вкл. 

заделяне на средства за сметката по ФЛАГ 
• разчет за целеви разходи, разходи за МБАЛ, резерв за 

неотложни нужди 
• средства за дофинансирана численост на персонала в ОбА 
• бюджети на общински проекти и финансови ангажименти 

по партньорски проекти  

 

21 
ФЕВР. 

понед. 



• правомощия на кмета на общината 
• други, свързани с бюджет 2011 

Текущи материали :  
3. ДЗ структура на Общинска администрация; (становище на ПК)  
4. Отчет на МКБППМН (представен) 
5. Проекти за нови наредби – (представени, публикувани) 
6. Доокомплектоване на докладни за поемане на дълг – протоколи 

от приложими обществени обсъждания  
7. Финансови справки за месец януари 2011; 
8. Други с неотложен характер; 

 
11.02.2011    16,00 ч   Обществено обсъждане – отчет 2010 и 

бюджет 2011 – зала на ОбС  

16.02.2011    15,00 ч (съвместно) ПК №4 Образование, култура, 

чов.ресурси и  ПК №6 Младежки дейности,  спорт  и туризъм   

17.02.2011  15,00 ч (съвместно) ПК №3 Здравеопазване и лек. 

политика  и  ПК №5 Евроинтеграция и социални дейности     

18.02.2011    13,00 ч      ПК Устройство на територията и екология   

18.02.2011    15,00 ч  (съвместно) ПК № 1 -Финанси, общ. 

собственост и транспорт   и ПК №7 - Обществен ред и право 

18.02.2011    18,00 ч      Председателски съвет 

21.02.2011     13,00 ч       ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС    
 

 
 
за заседанията на Постоянните комисии  
към Общински съвет – Златоград  
в залата на ОбС Златоград 

 
ПК   ПО ФИНАНСИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ТРАНСПОРТ 
И  ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО  ОБЩЕСТВЕН  РЕД  И  ПРАВО  

До членовете, вкл асоциираните гражд.представители:   
г-жа Емилия Драганова, г-н Младен Чаушев,  г-н Величко Сидеров, 
инж. Антон Симеонов, адв.  Григор Джангалов, г-жа Емилия 

Кръстева, г-н Георги Бързиков, г-н Боян Каменов,  г-жа Нина Пашова, г-н Яким Дюлгеров, г-н 
Кирил Даскалов, г- Антон Ушев, г-н  Ясен Башов 
      До Общинска администрация Златоград: 
г-н Мирослав Янчев – Кмет на Община Златоград, г-н Севдалин  Севриев - Зам.кмет 
г-жа Eлмира Угорлиева – Зам.кмет, г-жа  Ангелина Топчиева – Секретар на Общ.Златоград,  г-

жа Златка Цекова, г-жа Милена Златанова,  г-жа Надя Мангарудова,  инж. Елка  Чаушева,  
 
 
 

За заседание   на    18/02/2011 г.  – 15,00  часа  в  залата на ОбС – Златоград 

1. Отчет на бюджет и програми 2010 г. 
� Отчет по изпълнението на Общински бюджет 2010 в т.ч: 

• разбивка на приходите по източници,  
• разходи по параграфи, дейности и функции,  
• годишен отчет по дълга, 
• разплатени просрочени задължения от минали години и остатък по тях,  
• изпълнение на антикризисните мерки,  
• отчет на предоставени средства за МБАЛ, РУП,  ГПУ, др  

  



• състояние на набирателна сметка и отчет за възстановяванета на 
средствата по нея 

• отчет на ползване на средствата от резерв  
• финансови отчети по изпълнявани проекти 
• информация за  спазване на приоритетите за разходване на бюджетни 

средства ; 
� Отчет за разпореждане със собствеността  
� Отчет по изпълнение на инвестиционната програма за 2010;  
� Отчет на второстепенни разпоредители, ДЦ и ЦСРИ  за 2010; 

2. Бюджет 2011  
� Програма за  разпореждане с общинска собственост -2011 
� Инвестиционна програма -2011 
� Бюджет на разпоредители с делегирани бюджети  
� Протокол и предложения от обществено обсъждания, постъпили молби, 

искания, предложения  до ОбС във връзка с бюджет 2011 
� Общински  Бюджет 2011, в т.ч. : 

•  разбивка на приходите по  източници,  
• разбивка на разходите по параграфи, дейности и функции 
• разпределение на преходния остатък 
• бюджет на ангажиментите по общинския дълг, вкл. заделяне на средства 
за сметката по ФЛАГ 

• разчет за целеви разходи, разходи за МБАЛ, резерв за неотложни нужди 
• средства за дофинансирана численост на персонала в ОбА 
• бюджети на общински проекти и финансови ангажименти по 
партньорски проекти   

• правомощия на кмета на общината 
• други, свързани с бюджет 2011 

3. Доокомплектоване на докладни за поемане на дълг – протоколи от приложими 
обществени обсъждания ; 

Председател на ПК ФОСТ: Емилия Драганова 

Председател на ПК ОРП:    адв. Григор Джангаров 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ЕКОЛОГИЯ 

До членовете, вкл асоциираните граждански  представители:  Г-н Младен Чаушев, инж.  
Антон Симеонов, инж. Невена Александрова,   г-н Георги Бързиков, г-н Величко Сидеров, г-жа 
Жечка  Хаджийска, г-н Емил Хумчев, г-н  Едгар Башев, г-жа Минка Салагьорова, г-н Красимир 
Чипчиев 
    До Общинска администрация Златоград: 
г-н Мирослав Янчев – Кмет на Община Златоград, г-н Севдалин  Севриев - Зам.кмет 
г-жа Eлмира Угорлиева – Зам.кмет, г-жа  Ангелина Топчиева – Секретар на Общ.Златоград,    
инж. Елка  Чаушева, г-жа Златка Цекова, г-жа Милена Златанова   
 

 

 

За заседание   на    18/02/2011 г.  – 13,00  часа  в  залата на ОбС – Златоград 

1. Отчет на бюджет и програми 2010 г. 
� Отчет по изпълнение на инвестиционната програма за 2010; 
� Отчет за разпореждане със собствеността  
� Отчет по изпълнението на Общински бюджет 2010  

2. Бюджет 2011  
� Инвестиционна програма -2011, Протокол и предложения от обществено 

обсъждания, постъпили молби, искания, предложения  до ОбС във връзка с 
бюджет 2011 и инвестиционна програма 

� Програма за  разпореждане с общинска собственост -2011 
� Общински  Бюджет 2011 – обща  рамка,  приходи по източници и разходи по 

параграфи, дейности и функции. 

 



 
3.  Финансови справки за месец януари 2011; 
4.  ДЗ относно: Процедура по замяна на недвижими имоти мужду Община Златоград и 
Серьожа Хр. Ликов, собственик на имот с идентификатор 3111.32.187 по кадастрална 
карта на гр. Златоград и други 

5.  Други с неотложен характер; 
 

  Председател на ПК УТЕ:    Младен Чаушев 

 

 
  ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ЛЕКАРСТВЕНА ПОЛИТИКА  
И     ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И СОЦИАЛНА  ПОЛИТИКА: 
 

 До членовете, вкл асоциираните граждански  представители 
Д-р Евелина Лазарова,  г-н Емил Хумчев, г-жа Невена Александрова, г-н Кирил 
Даскалов, г-жа Таня Терзиева,   д-р Ерол Чинар, д-р Людмил Личев 
 
Г-жа Емилия Кръстева, г-жа Емилия Драганова, г-жа Нина Пашова, г-жа Йорданка 
Романова, г-жа Дафина Дюлгерова, г-жа Лиляна Андреева, г-жа Роза Маринова,  
 
До членовете, вкл асоциираните граждански  представители:  
До Общинска администрация Златоград: 
г-н Мирослав Янчев – Кмет на Община Златоград, г-н Севдалин  Севриев- Зам.кмет 
г-жа Eлмира Угорлиева – Зам.кмет, г-жа Ангелина Топчиева – Секретар на 

Общ.Златоград, г-жа Минка Башева,  инж. Елка  Чаушева, 
 

 

 
Заседание   на  17/02/2011 г.  – 15,00   часа в залата на ОбС 

 
1. Отчет на бюджет и програми 2010 г. 

� Отчет за разпореждане със собствеността  
� Финансови отчети по изпълнявани проекти (окончателен или  междинен, към 

последен отчетен период);  
� Отчет по изпълнение на инвестиционната програма за 2010; 
� Отчет на второстепенни разпоредители, ДЦ и ЦСРИ  за 2010; 
� отчет на предоставени средства за МБАЛ, РУП,  ГПУ, др 3-5 
� Отчет по изпълнението на Общински бюджет 2010  

2. Бюджет 2011  
� Програма за  разпореждане с общинска собственост -2011 
� Бюджети на изпълняване или предстоящи за изпълнение през 2011 г, общински 

проекти и финансови ангажименти по партньорски проекти; 
� Инвестиционна програма -2011 
� Средства за МБАЛ 
� Бюджет на ДЦ и ЦСРИ  
� Общински  Бюджет 2011 – обща  рамка,  приходи по източници и разходи по 

параграфи, дейности и функции, протокол и предложения от обществено 
обсъждания, постъпили молби, искания, предложения  до ОбС във връзка с 
бюджет 2011 

3. Информация за дейностите в Програмата за овладяване на популацията на 
безстопанствени животни 
4. Проекти за нови наредби – (представени, публикувани) 
5. Финансови справки за месец януари 2011; 
6. ДЗ от Директор на Областен съвет на БЧК с вх. № ОС – 3734/27.12.2010 г., относно 
предоставяне на помещение за безвъзмездно ползване за нуждите на Общинската 
организация на БЧК – Златоград. ДЗ относно: Учредяване на безвъзмездно право на 
ползване на Общинска организация на БЧК Златоград 

  



7. ДЗ Искане за допълнение и изменение на Решение № Д 468/26.10.2009 г. на ОбС 
Председател на ПК ЗЛП:  д-р Евелина Лазарова  

                                             Председател на ПК ЕИСП: Емилия Кръстева     

 

 
ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ ПО МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И  

ТУРИЗЪМ и  ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, 
ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ   
  
До членовете, вкл асоциираните граждански  представители  
 

Г-жа Жечка Хаджийска, г-жа Нина Пашова, г-жа Йорданка Романова, г-н Младен Чаушев, г-н 
Яким Дюлгеров,  г-н Радослав Топалов,   г-жа Илза Топчиева, г-н Емил Хумчев,  г-жа Емилия 
Драганова,  г-жа Таня Терзиева, г-н Здравко Иванов, г-н Фьодор Думбов,  
  До Общинска администрация Златоград: 
г-н Мирослав Янчев – Кмет на Община Златоград, г-н Севдалин  Севриев - Зам.кмет 
г-жа Eлмира Угорлиева – Зам.кмет, г-жа  Ангелина Топчиева – Секретар на Общ.Златоград,    
г-жа Минка Башева 
 
 

 

За заседание на   16/02/2011 г.  – 15,00  часа   в  залата на ОбС – Златоград 

1. Отчет на бюджет и програми 2010 г. 
� Отчет на второстепенни разпоредители, ДЦ и ЦСРИ  за 2010; 
� Отчет за разпореждане със собствеността  
� Отчет по изпълнение на инвестиционната програма за 2010 
� Отчет по изпълнението на Общински бюджет 2010   

2. Бюджет  на проекти и разбивка по раздел “човешки ресурси”  в  проекти за 2011  
3. ДЗ структура на Общинска администрация; Информация за извън структурен състав. 

Искане на родители за възстановяване на бройка учител - придружител на учениците 
превозвани с ученически автобус от с. Аламовци до Златоград и обратно (становище 
на ПК) 

4. Бюджет 2011  
� Бюджет на разпоредители с делегирани бюджети  
� Програма за  разпореждане с общинска собственост -2011 
� Инвестиционна програма -2011, Протокол и предложения от обществено 

обсъждания, постъпили молби, искания, предложения  до ОбС във връзка с 
бюджет 2011 

� Общински  Бюджет 2011,  
5. Отчет на МКБППМН (представен) (ПК-4) 
6. Годишен план и стратегия на Системата за вътрешен одит 
7. Искане от родители на ученици от с. Аламовци относно възстановяване на бройка - 

учител - придружител на учениците превозвани с ученически автобус от с. Аламовци 
до Златоград и обратно 

8. Други с неотложен характер; 
 
            Председател на ПК ОКЧР: Жечка Хаджийска 

 Председател на ПК МДСТ: Емил Хумчев 

ПРЕДСЕДАТЕЛСКИ СЪВЕТ          18 февруари  2011 г. 18,00 ч     
 

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС    21 февруари  2011 г. 13,00  ч.    
 
                                  

 
Председател на ОбС :                            инж. Пламен Чингаров 

 

 


