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

тел/факс: (03071) 2589;  www.zlatograd.bg  ; E-mail: obs@zlatograd.bg 

               
      

    на заседанията    на   ОбС, неговите комисии и    
   други прояви с участия на общински съветници  
   за месец  АПРИЛ  2011 г. 

Редовно  
заседание   

 
 
 
Материали –              
до 15.04.2011 г 
 
 
ПК заседават : 
19-21 април 
2011  

1. Отчет на МБАЛ «Проф. Д-р Асен Шопов» ЕООД  Златоград за 2010, в 
т.ч – ГФО, годишно изпълнение на бизнесзадачата, показатели за 
дейността. Текущи проблеми пред МБАЛ (инф. от Управител МБАЛ)  

2. Отчет за дейността на “ДЗСР Златоград Кирково” ООД за 2010 г. в т.ч. – 
ГФО, описание на дейността;  (инф. От Управител ДЗСР)  

3. Отчети на читалищните настоятелства за дейността на ОНЧ “Просвета” 
гр. Златоград, НЧ “Прогрес” с. Старцево, НЧ “Орфей” с. Ерма река, НЧ 
“Искра” с. Долен – през 2010 г. и по изпълнение на предварително 
заложената програма  

4. Отчет за текущото изпълнение на общинския бюджет за първо 
тримесечие на 2011 г. съгласно Наредба № 7  

- отчет на бюджета  по приходи и разходи, бюджетни параграфи 

- отчет на  инвестиционна програма 

5. Финансови справки към 31/03/2011 (неразплатени и просрочени) и за 
м.03.2011 (материали и ВУ); Туристически данък – за м. март 2011 и с 
натрупване 

6. Нови Наредби  

- Наредба № 20 за  условията и реда за прокопаване на елементите 
на техн. инфраструктура 

- Наредба №21 за публично-частно партньорство  

- Наредба №22 за предоставяне на еднократни помощи 

7. Процедури по чл. 15 от ЗУТ за продажба на общински имот: 

- по молба на Свобода 97 АД – 268 кв.м – 10 780 лв (преписката от 
ОбА  е неокомплектована - липсва оценка) 

- по молба на Вельо Семков – 287 кв.м – 8190 лв (преписката  от 
ОбА е неокомплектована - липсва оценка и становище на 
главен архитект) 

- по молба на ЕТ Анро-48 – 24 кв.м – 910 лв (преписката от ОбА е 
неокомплектована - липсва оценка и становище на главен 
архитект) 

8. Допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с 
общинска собственост – общински обекти от първостепенно значение  - 
41 бр. поземлени имоти – горска територия – по път обект "Път 
Златоград - Заставата (връх Костадин) 

9. Промяна предназначение на общински жилища и обявяване за 
продажба на 2 бр. жилища на досегашни наематели 

10. Придобиване на собственост върху горски поземлен имот с 
идентификатор 31111.21.227 по кадастрална карта на гр. Златоград от 
н-ци на Илия Алабашев за обект "Път Златоград - Заставата (връх 
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Костадин) от км. 0+000 до км. 3+654.19”  по възмезден начин.   

(становище на заседание на ОбС от 31/03/2011– да се представи 
обобщено искане за всички собственици за обект – Пътя ...) 

11. Придобиване на собственост върху част от земеделски поземлен имот 
за обект "Път Златоград - Заставата (връх Костадин) от км. 0 +ооо до 
км. 3+654.19" по възмезден начин 3 бр. док. зап. (  от месец март 2011) 

- с идентификатор 31111.22.109 по кадастрална карта на гр. Златоград 
от н-ци на Асен Младенов Моллов  

- с идентификатор 31111.23.56 по кадастрална карта на гр. Златоград 
от н-ци на Цанко Георгиев Топчиев  

- с идентификатор 31111.22.106 по кадастрална карта на гр. Златоград 
от н-ци на Хасан Ахмедов Раев 

(становище на заседание на ОбС от 31/03/2011– да се представи 
обобщено искане за всички собственици за обект – Пътя ...) 

12. Придобиване на собственост върху част от земеделски поземлен имот 
за обект "Път Златоград - Заставата (връх Костадин) от км. 0 +ооо до 
км. 3+654.19" по възмезден начин   1 бр. док. зап. (  от месец април  
2011) 

- с идентификатор 31111.22.109 по кадастрална карта на гр. Златоград 
от н-ци на Асен Младенов Моллов  

13. Откриване прцедури за продажби на общински терени и сгради   3 бр. 
док. зап.: (при готовност за нови оценки) 

- имот 2629 кв.м и 4-етажна МС (Пирийца) застроена площ-700 кв.м*4, 
нач.цена 234 690 лв (83 лв/кв.м) 

- обект в хале Рингова пещ, 241 кв.м, нач.цена 27520 лв (114 лв/кв.м) 

- обект в хале Рингова пещ, 159 кв.м, нач.цена  18150 лв (114 лв/кв.м) 

(не са представени нови оценки ) 

14. Процедури за отдаване под наем на общински помещения–  

- Плувен басейн, плаж  и съблекални ІІ етаж- нач. Цена 250 лв /летни 
месеци – чрез публ.оповестен консурс  

- Помещение в метален павилион Старцево – 37 кв.м, нач.цена 61,05 
лв/мес-  чрез публично оповестен търг 

15. Искане за предоставяне на покривно пространство на общинска 
собственост за реализиране на инвестиционни намерения- 2 броя 
предложения ( за становище от ОбА) 

16. Състояние и пъддръжка на общински помещения от Бивша 
поликлиника, молба от наематели за наличие на течове и дефекти ( за 
становище от ОбА) 

17. ДЗ кмет Ерма река относно незаконен и неподходящ по 
местонахождение обект (за становище от ОбА) 

18. Справки относно всички заведени дела срещу Община Златоград и от 
Община Златоград 

19. Молба от Бошнаков от 28.03.2011 г. за “берберница” (за 
становище от ОбА) 

20. Жалба от Теменужка Желева Райчева 

21. Годишен план за социалните услуги и становище на Обществения съвет 

22. Награждаване по статута за духовно стимулиране 
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19.04.2011    15,00 ч  ПК Здравеопазване и лекарствена политика   

19.04.2011    16,00 ч      ПК Евроинтеграция и социални дейности     

20.04.2011    13,00 ч      ПК Устройство на територията и екология   

20.04.2011    15,00 ч    ПК Образование, култура, чов. ресурси   и   ПК 

Младежки дейности,  спорт  и туризъм   

21.04.2011    15,00 ч  ПК Финанси, общ. собственост и трансп. 

21.04.2011    16,30  ч       ПК Обществен ред и право    

21.04.2011    18,00 ч       Председателски съвет  

28.04.2011    13,00 ч       ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС 
 

• Председателите на Постоянни комисии могат да инициират разглеждане и на други 
материали, постъпили в ОбС или предложени от комисията.  

 
 

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

 
 

ПК   ПО ФИНАНСИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ТРАНСПОРТ 
До членовете на комисията, 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-
н  Ясен Башов, г-н Антон Ушев 
      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, Юрисконсулт 

 
 
 
 
 

За заседание   на    21/04/2011 г.  – 15,00  часа  в  залата на ОбС – Златоград 

1. Допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с общ. Собственост – 
общински обекти от първостепенно значение  - 41 бр. поземлени имоти – горска територия – 
по път обект "Път Златоград - Заставата (връх Костадин) 

2. Промяна предназначение на общински жилища и обявяване за продажба на 2 бр. жлища на 
досегашни наематели 

3. Процедури за отдаване под наем на общински помещения–  
a. Плувен басейн, плаж  и съблекални ІІ етаж- нач. Цена 250 лв /летни месеци – чрез 

публ.оповестен консурс  
b. Помещение в метален павилион Старцево – 37 кв.м, нач.цена 61,05 лв/мес-  чрез 

публично оповестен търг 

4. Отчет на МБАЛ Златоград за 2010, в т.ч – ГФО, годишно изпълнение на бизнесзадачата, 
показатели за дейността. Текущи проблеми пред МБАЛ ( инф. от Управител МБАЛ)  

5. Отчет за дейността на “ДЗСР Златоград Кирково” ООД за 2010 г.(в т.ч. – ГФО, описание на 
дейността (инф. От Управител ДЗСР) 
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6. Отчет за текущото изпълнение на общинския бюджет за първо тримесечие на 2011 г. съгласно 
Наредба № 7 - отчет на бюджет по приходи и разходи, бюджетни параграфи 

7. Финансови справки към 31/03/2011 (неразплатени и просрочени) и за м.03.2011 (материали и 
ВУ); Туристически данък – за м. март 2011 и с натрупване 

 
Председател на ПК ФОСТ:                       Емилия Драганова 

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    20/04/2011 г.  – 13,00  часа  часа  в  залата на ОбС – Златоград 

1. Отчет за текущото изпълнение на общинския бюджет за първо тримесечие на 2011 г. съгласно 
Наредба № 7 - отчет на  инвестиционна программа 

2. Процедури по чл. 15 от ЗУТ за продажба на общински имот: 
• по молба на Свобода 97 АД – 268 кв.м – 10 780 лв (преписката от ОбА  е 

неокомплектована - липсва оценка) 
• по молба на Вельо Семков – 287 кв.м – 8190 лв (преписката  от ОбА е 

неокомплектована - липсва оценка и становище на главен архитект) 
• по молба на ЕТ Анро-48 – 24 кв.м – 910 лв (преписката от ОбА е неокомплектована 

- липсва оценка и становище на главен архитект) 
3. Искане за предоставяне на покривно пространство на общинска собственост за реализиране на 

инвестиционни намерения- 2 броя предложения ( за становище от ОбА) 
4. Молба от Бошнаков от 28.03.2011 г. за “берберница” (за становище от ОбА) 
5. Допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с общ. Собственост – 

общински обекти от първостепенно значение  - 41 бр. поземлени имоти – горска територия – 
по път обект "Път Златоград - Заставата (връх Костадин) 

6. Придобиване на собственост върху част от земеделски поземлен имот за обект "Път Златоград 
- Заставата (връх Костадин) от км. 0 +ооо до км. 3+654.19" по възмезден начин   1 бр. док. 
зап. (  от месец април  2011) 

• с идентификатор 31111.22.109 по кадастрална карта на гр. Златоград от н-ци на Асен 
Младенов Моллов 

 Председател на ПК УТЕ:    Младен Чаушев 

ПК ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ЛЕКАРСТВЕНА 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 
  
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    19.04.2011  15,00 ч     в залата на ОбС 
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1. Отчет на МБАЛ Златоград за 2010, в т.ч – ГФО, годишно изпълнение на бизнесзадачата, 

показатели за дейността. Текущи проблеми пред МБАЛ ( инф. от Управител МБАЛ)  
2. Състояние и пъддръжка на общински помещения от Бивша поликлиника, молба от наематели 

за наличие на течове и дефекти ( за становище от ОбА) 
3. Други 

Председател на ПК ЗЛП:                 д-р Евелина Лазарова 
 

 

 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ЧОВЕШКИ 
РЕСУРСИ   
    и 
ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ ПО МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И  
ТУРИЗЪМ: 
 

 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, г-жа Милена Златанова,   
 
 
 

За заседание на   20/04/2011 г.  – 15,00  часа   в  залата на ОбС – Златоград 

1.  Отчети на читалищните настоятелства за дейността през 2010 г. и по изпълнение на 
предварително заложената програма  : 

• ОНЧ “Просвета” гр. Златоград,  

• НЧ “Прогрес” с. Старцево,  

• НЧ “Орфей” с. Ерма река,  

• НЧ “Искра” с. Долен  

2. Предложения за награждаване по Статута за духовно стимулиране във връзка с 24- ти май. 
3. Отчет за текущото изпълнение на общинския бюджет за първо тримесечие на 2011 г. съгласно 

Наредба № 7  
• отчет на бюджет по приходи и разходи, бюджетни параграфи 
• отчет на  инвестиционна програма 
• отчет второстепенни разпоредители 

4. Финансови справки към 31/03/2011 (неразплатени и просрочени) и за м.03.2011 (материали и 
ВУ); Туристически данък – за м. март 2011 и с натрупване 

5. Процедури за отдаване под наем на общински помещения–  
• Плувен басейн, плаж  и съблекални ІІ етаж- нач. Цена 250 лв /летни месеци – чрез 

публ.оповестен консурс  
• Помещение в метален павилион Старцево – 37 кв.м, нач.цена 61,05 лв/мес-  чрез 

публично оповестен търг 
6. ДЗ кмет Ерма река относно незаконен и неподходящ по местонахождение обект ( за 

становище от ОбА) 

Председател на ПК ОКЧР                    Жечка Хаджийска  
 
    Председател на ПК МДСТ:               Емил Хумчев  
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ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И СОЦИАЛНА  ПОЛИТИКА: 
 До членовете, вкл асоциираните граждански  представители 
Г-жа Емилия Кръстева, г-жа Емилия Драганова д-р Евелина Лазарова, г-жа Нина 
Пашова,     г-жа Йорданка Романова, г-жа Дафина Дюлгерова, г-жа Лиляна Андреева, 
г-жа Роза Маринова,  
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, г-жа Юлия Атанасова, инж. Елка  Чаушева 

 

Заседание   на     19.04.2011 от 16,00 ч     часа в залата на ОбС 
 

1. Годишен план за социалните услуги  
2. Становище на Обществения съвет относно стратегическите документи в социалната област 
3. Промяна предназначение на общински жилища и обявяваване за продажба на 2 бр. жилища на 

досегашни наематели 
4. Искане за предоставяне на покривно пространство на общинска собственост за реализиране на 

инвестиционни намерения - 2 броя предложения ( за становище от ОбА) 
5. Текущи 

Председател на ПК ЕСП:                         Емилия Кръстева 

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО  ОБЩЕСТВЕН  РЕД  И  ПРАВО 
До членовете, вкл асоциираните граждански  представители 
Г-н Григор Джангалов, г-жа Емилия Кръстева, г-жа Нина Пашова, г-н Яким 
Дюлгеров, г-н Кирил Даскалов, г-н Георги Бързиков, г-н Величко Сидеров, г-н 
Николай Йорданов, г-н Илия Сапунджиев, г-жа Велизара Цацарова 
   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 Минка Башева,  Юрисконсулт   
 

 
 

За заседание   на    21/04/2011 г.  – 16,30  часа  в  залата на ОбС – Златоград                

1. Справки относно всички заведени дела срещу Община Златоград и от Община Златоград 

2. Нови Наредби  
• Наредба № 20 за  усл. и реда за прокопаване на елементите на техн. инфраструктура 
• Наредба №21 за публично-частно партньорство  
• Наредба №22 за предоставяне на еднократни помощи 

3. Придобиване на собственост върху част от земеделски поземлен имот за обект "Път Златоград 
- Заставата (връх Костадин) от км. 0 +ооо до км. 3+654.19" по възмезден начин   1 бр. док. зап. 
(от месец април  2011) 

• с идентификатор 31111.22.109 по кадастрална карта на гр. Златоград от н-ци в Моллов 
4. Писма и отговори – Емил Алабашев  
5. Жалба от Теменужка Желева Райчева  
6. Други 

Председател на ПК ОРП:                     адв. Григор Джангалов 
    

 
ПРЕДСЕДАТЕЛСКИ СЪВЕТ         21 април  2011 г. 18,00 ч   
 

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС   28 април  2011 г. 13,00  ч.    
                        
                Председател на ОбС :                          инж. Пламен Чингаров 

 

 


