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

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

                                             
                            

Уважаеми госпожи и господа, 

 
Представям Ви график за заседанията на ОбС Златоград  и неговите комисии през   

ЮЛИ 2011г  с възможност за предварително изразяване на мнения и предложения в 
деловодството на ОбС или на адрес  obs@zlatograd.bg :   

 
 

Редовно  
заседание   

� 
 
Материали –              
до 18.07.2011 г 
 
ПК заседават : 
20-22 юли 2011  

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС ЗЛАТОГРАД – РЕДОВНО 
28.07.2011, 13:00 ч 

 
Материали за разглеждане от Постоянните комисии, временните 
комисии и заседанието на Общински съвет 
 
 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ -  2011 ЗА 
ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ И ДО МОМЕНТА: 
1. Отчет на изпълнението на бюджета по точките от решение Д800 

2. Отчет на касовото изпълнение по приходи и разходи (моля разбивките  

на разходите да бъдат по функции, дейности и  парграфи),  

3. Отчет на състоянието по дълга, салдо  по набирателна сметка 

4. Отчет към полугодието на план-сметката за  разходите за почистване, 

сметосъбиране и  сметоизвозване,  възстановени средства за ремонт 

на сметосъбиращата техника; 

5. Отчет на второстепенни разпоредители,   

6. Отчет на изпълнение на инвестиционната програма за капиталови 

разходи  

 

ДЗ, СВЪРЗАНИ С РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ : 
7. ДЗ за  опрощаване задължения в замяна на получаване собственост 

върху гранични застави,  

8. ДЗ за ОПС за изграждане на сгради в УПИ VІ-36.308 ( терен бивш 

Механичен Завод – 5 петна ) с предназначение производство и услуги 

9. Становище на комисията за подготовка на проекто-споразумение за 

съвместна дейност (при готовност на комисията, организирана от  

инж. Е. Чаушева)   

 

ДРУГИ 
10. Отчет за дейността на ОбС и неговите комисии за първо полугодие на 

2011   

11. ДЗ за предоставяне земи на общинска служба Земеделие  (по молба 

Прамакир Филипов , други) 

12. Изпълнение и финализиране на проекта ОПРР за училища 

13. Финансови справки към 30/06/2011 (неразплатени и просрочени), 

материали и външни услуги,  туристически данък -  за м.юни  2011;   

 

 

СТАНОВИЩА ПО МОЛБИ НА ГРАЖДАНИ И РЪКОВОДИТЕЛИ НА 
ЗВЕНА И ФИРМИ: 

 

28 
ЮЛИ 

четв 



14. ДЗ  от директор на ДЯ Мир относно помещения в сградата; 

15. ДЗ от директор ОУ Златоград относно ремонт на покрив върху 

ученически бюфет; 

16. Молба Бошнаков за бръснарница; 

17. Писмо от Владимир Янев и други относно Концепция Централна 

градска част; 

18. Материали с текущ характер; 

 

ЗАСЕДАНИЯ 

21.07.2011    14,00 ч   ПК-4 Образование, култура, чов.ресурси, 
съвместно с  ПК-6 Младежки дейности,  спорт  и туризъм   

21.07.2011    16,00 ч  ПК-5 Евроинтеграция и социална политика, 
съвместно  с    ПК-3 по Здравеопазване и лекарствена  политика  

22.07.2011    14,00 ч      ПК-2 Устройство на територията и 
екология  съвместно с ПК-1 Финанси, общ. собственост и транспорт 

22.07.2011    16,00 ч       ПК-7 Обществен ред и право                          

22.07.2011    18,00 ч       Председателски съвет  

28.07.2011    13,00 ч       ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС 

 
 

 

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

ПОСТ. КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ТРАНСПОРТ 
 

СЪВМЕСТНО С ПК  ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ЕКОЛОГИЯ 

 
ДО  Членовете на комисията,  вкл асоциираните гражд.представители,  
ДО  Кмета на общината и ръководството на ОБА:   
 
 
 
 

заседание   на    22/07/2011 г.  – 14,00  часа  в  залата на ОбС 

 

1. ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ -  2011 ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ И ДО 

МОМЕНТА, в т.ч. : 

a. Отчет на изпълнението на бюджета по точките от решение Д800 

b. Отчет на касовото изпълнение по приходи и разходи (моля разбивките  на 

разходите да бъдат по функции, дейности и  парграфи),  

c. Отчет на състоянието по дълга, салдо  по набирателна сметка 

d. Отчет към полугодието на план-сметката за  разходите за почистване, 

сметосъбиране и  сметоизвозване,  възстановени средства за ремонт на 

сметосъбиращата техника; 

e. Отчет на второстепенни разпоредители,   

f. Отчет на изпълнение на инвестиционната програма за капиталови разходи  

 

  



2. Финансови справки към 30/06/2011 : 

a. Справки за неразплатени и просрочени,  

b. материали и външни услуги  -  за м.юни  2011;   

c. постъпления от туристически данък за м. Юни 2011 и с натрупване  

d. други справки, поискани от председателски съвет 

3. ДЗ командировки на кмета на общината (2 бр )  и на председател на ОбС Златоград (1 бр) 
за периода  – 11/03/2011 – 20/06/2011 

4. ДЗ за ОПС за изграждане на сгради в УПИ VІ-36.308 (терен бивш Механичен Завод – 5 
петна ) с предназначение производство и услуги 

5. Становище относно учредяване на ОПС за берберница ;  

6. ДЗ за предоставяне земи на общинска служба Земеделие  (по молба Прамакир Филипов, 

други) 

 

Председател на ПК УТЕ :   Младен Чаушев  

Председател на ПК ФОСТ:             Емилия Драганова 

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И СОЦИАЛНА  ПОЛИТИКА 

 

СЪВМЕСТНО С ПК ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ЛЕКАРСТВЕНА ПОЛИТИКА     

 
ДО  членовете на комисията,  вкл асоциираните гражд.представители,  
ДО  Кмета на общината и ръководството на ОБА:   

 
заседание   на    21/07/2011 г.  – 16,00  часа  в  залата на ОбС 

 

1. ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ -  2011 ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ И ДО 

МОМЕНТА, в т.ч. : 

a. Отчет на изпълнението на бюджета по точките от решение Д800 

b. Отчет на изпълнение на инвестиционната програма за капиталови разходи  

c. Отчет на състоянието по дълга, салдо  по набирателна сметка 

d. Отчет на касовото изпълнение по приходи и разходи (моля разбивките  на 

разходите да бъдат по функции, дейности и  парграфи),  

e. Отчет към полугодието на план-сметката за  разходите за почистване, 

сметосъбиране и  сметоизвозване,  възстановени средства за ремонт на 

сметосъбиращата техника; 

f. Отчет на второстепенни разпоредители,   

2. Финансови справки към 30/06/2011 : 

a. материали и външни услуги  -  за м.юни  2011 

b. Справки за неразплатени и просрочени, 

c. постъпления от туристически данък за м. Юни 2011 и с натрупване  

d. други справки, поискани от председателски съвет 

3. Изпълнение и финализиране на проекта ОПРР за училища 

4. Извършени и планирани дейности по програма „Развитие”, Справки за разходи за 
материали, външни услуги, човешки ресурси  по програма Развитие 

5. Продукти от практическа част на обучения за преквалификация и допълнителни умения, 
изпълнени по искане на Община Златоград 

6. Писмо от Клуб на пенсионера Старцево – относно  помещение 

 

Председател на ПК ЕИСП:               Емилия Кръстева 

Председател на ПК ЗЛП:                 д-р Евелина Лазарова 

 

  



 

 

 

 

 

 ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ЧОВЕШКИ 

РЕСУРСИ                          СЪВМЕСТНО С   

ПК   ПО МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И  ТУРИЗЪМ: 
 
 

 
ДО  Членовете на комисията,  вкл асоциираните гражд.представители,  
ДО  Кмета на общината и ръководството на ОБА:   
 
 
 
 
 

заседание   на    21/07/2011 г.  – 14,00  часа  в  залата на ОбС 

 

 

1. ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ -  2011 ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ И ДО 

МОМЕНТА, в т.ч. : 

a. Отчет на второстепенни разпоредители  

b. Отчет на изпълнението на бюджета по точките от решение Д800 

c. Отчет на касовото изпълнение по приходи и разходи (моля разбивките  на 

разходите да бъдат по функции, дейности и  парграфи),  

d. Отчет на състоянието по дълга, салдо  по набирателна сметка 

e. Отчет към полугодието на план-сметката за  разходите за почистване, 

сметосъбиране и  сметоизвозване,  възстановени средства за ремонт на 

сметосъбиращата техника; 

f. Отчет на изпълнение на инвестиционната програма за капиталови разходи  

2. Финансови справки към 30/06/2011 : 

a. Справки за изплатени възнаграждения по категории и срокове, за доплащания над 
основно възнаграждание за допълнителни ангажименти, проекти, заместване; 

b. Справка за получените служебни аванси  за първо полугодие 

c. Справки за неразплатени и просрочени,  

d. материали и външни услуги  -  за м.юни  2011;   

e. постъпления от туристически данък за м. Юни 2011 и с натрупване  

f. други справки, поискани от председателски съвет 

3. ДЗ от директор ОУ Златоград относно ремонт на покрив върху ученически бюфет; 

4. ДЗ  от директор на ДЯ Мир относно помещения в сградата; 

 

 

  Председател на ПК ОКЧР:    Жечка Хаджийска  

                           Председател на ПК МДСТ:    Емил Хумчев 
 

 

 

 

 

 

 



ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО  ОБЩЕСТВЕН  РЕД  И  ПРАВО: 
 
 
ДО членовете на комисията,  вкл асоциираните гражд.представители,  

ДО  Кмета на общината и ръководството на ОБА:   

 
 
    
 

 
 

заседание   на    22/07/2011 г.  – 16,00  часа  в  залата на ОбС 

1. ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ -  2011 ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ И ДО 

МОМЕНТА, в т.ч. : 

• Отчет на изпълнението на бюджета по точките от решение Д800 

• Отчет на касовото изпълнение по приходи и разходи  

• Отчет на състоянието по дълга, салдо  по набирателна сметка 

• Отчет на изпълнение на инвестиционната програма за капиталови разходи  

 

2. Финансови справки към 30/06/2011 : 

• Справка за платените суми по изпълнителни листове за първо полугодие на 2011, 
разбити по задължения, лихви, разноски  

• Справки за неразплатени и просрочени,  

• материали и външни услуги  -  за м.юни  2011;   

• постъпления от туристически данък за м. Юни 2011 и с натрупване)  

• други справки, поискани от председателски съвет 

3. Становище относно учредяване на ОПС за берберница ;  

4. ДЗ за предоставяне земи на общинска служба Земеделие  (по молба Прамакир Филипов , 

други) 

5. Изпълнение и финализиране на проекта ОПРР за училища 

6. Писма относно служебните автомобили на Община Златоград 

 
Председател на ПК ОРП:                     адв. Григор Джангалов 
 
    

 
ПРЕДСЕДАТЕЛСКИ СЪВЕТ         22 юли  2011 г. 18,00 ч   
 

 
 
РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ  НА ОБС   28 юли  2011 г. 13,00  ч.    
                        

 
                Председател на ОбС :                          инж. Пламен Чингаров 

 

 


