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

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

изх. №  ОС-4580/12.09.2011                                             

Уважаеми госпожи и господа, 

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

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

 
Редовно  
заседание   

� 
 
Материали –              
до 12.09.2011 г 
 
ПК заседават : 
15-16 септ 2011  

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС ЗЛАТОГРАД – РЕДОВНО 
21.09.2011, 13:00 ч 

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

• Материали, свързани с образованието – утвърждаване на маломерни 

паралелки за учебната 2011/12 г, други, с участието на Директорите 

на училища (ПК ОКЧР) 

• Дейности по изпълнение на Общинска  програма за управление на 

отпадъците (ПК по УТЕ и ПК по ЕИСП) 

• Състояние на пътна, улична  и ВиК инфраструктура (ПК по УТЕ) 

• Кадрови въпроси (при необходимост) (ПК ОКЧР и ПК по ОРП) 

• Становище на комисията за подготовка на проекто-споразумение за 

съвместна дейност (при готовност на комисията по реш. Д 818, 

организирана от  инж. Е. Чаушева) (ПК по ОРП) 

• Контрол по решения на ОбС, в т.ч. решения № 843-сграда за 

читалище Долен, № Д839-за ДЗСР;  № Д927 –колектор 1А Златоград,  

№ Д913 мост Вунцова воденица, № Д950- територии около речното 

корито (ПК ОКЧР и ПК по ОРП) 

• Процедури по ОП за тримесечието (ПК по ОРП и ПК по ЕИСП) 

•  Информация за дейността по регистрираните проблеми на граждани 

(ПК по ЕИСП) 

• Материали, свързани с общинска собственост (ПК по УТЕ) 

- ДЗ относно: Отдаване под наем на общински недвижим имот: битово 

заведение "Черен кос", гр. Златоград - паметник на културата с местно 

значение 

- ДЗ Керменов  

• Наредба за ИД на Наредба № 8 за местните такси и цени на услуги 

(публикувана) (ПК по ОРП) 

• Финансови справки към 31/08/2011 (ПК по ЕИСП) 

• Становища по писма и жалби на граждани   

- ДЗ относно: Учредяване право на строеж за изграждане на сграда за 

"бръснарница" в УПИ ХІХ - 31.503 - обществено обслужване - 

бръснарски услуги, кв. 3 по ПУП на гр. Златоград 

Молба Бошнаков за бръснарница, (ПК по УТЕ) 
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сряда 



- Писмо Ефим Ушев  и интелектуалци относно  покриване на речното 

корито, (ПК по ЕИСП) 

- писмо наематели за ремонтни дейности в Бивша поликлиника (ПК по 

УТЕ) 

- Жалба Емилия Николова, (ПК по УТЕ) 

 - Жалба Зина Топалова (ПК по УТЕ)  

- Възражение Х. Папучаров и В. Башев (ПК по УТЕ и ПК по ОРП) 

• Информация в изпълнение на Решение № Д 950 на ОбС Златоград, 

относно общинската собственост, върху териториите необходими за 

изграждане и обслужване на колектори и инфраструктурни 

съоръжения до коритото на реките. 

 

*При необходимост, в режим на извънредно заседание на ОбС Златоград 

ЗАСЕДАНИЯ 

15.09.2011    15,00 ч   ПК-4 Образование, култура, чов.ресурси,  

15.09.2011    16,00 ч     ПК-5 Евроинтеграция и социална политика  

16.09.2011    15,00 ч     ПК-2 Устройство на територията и екология  

16.09.2011    17,00 ч     ПК-7 Обществен ред и право          

16.09.2011    18,30 ч       Председателски съвет  

21.09.2011    13,00 ч       РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС 

 
 

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

ПОСТ. КОМИСИЯ ПО ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ЕКОЛОГИЯ  
 

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

заседание   на    16/09/2011 г.  – 15,00  часа  в  залата на ОбС 

 

1. Дейности по изпълнение на Общинска  програма за управление на отпадъците (ПК по УТЕ и 

ПК по ЕИСП) 

2. Състояние на пътна, улична  и ВиК инфраструктура (ПК по УТЕ) 

3. ДЗ относно: Отдаване под наем на общински недвижим имот: битово заведение "Черен кос", 

гр. Златоград - паметник на културата с местно значение (ПК по УТЕ) 

4.  ДЗ относно:  Заявление в ОбА с вх. № 53-00-948/09.09.2011 г., подадено от ЕТ "Ечи - 

Стефан Кеременов", представляван от Стефан Димитров Керменов за удължаване срока на 

договора за наем № 264/01.12.2006 г. 

 



5. Изпълнение на решение Д 927 за колектор 1А,  Молба от Община Златоград до ПУДООС за 

безвъзмездно финансиране изграждането на "Дублиращ дънен праг при км 2.062-2.084 от 

главен колектор ІА, гр. Златоград 

6. Становища по писма и жалби на граждани   

- ДЗ относно: Учредяване право на строеж за изграждане на сграда за "бръснарница" в УПИ ХІХ 

- 31.503 - обществено обслужване - бръснарски услуги, кв. 3 по ПУП на гр. Златоград, Молба 

Бошнаков за бръснарница, (ПК по УТЕ) 

- Жалба Емилия Николова, (ПК по УТЕ) 

 - Жалба Зина Топалова (ПК по УТЕ)  

- Възражение Х. Папучалов и В. Башев (ПК по УТЕ и ПК по ОРП) 

7. Информация в изпълнение на Решение № Д 950 на ОбС Златоград, относно общинската 

собственост, върху териториите необходими за изграждане и обслужване на колектори и 

инфраструктурни съоръжения до коритото на реките. 

Председател на ПК УТЕ :   Младен Чаушев  

 

 ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ                      

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

заседание   на    15/09/2011 г.  – 15,00  часа  в  залата на ОбС 

  

1.  Материали, свързани с образованието – утвърждаване на маломерни паралелки за учебната 

2011/12 г, други (ПК ОКЧР) 

    2.      Контрол по решения на ОбС, в т.ч. решения № 843-сграда за читалище Долен, № 

Д839-за ДЗСР;  № Д927 –колектор 1А Златоград,  № Д913 мост Вунцова воденица, № Д950- 
територии около речното корито (ПК ОКЧР и ПК по ОРП), Информация в изпълнение на Решение 
№ Д 950 на ОбС Златоград, относно общинската собственост, върху териториите необходими за 

изграждане и обслужване на колектори и инфраструктурни съоръжения до коритото на реките. 

3. Процедури по ОП за тримесечието (ПК по ОРП и ПК по ОКЧР) 

4.Кадрови въпроси (при необходимост) (ПК ОКЧР и ПК по ОРП) 

     Председател на ПК ОКЧР:    Жечка Хаджийска  

 

                      
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И СОЦИАЛНА  ПОЛИТИКА 

 

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

 
 

заседание   на    15/09/2011 г.  – 16,00  часа  в  залата на ОбС 

1. Дейности по изпълнение на Общинска  програма за управление на 

отпадъците (ПК по УТЕ и ПК по ЕИСП) 

 

 



2. Изпълнение на решение Д 927 за колектор 1А,  Молба от Община Златоград до ПУДООС за 

безвъзмездно финансиране изграждането на "Дублиращ дънен праг при км 2.062-2.084 от 

главен колектор ІА, гр. Златоград 

3. Информация за дейността по регистрираните проблеми на граждани (ПК по ЕИСП) 

4. Становища по писма и жалби на граждани  -- Писмо Ефим Ушев  и интелектуалци относно  

покриване на речното корито, (ПК по ЕИСП) 

5. Финансови справки към 31/08/2011 (ПК по ЕИСП) 

7.   Молби за еднократна финансова помощ 

 

Председател на ПК ЕИСП:               Емилия Кръстева 

 

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    16/09/2011 г.  – 17,00  часа  в  залата на ОбС 

 

1. Становище на комисията за подготовка на проекто-споразумение за съвместна дейност (при 

готовност на комисията по реш. Д 818, организирана от  инж. Е. Чаушева) (ПК по ОРП) 

2. Контрол по решения на ОбС, в т.ч. решения № 843-сграда за читалище Долен, № Д839-за 

ДЗСР;  № Д927 –колектор 1А Златоград,  № Д913 мост Вунцова воденица, № Д950- 
територии около речното корито (ПК ОКЧР и ПК по ОРП) 

3. Кадрови въпроси (при необходимост) (ПК ОКЧР и ПК по ОРП) 

4. Процедури по ОП за тримесечието (ПК по ОРП и ПК по ЕИСП) 

5. Наредба за ИД на Наредба № 8 за местните такси и цени на услуги (публикувана) (ПК по 

ОРП) 

6. Материали свързани с общинска собственост 

7. Становища по писма и жалби на граждани   

-  Възражение Х. Папучаров и В. Башев (ПК по УТЕ и ПК по ОРП) 

Председател на ПК ОРП:                     адв. Григор Джангалов 
    

 
ПРЕДСЕДАТЕЛСКИ СЪВЕТ                  16 септември   2011 г. 18,30 ч   
 

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ  НА ОБС   21 септември 2011 г. 13,00  ч.    
                        
 
                Председател на ОбС :                          инж. Пламен Чингаров 

 


