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Изх. ОС – 287 / 13.05.2021 г.
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

ПОКАНА
Каня Ви да вземете участие в редовно заседание на Общински съвет Златоград на 19.05.2021 г. (сряда)
от 15.00 часа в заседателната зала на ОбС, свикано на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл. 54, ал.1,
т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Златоград, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинска администрация, с предложение за следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от Мирослав Митков Янчев – Кмет на Община Златоград с изх. № 61-00-94 /
27.04.2021 г., по вх. № ОС – 249 / 27.04.2021 г., относно: Подаване на проектно предложение
„Търговско ориентирано обучение за социално предприемачество в професионалното образование и
обучение“, по Програма „Еразъм +“, с акроним COM-SET (съвместно заседание ПК)
2. Докладна записка от Мирослав Митков Янчев – Кмет на Община Златоград с изх. № 61-00-102/
11.05.2021 г., по вх. № ОС – 267/11.05.2021 г., относно: Проект на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 8 за определяне и администриране на местните такси и цени на права и
услуги на територията на Община Златоград (съвместно заседание ПК)
3. Докладна записка от Мирослав Митков Янчев – Кмет на Община Златоград с изх. № 61-00-97 /
07.05.2021 г., по вх. № ОС – 261 / 07.05.2021 г., относно: Отчет за дейностите осъществени по
Културен календар на Община Златоград за 2020 г., проект на Културен календар на Община
Златоград за 2021 г. и предложение за неговото финансиране (съвместно заседание ПК)
4. Докладна записка от Мирослав Митков Янчев – Кмет на Община Златоград с изх. № 61-00-98/
07.05.2021 г., по вх. № ОС – 260 / 07.05.2021 г., относно: Предложение за награждаване по случай
годишнина на Етнографски ареален комплекс Златоград (съвместно заседание ПК)
5. Докладна записка от Мирослав Митков Янчев – Кмет на Община Златоград с изх. № 61-00-103/
11.05.2021 г., по вх. № ОС – 268 / 11.05.2021 г., относно: Одобряване на Подробен устройствен
план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементи на техническата инфраструктура – трасе на
външно ел.захранване на сондажна помпа в поземлен имот с идентификатор 31111.3.145 по
Кадастрална карта на гр.Златоград, местността „Арабови колиби”, с трайно предназначение на
територията –„Земеделска” и начин на трайно ползване на имота - „Друг вид трайно насаждение”
(съвместно заседание ПК)
6. Докладна записка от Мирослав Митков Янчев – Кмет на Община Златоград с изх. № 61-00-49/
08.03.2021 г., по вх. № ОС – 134 / 08.03.2021 г., относно: Искане до Управляващия орган на
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г. (УО на ОПОС) за предоставяне на временен
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безлихвен заем за финансови корекции, наложени в процеса на изпълнение на проект №
BG16M10P002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация
за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините
Мадан, Златоград и Неделино“, изпълняван съвместно от община Мадан – водещ бенефициент и
бенефициентите партньори – общините Златоград и Неделино, в рамките на сключения договор за
безвъзмездна финансова помощ №Д-34-27 от 20.11.2017г., по № BG16M1OP002-2.002
„Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на
инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ от приоритетна ос 2 „Отпадъци” на
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез
Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Република България.
(съвместно заседание ПК)
7. Докладна записка от Мирослав Митков Янчев – Кмет на Община Златоград с изх. № 61-00-50/
08.03.2021 г., по вх. № ОС – 135 / 08.03.2021 г., относно: Сключване на тристранно споразумение с
УО на ОПОС и Министъра на финансите за намаляване с 80 на сто от главниците на задълженията,
по наложените финансови корекции при изпълнението на проект № BG16M10P002-2.002-0015
„Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително
третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и
Неделино“, изпълняван съвместно от община Мадан – водещ бенефициент и бенефициентите
партньори – общините Златоград и Неделино в рамките на сключения договор за безвъзмездна
финансова помощ №Д-34-27 от 20.11.2017г., по № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура
за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително
третиране на битови отпадъци“ от приоритетна ос 2 „Отпадъци” на Оперативна програма „Околна
среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално
развитие и от Държавния бюджет на Република България. (съвместно заседание ПК)
8. Докладна записка от Емил Минков Хумчев – Председател на Общински съвет – Златоград по вх.№
ОС–264/10.05.2021г. относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет Златоград, неговите комисии и взаимодействието му
с Общинска администрация, приет с Решение № Ж 711/06.03.2018 г. на Общински съвет Златоград, в
сила от 06.03.2018г., изм. с Решение № З 31/27.01.2020г. на Общински съвет Златоград, в сила от
10.02.2020г, изм. с Решение № З 124/30.06.2020г., в сила от 30.10.2020г. на Общински съвет
Златоград. (съвместно заседание ПК)
9. Докладна записка от Групата общински съветници „Заедно за Община Златоград с вх.№ ОС –
241/27.04.2021 г., относно: Предприемане на действия, с които се цели икономическо облекчаване
на гражданите и бизнеса. (съвместно заседание ПК)
10. Предложение от Емилия Младенова Кръстева – Общински съветник в Общински съвет Златоград с
вх.№ ОС – 242 /27.04.2021 г., относно: Приемане на решение в полза на родители отглеждащи
деца, които посещават детски градини. (съвместно заседание ПК)
11. Питания.
12. Други.

ЕМИЛ ХУМЧЕВ
Председател на Общински
съвет Златоград
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