
 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЗЛАТИЦА  
2080, гр. Златица, Софийска област, пл. „Македония” №1, 

Председател: GSM 0885 300 634, техн. сътрудник тел.(0728)60-230 

e-mail: obshtinski_savet_zlatica@abv.bg;  

 

 

                                                                                Препис-извлечение по Протокол № 35 

от проведено заседание от разстояние на 24.01.2022 г. 
 

 

Общински съвет – Златица, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за 

местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), след проведено от 

разстояние  гласуване от 13 общински съветници с 13 гласа „за“, без „против“ и 

без „въздържал се“, прие:  

 
РЕШЕНИЕ №291 

 
I. Общински съвет – Златица реши, заседанието да протече при следния дневен ред:  

 

1. Преразглеждане на взето Решение №271 по Протокол №34 от проведеното 

редовно заседание от разстояние на ОбС – Златица на 30.12.2021 г., във връзка 

със Заповед №8/11.01.2022 г. на Кмета на Община Златица. 

 

Докл. инж. Любомир Цветков – 

      Председател на Общински съвет – Златица 

 

 

 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЗЛАТИЦА  
2080, гр. Златица, Софийска област, пл. „Македония” №1, 

Председател: GSM 0885 300 634, техн. сътрудник тел.(0728)60-230 

e-mail: obshtinski_savet_zlatica@abv.bg;  

 

 

                                                                                Препис-извлечение по Протокол № 35 

от проведено заседание от разстояние на 24.01.2022 г. 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 и чл.45, ал.9 и 10 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.58 (4) от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Златица, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинска администрация, след проведено от 

разстояние поименно гласуване от 13 общински съветници с 8 гласа „за“ - инж. 

mailto:obshtinski_savet_zlatica@abv.bg
mailto:obshtinski_savet_zlatica@abv.bg


Любомир Цветков, инж. д-р Стояна Балова – Цветкова, г-жа Емилия 

Самарджиева, г-жа Мария Нейкова, г-жа Стоянка Петрова, г-н Цвятко 

Караиванов, инж. Магдалена Иванова, г-жа Цветана Радева, 5 гласа „въздържал 

се“ - г-н Николай Лилов, г-н Димитър Димитров, г-жа Елена Герасимова, г-н 

Младен Медаров и г-н Динчо Рашев, без „против“, прие: 

РЕШЕНИЕ № 292 

Потвърждава взетото Решение № 271 по Протокол № 34 от проведеното от 

разстояние редовно заседание на Общински съвет-Златица на 30.12.2021 г., с което 

Общински съвет-Златица: 

1.Приема Наредба за търговската дейност на територията на Община Златица 

/Приложение № 1/, заедно с приложените образци на документи /Приложение № 2/ 

 

2.Приетата наредба влиза в сила в деня на публикуването й на интернет 

страницата на Община Златица. 

 

3.Възлага на кмета да актуализира и синхронизира текстовете на вече приетите 

нормативни актове, с текстовете на настоящата Наредба в срок до 6м от влизане в 

сила на настоящия нормативен акт.  

 

Приложение:  

1. Наредба за търговската дейност на територията на Община Златица 

2. Образци на документи съгласно НТДТОЗ 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ  

/Юлияна Войнишка/                                          НА ОбС – ЗЛАТИЦА 

                                                                                 /инж. Любомир Цветков/ 

 


