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от проведено заседание от разстояние на 29.04.2021г. 
 

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

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

разстояние поименно гласуване от 11 общински съветници с 11 гласа „за“ – инж. 

Любомир Цветков, инж. д-р Стоянка Балова, г-жа Емилия Самарджиева, г-жа 

Мария Нейкова, г-жа Стоянка Петрова, инж. Магдалена Иванова, г-н Димитър 

Димитров, г-н Никола Лилов, г-н Младен Медаров, г-жа Цветана Радева, г-н 

Динчо Рашев, без „против“ и без „въздържал се“, прие:  

 
РЕШЕНИЕ №183 

 

 

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

дневен ред:  

 

1. Полагане на клетва от общински съветник и взимане на решение да бъде 

положена дистанционно 

 

2. Постъпили питания на граждани в писмен вид, питания на общински съветници и 

становища на кмет. 

 

3. Приемане на отчет за дейността на НЧ „Никола Йонков Вапцаров“ – 1951 г. с. 

Църквище през 2020 г. и отчет за изразходваните от бюджета средства 

Докл. Стоянка Петрова –  

Председател на НЧ „Никола Йонков Вапцаров“ – 1915 г., с. Църквище 

 

4. Приемане на отчет за дейността на НЧ „Оборище 1897“ с. Петрич през 2020 г. и 

отчет за изразходваните от бюджета средства 

Докл. Тотка Велкова Петрова –  

Председател на НЧ „Оборище – 1897“, с. Петрич 

 

5. Удостояване на Г-н Асен Згуровски посмъртно със званието „Почетен гражданин 

на Община Златица“ 

Докл. Елена Герасимова –  

общински съветник към  

Общински съвет - Златица 

 

6.   Приемане на План за интегрирано развитие на община Златица за периода 2021-

2027 г. /ПИРО/ 

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 
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7. Годишна програма на „Дънди Прешъс Метълс Челопеч“ ЕАД за насърчаване 

развитието на Община Златица – 2021 г. 

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 

 

8. Средства за неотложни текущи ремонти на части от улична мрежа в гр. Златица 

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 

 

9. Удължаване на срока на погасяване на кредита от фонд ФЛАГ по проект 

„Изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително 

третиране на битови отпадъци на територията на община Златица за общините 

Златица, Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч“ 

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 

 

10. Предварително съгласие за преминаване през имоти-общинска собственост за 

ПУП-ПП за извън урбанизираните територии за обект: „Довеждащ външен 

газопровод от националната газопреносна система до газорегулаторен пункт на 

АУРУБИС БЪЛГАРИЯ АД“ 

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 

 

11. Увеличаване на средства за обект „Ремонт на водопроводна и канализационна 

мрежа на улици в гр. Златица, рехабилитация и частично асфалтиране на местата 

на интервенция“ 

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 

 

12. Определяне на минимални цени за таксиметров превоз на пътници за един 

километър пробег 

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 

 

 

13. Разглеждане на заявления за еднократна финансова помощ 

Докл. Стоянка Петрова –  

Председател на ПК „Социални дейности“ 
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Общински съвет гр. Златица, на основание чл. 20, ал.1, т.23, във връзка с  

чл.30, ал.9 и чл.32, ал.1 от ЗМСМА, след проведено от разстояние поименно 

гласуване от 11 общински съветници с 11 гласа „за“ - инж. Любомир Цветков, 

инж. д-р Стоянка Балова, г-жа Емилия Самарджиева, г-жа Мария Нейкова, г-жа 

Стоянка Петрова, инж. Магдалена Иванова, г-н Димитър Димитров, г-н Николай 

Лилов, г-н Младен Медаров, г-жа Цветана Радева и г-н Динчо Рашев, без 

„против“ и без „въздържа се“, прие:  

 

РЕШЕНИЕ №184 

 

Клетвата на новоизбрания общински съветник г-н Цвятко Стоянов Караиванов 

да бъде положена дистанционно. 
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от проведено заседание от разстояние на 29.04.2021г. 
 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.26, ал.2 и чл.26а, ал.4 и 

ал.5 от Закона за Народните читалища, след проведено от разстояние поименно 

гласуване от 10 общински съветници с 9 гласа „за“ - инж. Любомир Цветков, инж. д-

р Стоянка Балова, г-жа Емилия Самарджиева, инж. Магдалена Иванова, г-н 

Димитър Димитров, г-н Николай Лилов, г-н Младен Медаров, г-жа Цветана 

Радева, г-н Динчо Рашев, без „против“ и 1 глас „въздържа се“ – Цвятко 

Караиванов, прие:  
 

РЕШЕНИЕ №185 

 

Приема отчет за дейността на НЧ „ Никола Йонков Вапцаров – 1951 г.“ 

с. Църквище през 2020г. и отчет за изразходваните от бюджета средства.  

Приложения: съгласно текста.  

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

e-mail: obshtinski_savet_zlatica@abv.bg;  
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от проведено заседание от разстояние на 29.04.2021г. 
 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.26, ал.2 и чл.26а, ал.4 и 
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ал.5 от Закона за Народните читалища, след проведено от разстояние поименно 

гласуване от 13 общински съветници с 12 гласа „за“ - инж. Любомир Цветков, инж. 

д-р Стоянка Балова, г-жа Емилия Самарджиева, г-жа Мария Нейкова, г-жа 

Стоянка Балова, инж. Магдалена Иванова, г-н Димитър Димитров, г-н Николай 

Лилов, г-жа Елена Герасимова, г-н Младен Медаров, г-жа Цветана Радева, г-н 

Динчо Рашев, без „против“ и 1 глас „въздържа се“ – Цвятко Караиванов, прие:  
 

РЕШЕНИЕ №186 

 

Приема отчет за дейността на НЧ „ ОБОРИЩЕ - 1897“ с. Петрич през 

2020г. и отчет за изразходваните от бюджета средства.  

Приложения: съгласно текста.  

 

 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЗЛАТИЦА  
2080, гр. Златица, Софийска област, пл. „Македония” №1, 
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от проведено заседание от разстояние на 29.04.2021г. 
 

 Общински съвет Златица на основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА, във 

връзка с чл. 23, чл. 24, чл. 25 и ал. 1, т. 5, чл. 25, ал. 2, чл. 26, чл. 27 и чл. 31 от 

Наредбата за символиката на Община Златица, след проведено от разстояние 

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

Цветков, инж. д-р Стоянка Балова, г-жа Емилия Самарджиева, г-жа Мария 

Нейкова, г-жа Стоянка Петрова, инж. Магдалена Иванова, г-н Цвятко 

Караиванов, г-н Димитър Димитров, г-н Николай Лилов, г-жа Елена Герасимова, 

г-н Младен Медаров, г-жа Цветана Радева, г-н Динчо Рашев, без „против“ и  без 

„въздържа се“, прие:  

 

РЕШЕНИЕ №187 

 

1. Удостоява посмъртно г-н Асен Згуровски със званието „ Почетен 

гражданин на Община Златица“ за активната му гражданска позиция, като 

общински съветник и за изключителният му принос за развитието на 

спорта в Общината. 

 

2. Званието „Почетен гражданин на Община Златица“ се придружава с 

плакет.  

 

3. Награждава се посмъртно с парична сума в размер на 1000 (хиляда) лв.  
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                                                                                Препис-извлечение по Протокол № 24 

от проведено заседание от разстояние на 29.04.2021г. 
 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и на основание чл. 21, ал. 1 от 

Закона за регионалното развитие, след проведено от разстояние поименно 

гласуване от 13 общински съветници с 12 гласа „за“ - инж. Любомир Цветков, 

инж. д-р Стоянка Балова, г-жа Емилия Самарджиева, г-жа Мария Нейкова, г-жа 

Стоянка Петрова, инж. Магдалена Иванова, г-н Димитър Димитров, г-н Николай 

Лилов, г-жа Елена Герасимова, г-н Младен Медаров, г-жа Цветана Радева, г-н 

Динчо Рашев, без „против“ и  1 глас „въздържа се“ – г-н Цвятко Караиванов, 

прие:  

 

РЕШЕНИЕ №188 

 

1. Общински съвет-Златица приема План за интегрирано развитие на 

Община Златица, за периода 2021-2027 г. 

 

Приложение: Електронен вариант на ПИРО 2021-2027 г.  

 

 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;  
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от проведено заседание от разстояние на 29.04.2021г. 
 

 Общински съвет гр. Златица на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от 

ЗМСМА, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, след проведено от разстояние поименно 

гласуване от 13 общински съветници с 12 гласа „за“ - инж. Любомир Цветков, 

инж. д-р Стоянка Балова, г-жа Емилия Самарджиева, г-жа Мария Нейкова, г-жа 

Стоянка Петрова, инж. Магдалена Иванова, г-н Димитър Димитров, г-н Николай 

Лилов, г-жа Елена Герасимова, г-н Младен Медаров, г-жа Цветана Радева, г-н 

Динчо Рашев, без „против“ и  1 глас „въздържа се“ – г-н Цвятко Караиванов, 

прие:  

 

РЕШЕНИЕ №189 
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1. Одобрява дейностите по изпълнение на Годишна програма на „Дънди 

Прешъс Метълс Челопеч“ ЕАД за насърчаване развитието на Община 

Златица – 2021 г., така както са представени в докладната записка.  

2. Упълномощава Кмета на Община Златица да подпише Годишен рамков 

договор за инвестиции в обществото за 2021 година на обща стойност 

30000,00 лв. (тридесет хиляди лева) с Дарител „Дънди Прешъс Метълс 

Челопеч“ ЕАД.  

3. Финансовите средства, в размер на 30000,00 лв. да бъдат разходвани за 

текущ ремонт на съществуваща ограда УПИ I „за детско заведение“, кв. 21 

по регулационния план на гр. Златица, поземлен имот 31044.501.331 по 

Кадастралната карта на гр. Златица (бившата детска градина Пионер). 

4. Упълномощава Кмета на Община Златица да сключи договор за дарение на 

сумата от „Дънди Прешъс Метълс Челопеч“ ЕАД, представляваща част от 

горецитираната такава. 
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 Общински съвет гр. Златица на основание чл. 21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА и във 

връзка с чл. 89, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 

2021 г., Наредба № РД – 02-20-19 от 12.11.2012 г., и чл. 48, ал.2, буква „в“ от ППЗП,  

след проведено от разстояние поименно гласуване от 13 общински съветници с 12 

гласа „за“ - инж. Любомир Цветков, инж. д-р Стоянка Балова, г-жа Емилия 

Самарджиева, г-жа Мария Нейкова, г-жа Стоянка Петрова, инж. Магдалена 

Иванова, г-н Димитър Димитров, г-н Николай Лилов, г-жа Елена Герасимова, г-н 

Младен Медаров, г-жа Цветана Радева, г-н Динчо Рашев, без „против“ и  1 глас 

„въздържа се“ – г-н Цвятко Караиванов, прие:  

 

РЕШЕНИЕ №190 

 

1. Дава съгласие Кмета на общината да отправи предложение до Министъра 

на финансите за трансформиране на средства от целева субсидия в целевия 

трансфер за неотложни текущи ремонти на части от улична мрежа в град 

Златица 

2. Предложението за трансформиране да бъде в размер на 52 800 лева 

3. Трансформирането да се направи за обект „Ремонт и поддържане на улична 

пътна мрежа в Община Златица“ 

4. Целевия трансфер за неотложни текущи ремонти се предлага да бъде 

насрочен за следните улици на град Златица:  

 

- улица „Хаджи Димитър“, в участък от ул. „Васил Левски“ до ул. „Георги 

Бенковски“, с пътна настилка, подлежаща на изкърпване – 35 кв.м. 
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- улица „Харалампи Самарджиев“, в участък от ул. „Велко Болчев“ до ул. 

„Оборище“, с пътна настилка, подлежаща на изкърпване – 280 кв.м.  

 

- улица „Васил Левски“, в участък от ул. „Хаджи Димитър“ до ул. „Георги 

Бенковски“, при прелеза, с пътна настилка, подлежаща на изкърпване – 548 кв.м. 

 

- ул. „Медет“, в участък от ул. „Владислав Варненчик“ до ул. „Тополница“, с 

пътна настилка, подлежаща на изкърпване – 183 кв.м.  

 

- ул. „Пейо Яворов“, в участък от ул. „Харалампи Самарджиев“ до ул. „Стара 

планина“, с пътна настилка, подлежаща  на изкърпване – 212 кв.м. 

 

5. Средствата от АПИ, в размер на 23 445 лв. и предходен остатък от дейност 

822 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища“, 

в размер на 10 000 лв. да бъдат насочени към следните улици:  

 

- Ул. „Георги Бенковски“, в участък от ул. „Софийско шосе“ до ул. „Васил 

Левски“, при прелеза, с пътна настилка, подлежаща на изкърпване – 82,15 кв.м. 

 

- Част от ул. „Юри Гагарин“, в участък от ул. „Софийско шосе“ до ул. „Събко 

Милков“, с пътна настилка, подлежаща на изкърпване – 410,26 кв.м.  

 

6. Утвърждава общ размер на средствата за текущ ремонт за улична мрежа в 

гр. Златица в размер на 86 255 лв.  

7. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите действия 

по провеждане на процедурата за реализиране на дейностите. 

 

 

 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 № 24 

от проведено заседание от разстояние на 29.04.2021г. 

 

 

Общински съвет гр. Златица на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 45, ал. 9 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 17 от Закона 

за общинския дълг, след проведено от разстояние поименно гласуване от 13 

общински съветници с 12 гласа „за“ - инж. Любомир Цветков, инж. д-р Стоянка 

Балова, г-жа Емилия Самарджиева, г-жа Мария Нейкова, г-жа Стоянка Петрова, 

инж. Магдалена Иванова, г-н Димитър Димитров, г-н Николай Лилов, г-жа Елена 

Герасимова, г-н Младен Медаров, г-жа Цветана Радева, г-н Динчо Рашев, без 

„против“ и  1 глас „въздържа се“ – г-н Цвятко Караиванов, прие:  

 

РЕШЕНИЕ № 191 
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1. Удължава срока за погасяване на кредит към ФЛАГ по договор за кредит 

№ 1155 от 12.05.2020 г. до 25.09.2021 г. 

 

 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 № 24 

от проведено заседание от разстояние на 29.04.2021г. 
 

Общински съвет гр. Златица на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от 

ЗМСМА и постъпило писмо с вх. № 94А-408-1/08.02.2021г., след проведено 

поименно гласуване на 10 общински съветници с 9 гласа „за“ - г-жа Емилия 

Самарджиева, г-жа Мария Нейкова, г-жа Стоянка Петрова, инж. Магдалена 

Иванова, г-н Димитър Димитров, г-н Николай Лилов, г-жа Елена Герасимова, г-

жа Цветана Радева, г-н Динчо Рашев, без „против“ и  1 глас „въздържа се“ – г-н 

Цвятко Караиванов, прие:  

 

РЕШЕНИЕ №192 

 

1.Във връзка с проект за Подробен устройствен план – Парцелен план /ПУП-

ПП/ за обект „Довеждащ външен газопровод от националната газопреносна 

система до газорегулаторен пункт на АУРУБИС БЪЛГАРИЯ АД“, на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 5, във връзка с чл. 25, 

ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл. 

30, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските 

земи /ППЗОЗЗ/, на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за опазване на 

земеделските земи /ЗОЗЗ/, Общински съвет гр.Златица дава предварително 

съгласие на Възложителя АУРУБИС БЪЛГАРИЯ АД за преминаване на 

проектното трасе на газопровод и съпътстващите го технически съоръжения 

през общински поземлени имоти.  

 

 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 № 24 

от проведено заседание от разстояние на 29.04.2021г. 
 

Общински съвет гр. Златица на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 124 от 

Закона за публичните финанси след проведено от разстояние поименно гласуване 
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от 13 общински съветници с 9 гласа „за“ - инж. Любомир Цветков, инж. д-р 

Стоянка Балова, г-жа Емилия Самарджиева, г-жа Мария Нейкова, г-жа Стоянка 

Петрова, инж. Магдалена Иванова, г-н Димитър Димитров, г-н Николай Лилов, г-

жа Елена Герасимова, г-н Младен Медаров, г-жа Цветана Радева, г-н Динчо 

Рашев, без „против“ и  1 глас „въздържа се“ – г-н Цвятко Караиванов, прие:  

 

РЕШЕНИЕ №193 

 

 Допълва Решение № 163 по Протокол № 20 от 25.02.2021 г. на Общински 

съвет гр. Златица със следното 

 

1. Одобрява допълване на средства за обект „Ремонт на водопроводна и 

канализационна мрежа на улици в гр. Златица, рехабилитация, частично 

асфалтиране и подмяна на тротоари на местата на интервенция за улици 

ул. Опълченска, ул. Оборище, ул. Нено Гугов, ул. Полковник Мадрикин, ул. 

Рад Радев, ул. Генерал Гурко и ул. Кашана  със сумата от 950 000 лв. 

2. Увеличението да бъде отразено в дейност 603 „ВиК, параграф 51 „Основен 

ремонт“. 

 

 

 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 № 24 

от проведено заседание от разстояние на 29.04.2021г. 

 

Общински съвет – Златица, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 24а, ал. 

11 и ал. 12 от Закона за автомобилните превози и чл. 24, ал. 5 от Наредба №34 от 6 

декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници, след проведено от разстояние 

поименно гласуване от 13 общински съветници с 12 гласа „за“ - инж. Любомир 

Цветков, инж. д-р Стоянка Балова, г-жа Емилия Самарджиева, г-жа Мария 

Нейкова, г-жа Стоянка Петрова, инж. Магдалена Иванова, г-н Димитър 

Димитров, г-н Николай Лилов, г-жа Елена Герасимова, г-н Младен Медаров, г-жа 

Цветана Радева, г-н Динчо Рашев, без „против“ и  1 глас „въздържа се“ – г-н 

Цвятко Караиванов, прие:  

 

РЕШЕНИЕ № 194 

 

 Определя минимални и максимални цени за извършване на таксиметров 

превоз на пътници, както следва:  

- Цена на километър пробег по дневна тарифа в населено място:  

Минимална: 0,50 лева; 

Максимална 1,50 лева; 

- Цена на километър пробег по нощна тарифа в населено място:  

Минимална: 0,70 лева; 
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Максимална: 1,70 лева; 

- Цена на километър пробег по дневна тарифа извън населено място:  

Минимална: 0,50 лева; 

Максимална: 1,50 лева; 

- Цена на километър пробег по нощна тарифа извън населено място:  

Минимална: 0,70 лева; 

Максимална: 1,70 лева; 

- Такса за повикване на адрес: 0 лева (без такса) 

- Първоначална такса:  

Минимална: 1,00 лева; 

Максимална: 1,50 лева; 

- Цена за минута престой:  

Минимална: 0,30 лева; 

Максимална: 0,75 лева 

 

 

 

 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 № 24 

от проведено заседание от разстояние на 29.04.2021г. 

 

 

Общински съвет – Златица, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с 

действащите Правила за условията и реда за подпомагане с еднократни 

финансови помощи от бюджета на Община Златица, след проведено от разстояние 

гласуване от 13 общински съветници с 8 гласа „за“ – инж. Любомир Цветков, инж. 

д-р Стоянка Балова, г-жа Мария Нейкова, г-жа Стоянка Петрова, г-жа Елена 

Герасимова, г-н Димитър Димитров, г-н Николай Лилов, г-жа Цветана Радева, 2 

гласа „против“ – г-жа Емилия Самарджиева, г-н Цвятко Караиванов и 1 глас 

„въздържал се“ – г-н Динчо Рашев, прие:  

 

РЕШЕНИЕ № 195 

 

Одобрява отпускането на финансова еднократна помощ на лицето Иван Медаров 

в размер на 1980 лв. (хиляда деветстотин и осемдесет лева).  

Разходите да бъдат за сметка на дейност 122 – общинска администрация, §42- 14 – 

помощи по решение на ОбС-Златица, по Бюджет 2020 г. на Община Златица. 

ПРОТОКОЛЧИК                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ  

/Юлияна Войнишка/                                                     НА ОбС – ЗЛАТИЦА 

                                                                                          /инж. Любомир Цветков/ 
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