
 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 № 27 

от проведено заседание на 26.07.2021г. 

 

 

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

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

12 общински съветници с 12 гласа „за“, без „против“ и без „въздържал се“, прие:  

 

 
РЕШЕНИЕ №210 

 

 

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

 

1. Изказвания, питания на граждани, общински съветници и становища на кмет. 

 

2. Поставяне под закрила на общински вековни гори, чрез определянето им със статут 

„Гори във фаза на старост“, собственост на Община Златица 

 

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 

 

3. Разрешение за маломерна паралелка с прием след 7-ми клас дуална система на 

обучение, трета степен професионална квалификация, пет годишен срок на обучение 

 

Докл. инж. Донка Георгиева –  

За директор на ПГ гр. Златица 

 

4. Участие на представител на Община Златица в общото събрание на „Многопрофилна 

болница за активно лечение-Пирдоп“ АД и вземане на решение по точките от дневния 

ред 

Докл. инж. Любомир Цветков –  

Председател на Общински съвет - Златица 

 

5. Предложение за бракуване на фитнес уреди в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. 

Златица 

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 
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6. Преобразуване на общински учебни детски заведения 

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 

 

 

7. Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги на територията на община Златица 

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 

 

 

8. Кандидатстване по проект за финансово подпомагане на изграждане и обновяване на 

спортни обекти – държавна и общинска собственост. 

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 

 

9. Разглеждане на заявления за еднократна финансова помощ 

Докл. Стоянка Петрова –  

Председател на ПК „Социални дейности“ 
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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 № 27 

от проведено заседание на 26.07.2021г. 
 

 

На основание чл. 21, ал.1, т 8  от ЗМСМА, чл. 4 т. 2 от Закона за горите, чл.5 

и чл.118 от Закона за биологичното разнообразие и във връзка с § 1, т. 43 от 

допълнителните разпоредби на Наредба № 8 / 05.08.2011 г. за сечите в горите, след 

проведено гласуване от 12 общински съветници с 12 гласа „за“, без „против“ и без 

„въздържал се“, Общински съвет прие:  

 

 

РЕШЕНИЕ №211 

 

 

mailto:obshtinski_savet_zlatica@abv.bg


            Определя статут на „гори във фаза на старост“ по смисъла на § 1, т. 43 от 

допълнителните разпоредби на Наредба № 8 / 05.08.2011 г. за сечите в горите на 

следните горски територии, собственост на Община Златица: 

 

Община  Землище № на имот  Отдел Подотдел Площ 

в ха  

Дървесен 

вид 

Възраст Директива 

92/43/ЕЕС 

Защитена зона „Средна гора” 

Златица Златица 164.4 433 К 3,8 бк 150 9130 

 Карлиево 56.1 434 А 13,7 бк 150 9130 

 Златица 164.4 469 Д 18,9 бк 150 9130 

 Златица 164.4 469 З 2,4 бк 150 9130 

 Златица 166.13 475 И 1,4 бк 170 9130 

 Златица 166.13 480 Г 14,5 бк 140 9130 

 Златица 166.13 480 Д 17,2 бк 160 9130 

 Карлиево 56.1 455 Б 12,9 здб 130 9170 

 Карлиево 56.1 457 В 8,3 здб 110 9170 

 Карлиево 56.1 457 Д 29,2 здб 120 9170 

 Златица 164.4 470 Е 2,3 здб 100 9170 

 Златица 166.13;15;23 486 В 12,1 здб 100 9170 

 Златица 166.13;35;16;21 488 А 1,4 здб 100 9170 

 Златица 163.3 493 А 1,0 елш 60 91ЕО 

 Карлиево 56.1 457 А 6,5 гбр 90 91G0 

 Карлиево 56.8;9;4;1 449 Б 1,8 цр 90 91МО 

 Карлиево 56.1 451 Е 17,4 цр 100 91МО 

 Карлиево 56.1 454 А 0,6 цр 90 91МО 

 Карлиево 55.4;7 504 В 22,9 цр 95 91МО 

 Карлиево 55.4;7 504 Г 5,0 цр 95 91МО 

 Карлиево 55.7 505 З 4,4 цр 95 91МО 

 Карлиево 56.8;1 455 А 6,9 бк 130 91W0 

 Карлиево 56.1 455 В 4,6 бк 130 91W0 

 Карлиево 56.1 457 Б 1,8 бк 70 91W0 

Защитена зона „Централен Балкан буфер” 

 Златица 153.1 569 Б 11,4 бк 130 9110 

 Църквище 19.3 562 Б 4,5 бк 130 9130 

 Златица 153.1;152.1 573 Б 10,7 бк 130 9130 

 Златица 153.1;152.1 573 Д 25,3 бк 130 9130 

 Златица 152.1 574 Г 6,2 бк 130 9130 

 Златица 152.1 575 А 3,7 бк 130 9130 

 Златица 152.1 576 А 8,6 бк 130 9130 

 Златица 152.1 576 Б 1,8 бк 130 9130 

 Златица 152.1 577 Ж 1,6 бк 130 9130 

 Златица 152.1 577 З 6,3 бк 130 9130 

 Златица 152.1 578 Д 15,0 бк 130 9130 

 Златица 152.1 579 Е 25,8 бк 130 9130 

 Златица 152.6 580 А 10,4 бк 130 9130 

 Златица 152.1 580 В 0,4 бк 130 9130 

 Златица 11.58 581 Г 0,8 бк 130 9130 

 Златица 152.1 581 Ж 4,9 бк 130 9130 

 Златица 11.58 582 В 1,7 бк 130 9130 

 Златица 11.57 582 Г 0,2 бк 130 9130 
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2080, гр. Златица, Софийска област, пл. „Македония” №1, 

Председател: GSM 0885 300 634, техн. сътрудник тел.(0728)60-230 
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                                                                                Препис-извлечение по Протокол № 27 

от проведено заседание на 26.07.2021г. 
 
 
 

На основание чл.21, ал.1,  т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл.68, ал.1, т.2 и ал.2 от  Наредбата за 
финансиране в системата на предучилищното и училищно образование и след 
проведено гласуване от 12 общински съветници с 12 гласа „за“, без „против“ и без 
„въздържал се“, прие:  
 
 

РЕШЕНИЕ №212 
 
 

1.Разрешава Професионална гимназия „Златица“ да осъществи прием на 

паралелка с минимален брой ученици – 11 /единадесет/ по професия 

„Електротехник”, специалност „Електрообзавеждане на производството”. 
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                                                                                Препис-извлечение по Протокол № 27 

от проведено заседание на 26.07.2021г. 
 
 
 

Общински съвет . Златица, на основание чл.21, ал.1, т.9 и т.23 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.221 от 
Търговския закон и след проведено гласуване от 12 общински съветници с 12 
гласа „за“, без „против“ и без „въздържал се“, прие:  
 
 

РЕШЕНИЕ 213 
 
 

I.Упълномощава инж. Стоян Николов Генов – Кмет на Община Златица да 
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представлява Община Златица във всички редовни и извънредни Общи събрания 
на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение-Пирдоп" АД, с 
право да гласува със съответния брой поименни акции в дружеството, 
притежавани от Община Златица, като заявява волята на акционера – Община 
Златица в рамките на конкретно предоставен от Общински съвет – Златица 
мандат за гласуване за всяка една точка от дневния ред. 
II. Дава мандат на представителя на Община Златица във всички редовни и 
извънредни Общи събрания на акционерите на „Многопрофилна болница за 
активно лечение-Пирдоп" АД да гласува по всяка една от точките от дневния ред, 
така както прецени. 
III. Възлага на представителя на Община Златица в Общото събрание на 
„Многопрофилна болница за активно лечение-Пирдоп“АД да предостави отчет 
пред Общински съвет-Златица за взетите решение. 
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                                                                                Препис-извлечение по Протокол № 27 

от проведено заседание на 26.07.2021г. 
 

Общински съвет гр. Златица на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 8, ал. 1 от 

Закона за общинската собственост и при спазване изискванията на чл. 28 от 

Закона за счетоводството, след проведено поименно гласуване от 12 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, г-н Цвятко 

Караиванов, инж. Магдалена Иванова, г-жа Елена Герасимова, г-н Димитър 

Димитров, г-н Николай Лилов, г-жа Цветана Радева и г-н Динчо Рашев, без 

„против“ -, без „въздържал се“, прие:  

 

 

РЕШЕНИЕ №214 

 

 

1. Дава съгласие да бъдат бракувани употребявани фитнес уреди находящи се 

в спортна зала на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ 

2. Възлага на директора на СУ „Св, Паисий Хилендарски“ да обяви за 

продажба по цени определени от компетентни лица, фитнес уреди находящи 

се в спортната зала. 

3. Възлага на Директора на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ след 

осъществяване на продажбите по т. 2 да започне процедура по ликвидация 

на фитнес уредите чрез предаване на вторични суровини и отписването от 

баланса на училището. 
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 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 № 27 

от проведено заседание на 26.07.2021г. 

 

 

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

ЗМСМА и във връзка с чл. 33, ал. 2, чл. 311, ал. 1 и ал. 2, чл. 312, ал. 1, чл. 313, ал. 

1, т. 3 и чл. 314, ал. 4 от ЗПУО, чл. 53, във връзка с чл. 58, ал. 2 и чл. 59 от Наредба 

за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование, след проведено гласуване от 12 общински съветниси с 8 гласа „за“, 2 

гласа „против“ и 1 глас „въздържал се“, прие:  

 

 

РЕШЕНИЕ №215 

 

 

1. Приема преобразуване на съществуващите на територията на община 

Златица детски градини – ДГ „Слънце“ и ДГ „Вяра, Надежда, Любов“ чрез 

вливане на ДГ „Вяра, Надежда, Любов“ в ДГ „Слънце“, с всички 

произтичащи от това последици. 

2. Основна сграда на детската градина ще бъде сградата находяща се в гр. 

Златица, ул. „Хан Аспарух“1 и филиал, находящ се в сградата на ул. „Г. 

Бенковски“ 1. 

3. Детската градина „Вяра, Надежда, Любов“, чието вливане ще се осъществи, 

да премине на административно и финансово управление към приемащата 

детска градина, а именно ДГ „Слънце“. 

4. Задължителната документация на ДГ „Вяра, Надежда, Любов“ да се 

съхранява в ДГ „Слънце“. Разплащателните ведомости и финансово-

счетоводните документи да де съхраняват в община Златица.  

5. Трудовите правоотношения на служителите от ДГ „Вяра, Надежда, Любов“ 

да се уредят, съгласно чл. 123 от КТ. 

6. Възлага на Кмета на Община Златица да предприеме последващите 

съгласно закона действия. 
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 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 № 27 

от проведено заседание на 26.07.2021г. 
 

Общински съвет – Златица, на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 9 от 

Закона за местните данъци и такси, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните 

актове, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК, след проведено поименно гласуване от 12 

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, 

г-н Цвятко Караиванов, инж. Магдалена Иванова, г-жа Елена Герасимова, г-н 

Димитър Димитров, г-н Николай Лилов, г-жа Цветана Радева и г-н Динчо Рашев, 

без „против“ -, без „въздържал се“, прие: 

 

 

РЕШЕНИЕ № 216 

 

 

1. Отменя досега действащата Наредба за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на Община Златица, 

приета с решение №181 по Протокол № 21/28.11.2012 г., в сила от 01 януари 

2013 г. 

2. Приема Наредбата за определянето и администрирането на местните такси 

и цени на услуги на територията на Община Златица, заедно с направените 

промени в днешното заседание на Общински съвет-Златица, описани 

подробно в протокола от заседанието 

3. Новоприетата наредба да се качи на сайта на Община Златица с 

направените в днешното заседание промени. 

4. Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Златица е неразделна част от 

настоящото решение. 
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                                                                                Препис-извлечение по Протокол № 27 

от проведено заседание на 26.07.2021г. 
 

Общински съвет Златица на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 24 и чл. 27, ал. 4 

и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

(ЗМСМА) и във връзка с чл. 124 от Закона за публичните финанси, след проведено 

гласуване от 12 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, г-н Цвятко Караиванов, инж. Магдалена Иванова, г-жа Елена 

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

н Динчо Рашев, без „против“ -, без „въздържал се“, прие: 

 

 

РЕШЕНИЕ № 217 

 

 

1. Дава съгласието си община Златица да кандидатства по проект на 

Министерството на младежта и спорта по Наредба № 4 от 08.07.2019 г. за 

финансово подпомагане на изграждане и обновяване на спортни обекти – 

държавна и общинска собственост, за дейностите по изграждане на 

футболно игрище в УПИ I, кв. 117 по плана на гр. Златица, община 

Златица. 

2. Възлага на Кмета на община Златица да извърши последващи действия във 

връзка с изпълнение на решението. 
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                                                                                Препис-извлечение по Протокол № 27 

от проведено заседание на 26.07.2021г. 
 

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 

mailto:obshtinski_savet_zlatica@abv.bg
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финансови помощи от бюджета на Община Златица, след проведено поименно 

гласуване от 12 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 Цвятко Караиванов, г-жа Елена 

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

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

 

 

РЕШЕНИЕ №218 

 

 

Одобрява отпускането на финансова еднократна помощ на лицето Ф. Б. С. в 

размер на 5 куб. дърва. 

Дървата да се отпуснат съгласно Решение №200 по Протокол 

№25/28.05.2021 г. 

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. 

 

 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 № 27 

от проведено заседание на 26.07.2021г. 
 

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 поименно 

гласуване от 12 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 Цвятко Караиванов, г-жа Елена 

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

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

 

 

РЕШЕНИЕ №219 
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Одобрява отпускането на финансова еднократна помощ на лицето Б. Х. Х. в 

размер на 5 куб. дърва. 

Дървата да се отпуснат съгласно Решение №200 по Протокол 

№25/28.05.2021 г. 

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. 

 

 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 № 27 

от проведено заседание на 26.07.2021г. 

 

 

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 поименно 

гласуване от 12 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 Цвятко Караиванов, г-жа Елена 

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

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

 

 

РЕШЕНИЕ №220 

 

 

Одобрява отпускането на финансова еднократна помощ на лицето Н. И. С. 

в размер на 500,00 (петстотин лева) лв. 

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. 
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 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 № 27 

от проведено заседание на 26.07.2021г. 

 

 

 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 поименно 

гласуване от 12 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 Цвятко Караиванов, г-жа Елена 

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

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

 

РЕШЕНИЕ №221 

 

Одобрява отпускането на финансова еднократна помощ на лицето Д. А. А. в 

размер на 500,00 (петстотин лева) лв. 

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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