
 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 № 42 

от проведено заседание на 27.05.2022 г. 
 

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

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

гласуване от 11 общински съветници с 11 гласа „за“, без „против“ и без 

„въздържал се“, прие:  

 

РЕШЕНИЕ № 342 

 

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

 

 

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

 

2. Приемане на годишния финансов отчет на „Медицински център I Златица“ 

ЕООД“. 

Докл. д-р Ангел Мечкаров –  

Управител на „Медицински център I Златица“ ЕООД 

 

3. Освобождаване на Управителя на „Медицински център I Златица“ ЕООД“ и 

назначаване на временно изпълняващ Управител на „Медицински център I 

Златица“ ЕООД“ до провеждане на конкурс.  

Докл инж. Любомир Цветков  

Председател на Общински съвет – Златица 

 

4. Поставяне на покривна фотоволтаична електрическа система за собствено 

потребление с инсталирана мощност, находяща се в ПИ 31044.503.442 и ПИ 

31044.504.177.1 по КККР на гр.Златица. 

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на община Златица 

 

5. Даване на мандат и определяне начина за гласуване на решения по обявен 

дневен ред на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София, насрочено за 09.06.2022 г. 

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет 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 № 42 

от проведено заседание на 27.05.2022 г. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и чл. 18, ал. 1, 

т.3 от Наредбата за упражняване правата на община Златица върху общинската 

част от капитала на търговските дружества, след проведено поименно гласуване 

от 12 общински съветници с 12 гласа „за“ -  инж. д-р Стоянка Балова – Цветкова, 

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

Цвятко Караиванов, инж. Магдалена Иванова, г-н Николай Лилов, г-н Димитър 

Димитров, г-н Младен Медаров, г-н Динчо Рашев, г-жа Цветана Радева и инж. 

Любомир Цветков, без „против“ и без „въздържал се“, прие:  

 

РЕШЕНИЕ № 343 

 

1. Приема годишния финансов отчет и баланс за 2021 год. на „Медицински 

център I Златица“ ЕООД. 

2. Възлага на управителя на „Медицински център I Златица“ ЕООД да 

предприеме необходимите действия по обявяване на Годишния 

финансов отчет за 2021 год. на дружеството в Агенцията по вписванията 

– Търговски регистър. 
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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 № 42 

от проведено заседание на 27.05.2022 г. 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон, във 

връзка с чл. 62, ал. 1, ал. 7 и ал. 8 от Закона за лечебните заведения и чл. 32 и чл. 

34 от Наредбата за упражняване правата на община Златица върху общинската 

част от капитала на търговските дружества, след проведено поименно гласуване 

от 12 общински съветници с 12 гласа „за“ - инж. д-р Стоянка Балова – Цветкова, 

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

Цвятко Караиванов, инж. Магдалена Иванова, г-н Николай Лилов, г-н Димитър 

Димитров, г-н Младен Медаров, г-н Динчо Рашев, г-жа Цветана Радева и инж. 

Любомир Цветков, без „против“ и без „въздържал се“, Общински съвет – Златица, 

прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 344 

 

1. Освобождава д-р Ангел Георгиев Мрчкаров като управител на 

„Медицински център I Златица“ ЕООД, поради изтичане срока на 

договора. 

2. Избира за временно изпълняващ длъжността управител на 

„Медицински център I Златица“ ЕООД, д-р Ангел Георгиев Мечкаров, 

ЕГН 640723720, за срок до три месеца до финализиране на процедурата 

за избор на нов управител. 

3. Определя месечно възнаграждение на временно изпълняващия 

длъжността управител на „Медицински център I Златица“ ЕООД в 

размер на 230% от размера на средната брутна работна заплата за 

„Медицински център I Златица“ ЕООД. 

4. Одобрява проект на договор за възлагане управлението на „Медицински 

център I Златица“ ЕООД. 

5. Възлага на Кмета на община Златица да сключи договор за възлагане на 

управлението на „Медицински център I Златица“ ЕООД. 

6. Задължава избрания по т. 2 от решението управител в законовите 

срокове да извърши необходимите фактически и правни действия по 

вписване в Търговския регистър на новите обстоятелства. 

7. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс, 

допуска предварително изпълнение на настоящото решение. 
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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 № 42 

от проведено заседание на 27.05.2022 г. 
 

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 поименно гласуване от 10 

общински съветници с 10 гласа „за“ - г-жа Емилия Самарджиева, г-жа Мария 

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

Иванова, г-н Николай Лилов, г-н Димитър Димитров, г-н Младен Медаров, г-н 

Динчо Рашев, г-жа Цветана Радева, без „против“ и без „въздържал се“, прие:  

 

РЕШЕНИЕ № 345 

 

 1. Дава съгласие за поставяне на покривна фотоволтаична електрическа 

система за собствено потребление с инсталирана мощност, находяща се в ПИ 

31044.503.442 по КК КР на гр. Златица. 

 

 Председателят премина към втория проект за решение и на основание чл. 

27, ал. 5 от ЗМСМА проведе поименно гласуване.  

След проведеното поименно гласуване от 10 общински съветници, се получиха 

следните резултати: „за“- г-жа Емилия Самарджиева, г-жа Мария Нейкова, г-жа 

Стоянка Петрова, г-н Цвятко Караиванов, инж. Магдалена Иванова, г-н Николай 

Лилов, г-н Димитър Димитров, г-н Младен Медаров, г-н Динчо Рашев, г-жа 

Цветана Радева, без „против“ и без „въздържал се“. 

Предложението се прие с необходимото мнозинство съгласно чл.27, ал.3 от 

ЗМСМА.  
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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 № 42 

от проведено заседание на 27.05.2022 г. 

 

 

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 поименно гласуване от 10 

общински съветници с 10 гласа „за“ - г-жа Емилия Самарджиева, г-жа Мария 

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

Иванова, г-н Николай Лилов, г-н Димитър Димитров, г-н Младен Медаров, г-н 

Динчо Рашев, г-жа Цветана Радева, без „против“ и без „въздържал се“, прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 346 

 

1. Дава съгласие за поставяне на покривна фотоволтаична електрическа 

система за собствено потребление с инсталирана мощност, находяща се 

в ПИ 31044.504.177.1 по КК КР на гр. 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 № 42 

от проведено заседание на 27.05.2022 г. 
 

Общински съвет – гр. Златица, на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и 

чл. 5, ал. 6, ал. 7 от Правилника за дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация, след проведено поименно гласуване от 12 общински съветници с 12 

гласа „за“ - инж. д-р Стоянка Балова – Цветкова, г-жа Емилия Самарджиева, г-жа 

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

Иванова, г-н Николай Лилов, г-н Димитър Димитров, г-н Младен Медаров, г-н 

Динчо Рашев, г-жа Цветана Радева и инж. Любомир Цветков, без „против“ и без 

„въздържал се“, прие:  

 

РЕШЕНИЕ № 347 

 

1. Дава мандат на представителя на община Златица в Асоциацията по В и К 

на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД – София – инж. Стоян 

Николов Генов – Кмет на община Златица, да гласува на Общото събрание на 

Асоциацията, което ще се проведе на 09.06.2022 год., по отделните точки от 

дневния ред, както следва:  

 

- По първа точка „Приемане и отчет за дейността на Асоциацията по В и К             

на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД – София за 2021 г.“ 

да гласува както прецени по целесъобразност; 

- По втора точка „Приемане на финансов отчет за дейността на Асоциация 

по В и К на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД – София за 

2021 г.“ да гласува както прецени по целесъобразност; 

- По трета точка „Обсъждане и приемане на бюджет на Асоциацията по В и 

К на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД – София за 2022 

г.“ да гласува както прецени по целесъобразност; 

- По четвърта точка „Други“ да гласува както прецени по целесъобразност.  
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