
 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 № 31 

от проведено заседание от разстояние на 29.10.2021г. 

 

 

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 13 общински съветници с 13 гласа „за“ – инж. 

Любомир Цветков, инж. д-р Стоянка Балова - Цветкова, 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 и г-н Динчо 

Рашев, без „против“ и без „въздържа се“, прие:  

 
РЕШЕНИЕ № 245 

 

 

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

дневен ред:  

 

 

1. Постъпили питания на граждани в писмен вид, питания на общински съветници 

и становища на кмет. 

 

2. Удостояване със звание „Носител на почетния знак“, съгласно Наредбата за 

символиката на община Златица 

Докл. инж. Магдалена Иванова,  

Цветана Радева и Емилия Самарджиева –  

общински съветници в Общински съвет - Златица 

 

 

3. Покана за кандидатстване по процедура №BGENVIRONMENT – 4.004 – 

Открита покана №3 „Климат“ по Резултат 4: „Повишена способност на 

местните общности да намалят емисиите и да се адаптират към променящия се 

климат“ на Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени. 

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 

 

4. Разглеждане на заявления за еднократна финансова помощ 

Докл. Стоянка Петрова –  

Председател на ПК „Социални дейности“ 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 32, чл.33, чл. 34, чл. 

35 и чл. 37 от НАРЕДБАТА ЗА СИМВОЛИКАТА НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА, след 

проведено от разстояние поименно гласуване от 13 общински съветници с 9 гласа 

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

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

Иванова, г-н Цвятко Караиванов, , г-н Младен Медаров, г-жа Цветана Радева, 4 

гласа „въздържал се“ - г-н Динчо Рашев, г-н Димитър Димитров, г-н Николай 

Лилов и г-жа Елена Герасимова, без „против“, Общински съвет – Златица прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 246 

1. Общински съвет Златица удостоява АТАНАС ЦОНКОВ ПЕТРОВ със 

званието „Носител на почетния знак на Община Златица“, граждански 

заслуги и за обществена деятелност, довела до качествено развитие на 

Община Златица“. 

2. Званието „Носител на почетния знак на Община Златица“ се придружава с 

плакет, изобразяващ герба на Златица на лицевата страна и „Носител на 

почетния знак на Община Златица“ на гърба на плакета.  

3. Получилият званието се награждава с парична сума или предметна награда 

на стойност 300,00 лева. 

4. Възлага на кмета на общината да впише в Почетната книга удостоеният 

със званието „Носител на почетния знак на Община Златица“ г-н Петров.  

5. Съгласно чл. 37 на НСОЗ, носителят на званието има право да бъде 

включван в представителни делегации при посещения в страната и 

чужбина,  да участва в работни срещи на общинското ръководство по 

важни въпроси, свързани с професионалните им компетенции и обществени 

позиции, както и в чествания и празници, организирани в Общината. 

6. Възлага на председателя на общински съвет, съвместно с кмета, 

тържествено да връчат званието на г-н Атанас Петров на юбилейната дата. 
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Общински съвет – Златица на основание чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление /ЗМСМА/, след проведено поименно гласуване от 

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

инж. д-р Стоянка Балова - Цветкова, 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 и г-н Динчо Рашев, без „против“ и без 

„въздържа се“, прие:  

 

РЕШЕНИЕ № 247 

 

1. „Общински съвет Златица дава съгласие Община Златица да бъде 

партньор на Община Челопеч, която ще разработи проектно 

предложение и кандидатства по проект „Устойчиви решения за 

смекчаване и адаптация към изменението на климата в малките 

общини“ (това е името, с което Община Челопеч ще подаде проектното 

предложение) по Открита покана № 4 „Климат“ по Резултат 4: 

„Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и 

да се адаптират към променящия се климат“ на Програма: „Опазване 

на околната среда и климатични промени“, финансирана със средства 

на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 

2014-2021.2“. 

2. „Общински съвет Златица упълномощава кмета на Община Златица да 

осъществи всякакви законосъобразни действия и да подписва 

документи свързани с партньорството и кандидатстването по 

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

местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с 
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действащите Правила за условията и реда за подпомагане с еднократни 

финансови помощи от бюджета 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 - Цветкова, 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 и г-н Динчо Рашев, без „против“ и без 

„въздържа се“, прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 248 

 

Одобрява отпускането на еднократна финансова помощ на лицето М. И. К. 

в размер на 5 куб. дърва. 

Дървата да се предоставят съгласно Решение №200 по Протокол 

№25/28.05.2021 г. 
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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 

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

Цветков, инж. д-р Стоянка Балова - Цветкова, 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 и г-н Динчо Рашев, без „против“ и без 

„въздържа се“, прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 249 

 

Одобрява отпускането на еднократна финансова помощ на лицето Е. Х. Н. в 

размер на 5 куб. дърва. 

Дървата да се предоставят съгласно Решение №200 по Протокол 

№25/28.05.2021 г. 
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                                                                                Препис-извлечение по Протокол № 31 

от проведено заседание от разстояние на 29.10.2021г. 

 

 

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 

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

Цветков, инж. д-р Стоянка Балова - Цветкова, 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 и г-н Динчо Рашев, без „против“ и без 

„въздържа се“, прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 250 

 

Одобрява отпускането на еднократна финансова помощ на лицето Е. Х. Н. в 

размер на 5 куб. дърва. 

Дървата да се предоставят съгласно Решение №200 по Протокол 

№25/28.05.2021 г. 
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Председател: GSM 0885 300 634, техн. сътрудник тел.(0728)60-230 

e-mail: obshtinski_savet_zlatica@abv.bg;  

 

 

                                                                                Препис-извлечение по Протокол № 31 

от проведено заседание от разстояние на 29.10.2021г. 

 

 

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 

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

Цветков, инж. д-р Стоянка Балова - Цветкова, 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 и г-н Динчо Рашев, без „против“ и без 

„въздържа се“, прие: 
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РЕШЕНИЕ № 251 

 

Одобрява отпускането на еднократна финансова помощ на лицето В. Н. И. в 

размер на 5 куб. дърва. 

Дървата да се предоставят съгласно Решение №200 по Протокол 

№25/28.05.2021 г. 
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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 

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

Цветков, инж. д-р Стоянка Балова - Цветкова, 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 и г-н Динчо Рашев, без „против“ и без 

„въздържа се“, прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 252 

 

Одобрява отпускането на финансова еднократна помощ на лицето З. А. И. в 

размер на 200,00 (двеста) 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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