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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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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 №196 

 
 

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

ред:  

 

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

 

2. Промяна в състава на постоянни комисии към Общински съвет Златица 

Докл. инж. Любомир Цветков –  

Председател на Общински съвет Златица 

 

3. Предложение за освобождаване на лечебни заведения – еднолични търговски 

дружества с общинско участие в капитала, учебни заведения, детски градини и 

читалища от заплащане на такса за битови отпадъци за 2021 г. 

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 

 

4. Одобряване на проект на ПУП-парцеларен план за обект: Фотоволтаична инсталация 

/в ПИ с идентификатор 31044.28.16 по КККР на гр. Златица/ за производство на 

електрическа енергия за покриване на собствено потребление на „Аурубис България“ 

АД в землището на гр. Златица, община Златица, Софийска област като част от 

Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по реда на чл. 150 от ЗУТ  

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 

 

5. Предоставяне за ползване на дървесина, намираща се в ОЗ „Гора“ 

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 
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6. Насочване на средства за ремонт на ограда в Професионална гимназия 

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 

 

7. Разглеждане на заявления за еднократна финансова помощ 

Докл. Стоянка Петрова –  

Председател на ПК „Социални дейности“ 
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Общински съвет – Златица на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и ал. 2, чл. 27, ал. 4 

и чл. 48 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, след 

проведено гласуване от 10 общински съветници с 10 гласа „за“, прие:  

 

РЕШЕНИЕ №197 

 

Изменя състава на Постоянни комисии на Общински съвет Златица, както 

следва:  

 

1. В комисия „Териториално и селищно устройство“: 

На мястото на досегашния член Стоян Зяпков определя за член на комисията  

Цвятко Караиванов 

За Председател определя: Магдалена Иванова 

2. В Комисия „Младежки дейности“: 

На мястото на досегашния член Стоян Зяпков определя за член на комисията 

Цвятко Караиванов 

За Председател определя: Цвятко Караиванов 

3. В Комисия „Социални дейности“: 

На мястото на досегашния член Стоян Зяпков определя за член на комисията 

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

във връзка с чл. 8, ал. 6 от ЗМДТ и на основание чл. 9, ал. 2 и чл. 23 от Наредбата 

за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 

територията 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-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 №198 

 

 Освобождава от заплащане на такса битови отпадъци за 2021 г. лечебните 

заведения – еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала, 

общински и държавни училища за имотите или части от тях използвани за учебен 

процес, детски градини и детски ясли и читалища за имоти или обособени части 

от тях използвани за читалищна дейност. 

 Възлага на Кмета на община Златица да извърши последващи действия във 

връзка с изпълнение на решението. 
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Общински съвет Златица на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за 

местно самоуправление и местна администрация, чл. 129, ал. 1 от Закона за 

устройство на територията, статия № 1 от Протокол № 1 от 17.05.2021 год. на 
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ОЕСУТ и на основание чл. 60, ал. 1, предл. 5 от Административно-процесуалния 

кодекс, след проведено поименно гласуване от 10 общински съветници с 10 гласа 

„за“ - г-жа Емилия Самарджиева, г-жа Мария Нейкова, г-жа Стоянка Петрова, 

инж. Магдалена Иванова, г-н Цвятко Караиванов, 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 №199 

 

1. Дава съгласие за одобряване на проекта за Подробен устройствен план-

парцеларен план (ПУП-ПП) за кабелна линия в ПИ 31044.180.18 в землището на 

гр. Златица, Община Златица, като съставна част от обект „Фотоволтаична 

инсталация /в ПИ с идентификатор 31044.28.16/ за производство на електрическа 

енергия за покриване на собствено потребление на „Аурубис България“ АД в 

землището на гр. Златица, община Златица, Софийска област“. 

2. Допуска предварително изпълнение на свое Решение за одобрване на проекта за 

ПУП-ПП за кабелна линия в ПИ 31044.180.18 в землището на гр. Златица, Община 

Златица, като съставна част от обект „Фотоволтаична инсталация /в ПИ с 

идентификатор 31044.28.16/ за производство на електрическа енергия за 

покриване на собствено потребление на „Аурубис България“ АД в землището на 

гр. Златица, община Златица, Софийска област. 

 

 Приложение: графична част на проект за ПУП-ПП за кабелна линия в ПИ 

31044.180.18 в землището на гр. Златица – 1л. 
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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 поименно 

гласуване от 12 общински съветници с 12 гласа „за“ - инж. Любомир Цветков, 
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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-н Младен Медаров, г-жа Цветана Радева и г-н 

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

 

РЕШЕНИЕ №200 

 

 1. Дървесината, която е отрязана от различни общински имоти и улици на 

територията на Община Златица да бъде предоставена като помощ на жители на 

Община Златица, след подаване на Заявление до Комисията по социални дейности 

към Общински съвет Златица. 

 2. За всяко конкретно заявление да бъде взето отделно решение, съобразно 

правилата за предоставяне на помощи, приети от Общински съвет Златица. 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), след проведено поименно 

гласуване от 12 общински съветници с 6 гласа „за“ – инж. Любомир Цветков, инж. 

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

Цветана Радева, г-н Динчо Рашев, 2 гласа „против“ – г-н Цвятко Караиванов, 

инж. Магдалена Иванова и 4 гласа „въздържа се“ – г-жа Стоянка Петрова, г-н 

Николай Лилов, г-н Димитър Димитров и г-н Младен Медаров, Общински съвет – 

Златица, прие:  

 

 

РЕШЕНИЕ №201 

 

 Общински съвет – Златица не подкрепя проекта за решение от Докладна 

записка относно: Насочване на средства за ремонт на ограда в Професионална 

гимназия с изх. № 07–01–35/26.05.2021 г.  на Община Златица и вх. № 00- 

13353/26.05.2021 г. на Общински съвет –Златица. 
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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 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 

Цветана Радева, г-н Динчо Рашев, г-н Цвятко Караиванов, инж. Магдалена 

Иванова, г-жа Стоянка Петрова, г-н Николай Лилов, г-н Димитър Димитров и г-н 

Младен Медаров, без „против“ и без „въздържал се“, прие 

 

РЕШЕНИЕ № 202 

 

Одобрява отпускането на финансова еднократна помощ на лицето Л.И.Р. в размер 

на 200 лв. (двеста 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. 
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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 поименно 

гласуване от 12 общински съветници с 12 гласа „за“ – инж. Любомир Цветков, 
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инж. д-р Стоянка Балова, г-жа Емилия Самарджиева, г-жа Мария Нейкова, г-жа 

Цветана Радева, г-н Динчо Рашев, г-н Цвятко Караиванов, инж. Магдалена 

Иванова, г-жа Стоянка Петрова, г-н Николай Лилов, г-н Димитър Димитров и г-н 

Младен Медаров, без „против“ и без „въздържал се“, прие 

 

РЕШЕНИЕ № 203 

 

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

размер на 170 лв. (сто и седемдесет 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/ 


