
  Препис-извлечение по Протокол № 40 

от проведено редовно заседание на 18.04.2022 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 13 общински съветници с 13 гласа „за“, без „против“ и без 

„въздържал се“, прие:  

 

РЕШЕНИЕ № 323 

 

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

 

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

 

2. Изпълнение на решение № 214 по Протокол № 27/26.07.2021 г. на Общински 

съвет – Златица. 

Докл. Емилия Микова –  

Директор на СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Златица 

                  

3. Мотивирано искане, отправено до кмета на общината Златица по реда на чл. 

45ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ за 

предоставяне на имот, представляващ земи по чл. 19, ал. 1 от ППЗСПЗЗ от 

2010г. 

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 

 

4. Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета 

на територията на община Златица 2022 г. 2026 г. 

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 

5. Средства за неотложни текущи ремонти на части от уличната мрежа в гр. 

Златица и част от общински път SFO 3303-от разклона с път III-6004 до махала 

Бодят. 

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 

6. Разглеждане на заявления за еднократна финансова помощ.  

Докл. Стоянка Петрова –  

Председател на ПК „Социални дейности“ 
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Препис-извлечение по Протокол № 40 

от проведено редовно заседание на 18.04.2022 г. 

 

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

местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост, Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, след проведено гласуване от 13 общински 

съветници с 13 гласа „за“, без „против“ и без „въздържал се“, прие: 

 

РЕШЕНИЕ 324 

 

Изменя Решение № 214 по протокол № 27 от 26. 07.2021 г. на Общински 

съвет – Златица, което придобива следния вид:  

 

1. Дава съгласие СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Златица, да проведе 

процедура за продажба чрез търг на употребявани фитнес уреди, подробно 

описани в Становище от 23.03.2021 год. на комисия, назначена със Заповед 

87/05.03.2021 год. на Кмета на Община Златица; 

2. Възлага на директора на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ за непродадените 

уреди да започне процедура по бракуването им и предаване за вторични суровини.  
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Препис-извлечение по Протокол № 40 

от проведено редовно заседание на 18.04.2022 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и чл. 45ж от ППЗСПЗЗ /Правилника за прилагане на 

Закона за собствеността и ползването на земеделски земи/, ОбС – Златица в 

изпълнение на задълженията си по §27, ал. 2, т. 1 от ПРЗ на ЗИДЗСПЗЗ /Преходни 

и заключителни разпоредби на Закон за собствеността и ползването на 

земеделските земи/, Общински съвет – Златица, след проведено поименно 

гласуване от 13 общински съветници с 13 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-жа Елена Герасимова, г-н Младен Медаров, г-н Динчо 

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

„въздържал се“, прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 325 

 

 ОбС-Златица дава съгласие за предоставяне по реда на чл. 45ж, ал. 2 от 

ППЗСПЗЗ следния имот в землището на с. Карлиево, община Златица: 

 

 1. Имот № 017006 от 318.044 дка в землището на с. Карлиево, м. „Света 

Петка“ идентичен с ПИ с идентификатор 36484.17.6 по КККР, начин на трайно 

ползване – Пасище, собственост на община Златица за образуване на нов имот с 

идентификатор 36484.17.29 с площ 850 кв.м., за възстановяване право на 

собственост на н-ци Луко Радев Найденов. 

 

 Приложение: 1. АЧОС № 146 ОТ 16.04.2014 г. 

     2. Скица – проект №15-296188 -21.03.2022 г. 

     3. Решение 223 от 13.11.1995 г. на ПРС 

      4. Искане с вх. рег. № 04-02-10/30.03.2022 г. на Областна 

дирекция „Земеделие“ – София област – ОСЗ – Пирдоп. 
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Препис-извлечение по Протокол № 40 

от проведено редовно заседание на 18.04.2022 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 40, ал. 3 от Закона за защита 

на животните, след проведено гласуване от 13 общински съветници с 13 гласа 

„за“, без „против“ и без „въздържал се“, Общински съвет – Златица, прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 326 

 

 Общински съвет Златица приема „Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Златица 2022 г. – 2026 г.“ 

 

 Приложение:  

 1. Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на община Златица. 

 2. Мотиви към проект – програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета 2022 г. – 2026 г. 

 3. Обявление. 

 4. Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА. 
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Препис-извлечение по Протокол № 40 

от проведено редовно заседание на 18.04.2022 г. 

 

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

връзка с чл. 55, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2022 г., Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.2012 г., и чл. 48, т. 2, буква „а“ 

и буква „в“ от Правилник за прилагане на закона за пътищата /ППЗП/, след 

проведено поименно гласуване от 13 общински съветници с 11 гласа „за“ - инж. д-

р Стоянка Балова – Цветкова, инж. Любомир Цветков, г-жа Емилия 

Самарджиева, г-жа Мария Нейкова, г-жа Стоянка Петрова, г-н Николай Лилов, г-

н Димитър Димитров, г-жа Елена Герасимова, г-н Младен Медаров, г-н Динчо 

Рашев, г-жа Цветана Радева, 2 гласа „въздържал се“ – г-н Цвятко Караиванов и 

инж. Магдалена Иванова, без „против“, прие:  

 

РЕШЕНИЕ № 327 

 

1. Дава съгласие Кметът на общината да отправи предложение до 

Министъра на финансите за трансформиране на средства от целева 

субсидия в целеви трансфери за неотложни текущи ремонти на части от 

улична мрежа в град Златица и части от общинската пътна мрежа в 

Община Златица. 

2. Предложението за трансформиране да бъде в размер на 50 000 лева за 

улична пътна мрежа и 38 000 лв. за общинска пътна мрежа – път SFO 

3303 от разклона с път III-6004 до махала Бодят. 

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

улична пътна мрежа в Община Златица“ и „Ремонт и рехабилитация на 

½ от пътя към местност Бодят, с. Петрич (път SFO 3303-от разклона с 

път III-6004 до махала Будят)“. 

4. Целевият трансфер за неотложни текущи ремонти в размер на 50 000 

лв., се предлага да бъде насочен за следните улици в град Златица: 

- ул. „Кирил и Методий“, в участъка от ул. „Велко Болчев“ до ул. 

„Владислав Варненчик“ ( и от двете страни на река Куру Дере), с пътна 

настилка, подлежаща на изкърпване – 286 кв.м. 

- ул. „Александър Стамболийски“, в участък от ул. „Кирил и Методий“ 

до ул. „Вежен“, с пътна настилка, подлежаща на изкърпване – 51 кв.м. 

- ул. „Златишко поле“, в участъка от ул. „Георги Бенковски“ до ул. 

„Кирил и Методий“, с пътна настилка, подлежаща на изкърпване – 166 

кв.м. 

- ул. „Киро Стоянов“, в участък от ул. „Софроний Врачански“ до ул. 

„Тополница“, с пътна настилка, подлежаща на изкърпване – 105 кв.м.  
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5. Целевия трансфер за неотложни текущи ремонти, в размер на 38 000 лв. 

се предлага да бъде насочен за ремонт и рехабилитация на ½ от пътя 

към местност Будят, с. Петрич (път SFO 3303, от разклона с път III-6004 

до махала Будят), с пътна настилка подлежаща на изкърпване 371 кв.м. 

6. Средствата от АПИ, в размер на 23 445 лв. да бъдат насочени към улица 

„Юрий Гагарин“, от ул. „Събко Милков“ в участък до 134 м. дължина, с 

пътна настилка, подлежаща на изкърпване – 228 м. 

7. Утвърждава общ размер на средствата за текущ ремонт на уличната и 

общинската пътна мрежа в гр. Златица в размер на 111 445 лв. 

8. Упълномощава Кмета на общината за предприеме необходимите 

действия по провеждане на процедура за реализиране на дейностите. 
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Препис-извлечение по Протокол № 40 

от проведено редовно заседание на 18.04.2022 г. 

 

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 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 № 328 

 

Одобрява отпускането на еднократна финансова помощ на лицето Г. Ц. Ч. в 

размер на 5 (пет) куб. дърва. 

Дървата да се предоставят съгласно Решение №200 по Протокол 

№25/28.05.2021 г. 
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