
 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 № 34 

от проведено заседание от разстояние на 30.12.2021г. 
 

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

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

разстояние  гласуване от 13 общински съветници с 13 гласа „за“, без „против“ и 

без „въздържал се“, прие:  

 
РЕШЕНИЕ №269 

 
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. Съгласие за извършване на основен ремонт в имот публична общинска 

собственост – сграда – училище, находяща се в УПИ I, кв. 72 по плана на гр. 

Златица. 

Докл. Емилия Микова  

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

 

3. Приемане на Наредба за търговската дейност на община Златица. 

Докл. Мария Нейкова –  

Общински съветник в Общински съвет – Златица 

 

4. Извършване на обновяване и текущ ремонт на градски парк Пещерата. 

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 

 

5. Отчет за дейността и работата на Общински съвет – Златица и неговите 

комисии за периода 01.02.2021 г. до 30.11.2021 г. 

Докл. инж. Любомир Цветков –  

Председател на Общински съвет – Златица 

 

6. Одобряване на проект на План-схема за проводи и съоръжения за трасе на 

газопровод на обект: „Довеждащ външен газопровод от националната 

газопреносна система до газорегулаторен пункт на „Аурубис България“ АД“ в 

землището на гр. Златица, община Златица, Софийска област, като съставна 

част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по реда на 

чл. 150, ал. 6, от ЗУТ. 

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 
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7. Одобряване на проект на ПУП-Парцеларен план за трасе на газопровод за 

обект: „Довеждащ външен газопровод от националната газопреносна  система 

до газорегулаторен пункт на „Аурубис България“ АД“ в землището на гр. 

Златица, община Златица, Софийска област като част от  Комплексен проект за 

инвестиционна инициатива (КИПП) по реда на чл. 150 от ЗУТ. 

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 

 

8. Обявяване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – частично 

изменение на плана за регулация (ЧИПР) – изменение на регулационните линии 

на УПИ II-511 и УПИ I-490 „за магазин и градина“ в кв. 188 по регулационния 

план на гр. Златица в съответствие с изградената инфраструктура – 

съществуваща асфалтова настилка и изградени водопроводна и канализационни 

мрежи и изменение на вътрешно-регулационната линия между УПИ II-511 и 

УПИ I-490 „за магазин и градина“ и сключване на предварителен договор по 

реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройството на територията (ЗУТ). 

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 

 

9. Годишен отчет за изпълнението на концесионните договори за 2018 г. 

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 

 

10. Годишен отчет за изпълнението на концесионните договори за 2019 г. 

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 

 

11. Годишен отчет за изпълнението на концесионните договори за 2020 г. 

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 

 

12. Актуализация на Бюджет 2021 г.  

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 

 

13. Определяне на цени за ползване на недървесни горски продукти и паша. 

Определяне цени на административни и технически услуги. 

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 

 

 

14. Снабдяване с дърва за горене на ветерани от войната, на лица до 18 годишна 

възраст с намалена работоспособност, лица с намалена работоспособност над 

70% и лица над 80 годишна възраст през 2022 г. 

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 

 



15. Приемане на План за ползване на дървесина по реда на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗГ, 

чрез добив и продажба на добита дървесина, която има за цел задоволяване с 

дърва за огрев социалните групи и местното население в община Златица през 

2022 г., в горските територии – общинска собственост. 

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 

 

16. Определяне от Общински съвет – Златица минимални цени за продажба на 

дървесина от горските територии – общинска собственост, определяне на 

пределна  цена за услугата „Маркиране на дървесина в стоящо състояние“ и 

определяне на пределна цена на услугата „Сеч, извоз, транспорт и разтоварване 

франко клиент на дърва за огрев, както и на строителна дървесина до временен 

склад през 2022 г. 

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 

 

17. Разглеждане на заявления за еднократна финансова помощ.  

Докл. Стоянка Петрова –  

Председател на ПК „Социални дейности“ 
 

 

 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 № 34 

от проведено заседание от разстояние на 30.12.2021г. 
 

Общински съвет – Златица на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 16 

от Закона за общинската собственост, чл. 52 от Наредбата за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, Акт за общинска собственост 

№ 35/14.04.2008 г., след проведено от разстояние поименно гласуване от 13 

общински съветници с 13 гласа „за“ - инж. Любомир Цветков, инж. д-р Стояна 

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

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

 

РЕШЕНИЕ № 270 

 

1.Дава съгласие да бъде извършен основен ремонт в сграда публична общинска 

собственост, находяща се в УПИ I, кв. 72 по плана на гр. Златица по проект за 

строеж „Покриване на тераса и смяна на предназначение в СТЕМ център в СУ 

„Св. Паисий Хилендарски“ гр. Златица. 

2.Упълномощава директора на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ от името на 

собственика Община Златица, да реализира проект за строеж „Покриван на 
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тераса и смяна на предназначение в СТЕМ център в СУ „Св. Паисий 

Хилендарски“ гр. Златица. 

3.Финансирането по проекта е за сметка на Националната програма на МОН 

„Изграждане на училищна STEM среда“, училищния бюджет, общинския бюджет 

и дарения. 

 

 

 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 № 34 

от проведено заседание от разстояние на 30.12.2021г. 
 

На основание чл. 21, ал. 2 вр. чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

37, ал. 3 от ЗНА, чл. 191 от Закона за защита на потребителите, чл. 2 и §4 от ПЗР на 

Закона за ограничаване на административното регулиране и административен 

контрол върху стопанската дейност, чл. 30 от Закона за тютюневите изделия, чл. 

22 от Закона за защита от шум в околната среда, след проведено от разстояние 

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

Цветков, инж. д-р Стояна 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-жа Елена Герасимова, г-н Димитър Димитров, г-н 

Младен Медаров, г-жа Цветана Радева, г-н Динчо Рашев, без „против“ и без 

„въздържал се“, прие:  

 

РЕШЕНИЕ № 271 

 

1.Приема Наредба за търговската дейност на територията на Община Златица 

/Приложение № 1/, заедно с приложените образци на документи /Приложение № 2/ 

 

2.Приетата наредба влиза в сила в деня на публикуването й на интернет 

страницата на Община Златица. 

 

3.Възлага на кмета да актуализира и синхронизира текстовете на вече приетите 

нормативни актове, с текстовете на настоящата Наредба в срок до 6м от влизане в 

сила на настоящия нормативен акт.  

 

Приложение:  

1. Наредба за търговската дейност на територията на Община Златица 

2. Образци на документи съгласно НТДТОЗ 
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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 № 34 

от проведено заседание от разстояние на 30.12.2021г. 
 

Общински съвет гр.Златица, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, 

чл.21, ал.2 от ЗМСМА, и във връзка с чл.56, ал.1, т1 и т.2, ал.2, ал.8, и чл.62, ал.9 от 

ЗУТ след проведено от разстояние поименно гласуване от 11 общински съветници 

с 11 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-

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

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

  

РЕШЕНИЕ № 272 

 

  Одобрява План-схема за поставяне на  

  1.Съоръжения за деца,  

  2.Приказни герои и ръкавичка -скулптори от едноименна приказка, 

  3.Тематична входна арка от дървени трупи,  

съгласно приложената план-схема. 

 

 

 

 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 № 34 

от проведено заседание от разстояние на 30.12.2021г. 
 

 На основание чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, след проведено от разстояние поименно гласуване от 12 общински 

съветници с 12 гласа „за“ - инж. Любомир Цветков, г-жа Емилия Самарджиева, г-

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

Магдалена Иванова, г-н Николай Лилов, г-жа Елена Герасимова, г-н Димитър 

Димитров, г-н Младен Медаров, г-жа Цветана Радева, г-н Динчо Рашев, без 

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

 

РЕШЕНИЕ № 273 

 

1.Приема отчета за дейността на Общински съвет – Златица и неговите комисии 

за периода 01.02.2021 г. - 30.11.2021 г. 

2.Отчета е неразделна част от решението.  
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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 № 34 

от проведено заседание от разстояние на 30.12.2021г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местно самоуправление и 

местна администрация, чл. 129, ал. 1 и 2 от Закона за устройство на територията, 

статия № 2 от Протокол № 3 от 29.11.2021 год. на ОЕСУТ, след проведено 

поименно гласуване от 10 общински съветници с 10 гласа „за“ - -жа Емилия 

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

Караиванов, инж. Магдалена Иванова, г-н Николай Лилов, г-жа Елена 

Герасимова, г-н Димитър Димитров, г-жа Цветана Радева, г-н Динчо Рашев, без 

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

 

РЕШЕНИЕ № 274 

 

1. Дава съгласие за одобряване на проекта за План-схема за проводи и 

съоръжения за трасе на газопровод в землището на гр. Златица, Община Златица, 

като съставна част от обект „Довеждащ външен газопровод от националната 

газопреносна система до газорегулаторен пункт на „Аурубис България” АД”в 

землището на гр. Златица, община Златица, Софийска област като съставна част 

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

ал. 6 от ЗУТ. 

 

Приложение: текстова и графична част на проект за План-схема за проводи и 

съоръжения за трасе на газопровод в землището на гр. 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 № 34 

от проведено заседание от разстояние на 30.12.2021г. 

 

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 № 3 от 29.11.2021 год на ОЕСУТ, след проведено от 

разстояние 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-жа Елена 

Герасимова, г-н Димитър Димитров, г-жа Цветана Радева, г-н Динчо Рашев, без 

„против“ и без „въздържал се“ , прие : 
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РЕШЕНИЕ № 275 

 

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

Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на газопровод в землището на гр. Златица, 

Община Златица, като съставна част от обект „Довеждащ външен газопровод от 

националната газопреносна система до газорегулаторен пункт на „Аурубис 

България” АД”в землището на гр. Златица, община Златица, Софийска област 

като съставна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) 

по реда на чл.150, ал. 6 от ЗУТ. 

 

Приложение: текстова и графична част на проект за ПУП-ПП за трасе на 

газопровод в землището на гр. 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 № 34 

от проведено заседание от разстояние на 30.12.2021г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местно самоуправление и 

местна администрация, чл. 128, ал. 3 и ал. 5, чл. 134, ал. 1, т. 1 от Закона за 

устройство на територията и във връзка § 7, ал. 1, т. 4 от Преходните и 

заключително разпоредби на ЗМСМА, чл. 2, ал. 1, т. 1  и чл. 8, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на 

територията, след проведено от разстояние поименно гласуване от 13 общински 

съветници с 12 гласа „за“ - инж. Любомир Цветков, 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-

жа Елена Герасимова, г-н Димитър Димитров, г-жа Цветана Радева, г-н Динчо 

Рашев, 1 глас „въздържал се“ – г-н Младен Медаров, без „против“, прие:  

 

РЕШЕНИЕ № 276 

 

1. Разрешава процедиране на проекта на ПУП-ЧИПР  - изменение на 

регулационните линии на УПИ ІІ-511 и УПИ І-490 „за магазини и градина” в кв. 

188 по регулационния план на гр. Златица в съответствие с изградената 

инфраструктура – съществуваща асфалтова настилка и изградени водопроводна и 

канализационни мрежи и изменение на вътрешно-регулационната линия между 

УПИ ІІ-511 и УПИ І-490 „за магазини и градина”. 

2. Възлага на Кмета на община Златица  да извърши експертна оценка от 

правоспособен оценител на придаващата се част от имота, общинска собственост. 

3. След приемане от Общинския съвет Златица на експертната оценката от 

правоспособния оценител Общински съвет Златица упълномощава Кмета на 

община Златица да сключи предварителен договор с Антон Валентинов Николов 

по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията. 
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4. След заплащане на цената и влизане в сила на проекта на ПУП-ЧИПР да 

се сключи окончателен договор. 

 

Приложение: текстова и графична част на проект за ПУП-ЧИПУР  

 

 

 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 № 34 

от проведено заседание от разстояние на 30.12.2021г. 

 

На основание чл.40 ал.2 от Закона за концесиите, 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, г-н Цвятко Караиванов, инж. Магдалена 

Иванова, г-н Николай Лилов, г-жа Елена Герасимова, г-н Димитър Димитров, г-

жа Цветана Радева, г-н Динчо Рашев, г-н Младен Медаров, без „против“ и без 

„въздържал се“, Общински съвет – Златица прие:  

 

РЕШЕНИЕ № 277 

 

 Общински съвет Златица одобрява Годишния отчет за изпълнението на 

концесионните договори за язовири, публична общинска собственост за 2018 г. 

 

 

 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 № 34 

от проведено заседание от разстояние на 30.12.2021г. 

 

На основание чл.40 ал.2 от Закона за концесиите, 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, г-н Цвятко Караиванов, инж. Магдалена 

Иванова, г-н Николай Лилов, г-жа Елена Герасимова, г-н Димитър Димитров, г-

жа Цветана Радева, г-н Динчо Рашев, г-н Младен Медаров, без „против“ и без 

„въздържал се“, Общински съвет – Златица прие:  

 

РЕШЕНИЕ № 278 
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 Общински съвет Златица одобрява Годишния отчет за изпълнението на 

концесионните договори за язовири, публична общинска собственост за 2019 г. 

 

 

 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 № 34 

от проведено заседание от разстояние на 30.12.2021г. 

 

На основание чл.40 ал.2 от Закона за концесиите, 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, г-н Цвятко Караиванов, инж. Магдалена 

Иванова, г-н Николай Лилов, г-жа Елена Герасимова, г-н Димитър Димитров, г-

жа Цветана Радева, г-н Динчо Рашев, г-н Младен Медаров, без „против“ и без 

„въздържал се“, Общински съвет – Златица прие:  

 

РЕШЕНИЕ № 279 

 

 Общински съвет Златица одобрява Годишния отчет за изпълнението на 

концесионните договори за язовири, публична общинска собственост за 2020 г. 

 

 

 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 № 34 

от проведено заседание от разстояние на 30.12.2021г. 

 

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

връзка с чл. 124  от Закона за публичните финанси, след проведено от разстояние 

поименно гласуване от 13 общински съветници с 7 гласа „за“ - г-жа Емилия 

Самарджиева, г-жа Стоянка Петрова, г-н Николай Лилов, г-н Димитър Димитров, 

г-жа Елена Герасимова, г-жа Цветана Радева, г-н Динчо Рашев, 1 глас „против“ – 

инж. Магдалена Иванова, 5 гласа „въздържал се“ – инж. д-р Стоянка Балова – 

Цветкова, инж. Любомир Цветков, г-жа Мария Нейкова, г-н Цвятко Караиванов 

и г-н Младен Медаров, прие: 
 

РЕШЕНИЕ №280 

 

.   Актуализация на общински бюджет 2021 г. както следва: 

 

1.1  Актуализация на приходната част.  
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АКТУАЛИЗИРАН  БЮДЖЕТ 2021 г Общо Държавни Местни  

Обща допълваща субсидия 4 907 870 4 907 870  

Целева субсидия за капиталови разходи  130 000  130 000 

Обща изравнителна субсидия 49 400  49 400 

Целеви трансфери – превози 29 479 29 479  

Целеви  трансфери от МФ 1 893 586 1 513 271 380 315 

Получени трансфери  МТСП 20 690 20 690  

Получени трансфери 2 492 016 566 719 1 925 297 

Предоставени трансфери -350 000  -350 000 

Вътрешни трансфери в системата на ПРБ -3 124 873 -3 114 873 -10 000 

Данъчни приходи 962 500  962 500 

Неданъчни приходи 2 631 569  2 631 569 

Друго финансиране към РИОСВ 100 000  100 000 

Погашения по краткосрочни заеми към ФЛАГ -1 500 000  -1 500 000 

Остатък в лева от предходна година. 1 888 521 680 156 1 208 365 

Приходи всичко, в т.ч. 10 130 758 4 603 312 5 527 446 

 

 

 1.2 Актуализация на разходна част. 

 

   

АКТУАЛИЗИРАН БЮДЖЕТ 2021 г Общо Държавни Местни Дофинас. 

Разходи всичко, в т.ч. по параграфи 10 130 758 4 603 312 5 454 110 73 336 

Заплати 2 251 794 1 473 769 769 531 8 494 

Други възнаграждения и плащания 880 067 667 794 211 931 342 

Социални осигуровки 619 618 433 397 183 600 2 621 

Издръжка 4 526 157 1 851 645 2 637 465 27 047 

Платени данъци и такси 19 433 920 17 381 1 132 

Помощи за домакинства 56 540 5 540 51 000  

Субсидия за нефинансови предприятия 50 000  50 000  

Субсидия читалища, юридически лица  226 057 130 274 62 083 33 700 

Членски внос 3 166  3 166  

Разходи за лихви по заеми 27 325  27 325  

Основен ремонт на ДМА 1 276 158  1 276 158  

Придобиване на ДМА 193 394 39 973 163 421  

Придобиване на НДА 1 049  1 049  

Oбщо разходи в т.ч. по функции 10 130 758 4 603 312 5 454 110 73 336 

Общи държавни служби 1390444 894756 495688  

Отбрана и сигурност 1763403 1648427 110998 3978 

Образование 1066710 808969 222011 35658 

Здравеопазване 177705 102470 75235  

Социално осигуряване и грижи 1283477 936916 346561  

Жилищно строителство и БКС 3220736  3220736  

Почивно дело физкултура и култура 423312 131233 258379 33700 

Други дейности по икономиката 777646 80541 697105  

Други 27325  27325  

 

Приема актуализиран поименен списък по обекти и източници на финансиране 

през 2021 г. съгласно приложение. 

 



 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 № 34 

от проведено заседание от разстояние на 30.12.2021г. 

 

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

местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 21, ал. 2 от 

ЗМСМА и чл.120, ал. 3 от Закона за горите (ЗГ), след проведено от разстояние 

поименно гласуване от 12 общински съветници с 12 гласа „за“ - инж. Любомир 

Цветков, 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-жа Елена Герасимова, г-н Димитър Димитров, г-жа Цветана Радева, г-

н Динчо Рашев, г-н Младен Медаров, без „против“ и без „въздържал се“, прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 281 

 

 1. Добивът и разпореждането с недървесни горски продукти, когато 

представлява стопанска дейност, да се извършва по реда на чл.120, ал. 1, т. 3 от ЗГ 

– „чрез издаване на позволително за ползване на недървесни горски продукти”. 

2.  За недървесни горски продукти през 2022 г. се заплащат следните цени, 

без вкл. ДДС: 

  

№ 

по 

ред 

Наименование Мярка лв. без 

вкл.ДДС 

1 2 3 4 

I. Растения и горски плодове (извън списъка на лечебните 

растения по Закона за лечебните растения), гъби в сурово 

състояние и животни: 

    

1. Грудки, корени, коренища (с изключение на такива от репей, 

коприва, троскот) 

 кг 0,40  

2. Листа (с изключение на листа от коприва):     

  - орех кг 0,20 

  - други кг 0,40 

3. Стръкове (с изключение на стръкове от маточина) кг 0,40 

4. Цветове (с изключение на цветове от лайка) кг 0,40 

5. Плодове:     

  - хвойна синя кг 1,20 

  - шипка кг 0,60 

  - орех, обикновен кестен кг 1,80 

  - други кг 0,40 

6. Горски репродуктивни материали:     

  - иглолистни шишарки:     

  пълни (със семена) кг 0,20 

  празни (без семена) кг 0,50 

  - семена от иглолистни видове кг 1,50 

  - необработени изходни материали (шушулки, плодове, 

съплодия, шишарчици, куполки и др.) от широколистни видове: 
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  пълни (със семена) кг 0,50 

  празни (без семена) кг 0,30 

  - семена от дъбове, бук, костилкови, черупкови видове и други кг 0,40 

  - части от растения за вкореняване, размножаване и залесяване бр. 0,70 

7. Пъпки кг 0,20 

8. Кори:     

  - корков дъб (женски корк) кг 0,30 

  - обикновен кестен кг 0,50 

  - други кг 0,50 

9. Лишеи, мъхове:     

  - боров, дъбов кг 0,30 

  - други кг 0,40 

  - мъхове кг 0,40 

10. Гъби:     

  - смръчкула кг 0,60 

  - пачи крак кг 0,60 

  - манатарка кг 0,60 

  - сиво-жълт пачи крак кг 0,60 

  - рижийка, челядинка кг 0,60 

  - масловка кг 0,80 

  - златист пачи крак кг 0,40 

  - тръбенка кг 0,40 

  - други кг 0,40 

11. Събиране на охлюви кг 1,00 

12. Събиране на раци кг 0,80 

13. Улов на жаби кг 0,80 

II. Сено - сухо (без сеното за подхранване на дивеча) кг 0,40 

III. Листников фураж (без фуража за подхранване на дивеча) пр. куб. 

м 

0,50 

IV. Зеленина иглолистна и широколистна (за украса) пр.куб. 

м 

4,00 

V. Зеленина иглолистна и широколистна (за технически цели) т 3,00 

VI. Коледни елхи:     

  

  

- до 1 м 

- до 2 м 

- над 2 м 

бр. 

бр. 

бр. 

 

2,50 

4,00 

6,50 

 

  

VII. 

 

Пръчки: 

    

  - върбови, лескови и др. (сурови) бр. 0,20 

  - дрянови клони до 1 м бр. 0,20 

VIII. Камъш, папур и др. кг 0,40 

IХ. Пънове от всички дървесни видове пр. куб. 

м 

6,00 

X. Борина от пънове т 4,00 

XI. Смола - балсамова (течна и суха) кг 0,40 

 

  Цената се заплаща преди издаване на позволителното за ползване. 

 
 



 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 № 34 

от проведено заседание от разстояние на 30.12.2021г. 

 

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

местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 21, ал. 2 от 

ЗМСМА и чл.123, ал.1, т. 2 от Закона за горите (ЗГ), 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, г-н Цвятко Караиванов, инж. Магдалена 

Иванова, г-жа Елена Герасимова, г-н Димитър Димитров, г-н Николай Лилов, г-

жа Цветана Радева, г-н Динчо Рашев, г-н Младен Медаров, без „против“ и без 

„въздържал се“, прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 282 

 

1. Пашата на селскостопански животни в горските територии – общинска 

собственост през 2022 г., да се извършва след заплащане на следните цени /за една 

календарна година, без вкл.ДДС/: 

- едър рогат добитък – за 1 бр. – 1,50 лв.; 

- коне, катъри, магарета и мулета – за 1 бр. – 0,80 лв.; 

- овце - за 1 бр. – 0,30 лв.; 

- свине - за 1 бр. – 2,00 лв.; 

- кози и ярета до 3 броя - за 1 бр. – 2,00 лв.; 

- кози и ярета до 5 броя - за 1 бр. – 2,50 лв.; 

- кози и ярета над 5 броя - за 1 бр. – 6,00 лв. 

 

2. Цената се заплаща преди издаване на позволителното за ползване. За 

заплатената цена на лицата се издава документ, върху който полагат подпис, с 

което декларират, че са запознати със заповедта на Кмета на Община Златица, 

издадена на основание чл.125, ал.1 от ЗГ. 

 

 

 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 № 34 

от проведено заседание от разстояние на 30.12.2021г. 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 21, ал. 2 от 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 
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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, г-н Динчо Рашев, г-н Младен 

Медаров, без „против“ и без „въздържал се“, Общински съвет - Златица прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 283 

 

1. Определя следните цени за издаване от Общинско Звено „Гора” на 

позволителни, разрешителни, превозни билети, удостоверения и свидетелства и 

техни дубликати за горскостопанска дейност през 2022 г. в общински горски 

територии и частни имоти, а именно: 

 

Наименование Мярка лв.без 

ДДС 

За издаване на позволителни, разрешителни, превозни 

билети, удостоверения и свидетелства 

бр. 1,25 

За издаване на дубликати на позволителни, разрешителни, 

удостоверения и свидетелства 

бр. 

 

1,00 

 

 

Цената се заплаща при отправяне на искането за извършване на услугата. 

 

 

 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 № 34 

от проведено заседание от разстояние на 30.12.2021г. 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 21, ал. 2 от 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, г-н Цвятко 

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

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

Медаров, без „против“ и без „въздържал се“ , Общински съвет - Златица прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 284 

 

 Определя следните цени за измерване и маркиране на стояща и лежаща 

дървесина от служители на Общинско Звено „Гора” за горскостопанска дейност 

през 2022 год., в общински горски територии и частни имоти. 

 

Наименование  Мярка лв. без ДДС 

Измерване на едра, средна и дребна строителна 

дървесина в лежащо състояние /в т.ч. ОЗМ/ 

куб.м 0,85 

Измерване на дърва за горене в лежащо състояние /в т.ч. пр.куб.м 0,50 
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техн.д-на/  

Маркиране на дървесина в стоящо състояние на 

физически лица в частни имоти 

 

куб.м 

 

0,60 

 

  

Цената се заплаща при подаване на искането за извършване на услугата. 

 

 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 № 34 

от проведено заседание от разстояние на 30.12.2021г. 

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

местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 

71, ал. 2, т. 1, буква „а” или „б” и чл.71, ал.5, т.3 от Наредбата за условията и реда 

за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и 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, г-н Цвятко Караиванов, инж. Магдалена 

Иванова, г-жа Елена Герасимова, г-н Димитър Димитров, г-н Николай Лилов, г-

жа Цветана Радева, г-н Динчо Рашев, г-н Младен Медаров, без „против“ и без 

„въздържал се“, прие: 

 

РЕШЕНИЕ №285 

 

1. Приема цени и количества на широколистни дърва за горене, които да 

бъдат предоставени на жители на гр. Златица, с. Карлиево, с. Църквище и с. 

Петрич, от следните социални групи, както следва: 

 

№ Социална група К-во 

пр.куб.

м 

Ед.цена 

без 

ДДС 

Стойнос

т лв.с 

ДДС 

1

. 

Ветеран от войната 5 - - 

2

. 

Лица до 18 годишна възраст с намалена 

работоспособност /съгласно решение на НЕЛК, 

ТЕЛК или ДЕЛК/ 

 

5 

 

- 

 

- 

3

. 

Лица с намалена работоспособност над 90% с 

придружител /съгласно решение на НЕЛК, ТЕЛК 

или ДЕЛК/ 

 

5 

 

39,00 

 

234,00 

4

. 

Лица с намалена работоспособност над 70% без 

придружител /съгласно решение на НЕЛК, ТЕЛК 

или ДЕЛК/ 

 

5 

 

41,66 

 

250,00 

5

. 

Лица над 80 годишна възраст 5 41,66 250,00 
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1.1. За ветерани и лица до 18 години /лицата по № 1 и № 2 от таблицата по т. 

1/, таксите от 1,50 лв. с ДДС за издаване на превозен билет е за сметка на Община 

Златица, а за останалите категории се заплаща от клиента.  

2. Цената е франко клиента /сеч, извоз до временен склад, товарене, 

транспорт и разтоварване/. 

3. Право да получат широколистни дърва за горене имат лица с постоянен 

адрес в гр.Златица, с.Карлиево, с.Църквище и с.Петрич, които нямат задължения 

към Община Златица. 

4. Дървесината се продава за лична употреба, без право на продажба и се 

доставя по постоянен адрес на купувача, без да напуска територията на Община 

Златица.  

5. Сумите се събират след подаване на заявление, придружено с решение на 

НЕЛК, ТЕЛК или ДЕЛК /за лицата с намалена работоспособност/ в сградата на 

ОЗ”Гора”. 

6.  Полагаемото количество на адрес е 5 (пет) пр.куб.м. 

7. Срокът за подаване на заявленията от социалните групи, изброени в т.1 

от настоящото решение, е до 31 март 2022г. 

8. Крайният срок за доставка за дървата за огрев е краят на календарната 

2022 год. 

 

 

 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 № 34 

от проведено заседание от разстояние на 30.12.2021г. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 112, ал.1, т.2 и чл. 

115 от ЗГ, чл.5, ал. 3, чл.7 и чл. 38 от Наредбата за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горски територии-държавна и общинска собственост, 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, 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, г-н Цвятко 

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

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

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

 

РЕШЕНИЕ №286 

 

1. Одобрява План за ползване на дървесина по реда на чл.112, ал.1, т.2 от ЗГ,  

чрез добив и продажба на добита дървесина, която има за цел задоволяване 

с дърва за огрев социалните групи и местното население в община Златица 
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през 2022 г., в горските територии - общинска собственост в подотдели 475 

„д”, 494 „ж”,493 „г”, 489 „в” с общ обем на дървесина от 2 148 м3 лежаща 

маса. 

 

Приложение: План за ползване на дървесина по реда на чл.112, ал.1, т.2 от ЗГ в 

табличен вид. 

 

 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 № 34 

от проведено заседание от разстояние на 30.12.2021г. 
 

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

местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 

112 от Закона за горите, чл. 71, ал. 5, т. 3 и чл. 10, ал.1, т.1 и т.3 от Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 

държавна и общинска собственост и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, и за ползването на 

дървесина и недървесни горски продукти, след проведено от разстояние поименно 

гласуване от 13 общински съветници с 10 гласа „за“ - г-жа Емилия Самарджиева, 

г-жа Стоянка Петрова, г-н Цвятко Караиванов, г-жа 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, 1 глас „въздържал се“ – г-жа 

Мария Нейкова и 2 гласа „против“ – инж. д-р Стоянка Балова – Цветкова и инж. 

Любомир Цветков, прие:  

 

РЕШЕНИЕ № 287 

 

1. Приема минимални цени за продажба на стояща дървесина на корен (по чл.112, 

ал.1, т.1 ЗГ) от горските територии - общинска собственост на Община Златица през 

2022 г., за промишлен дърводобив, чл.112, ал.1, т.1 ЗГ, както следва: 

№ Наименование Мярка Минимална цена – лв. без ДДС 

1. Иглолистен объл дървен материал   

 а) едър:   

 I а клас на сортимента куб.м 92 

 I клас на сортимента куб.м 80 

 II клас на сортимента куб.м 70 

 б) среден:   

 III клас на сортимента куб.м 40 

 IV и V клас на сортимента куб.м 24 

 в т.ч.технологична дървесина куб.м. 24 

 в)дребен: куб.м 23 

 в т.ч.технологична дървесина куб.м. 23 

 ОЗМ куб.м 42 

 Дърва   
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 а) Дърва за огрев куб.м 20 

 б) Дърва за огрев с повреди от биотични 

фактори 

куб.м 12,50 

2. Широколистен объл дървен материал:  бук, дъб, 

цер, габър 

и 

др.твърди 

широколис

тни 

акация, 

топола, 

липа, бреза, 

и меки 

широколист

ни 

орех, 

явор, 

ясен, 

бряст и 

горско- 

плодни 

 а) едър:     

 I а клас на сортимента куб.м 80 60 130 

 I клас на сортимента куб.м 70 55 88 

 II клас на сортимента куб.м 60 40 60 

 б) среден:     

 III клас на сортимента куб.м 42 30 35 

 IV и V клас на сортимента куб.м 38 25 30 

 в т.ч.технологична дървесина куб.м. 38 25 30 

 в) дребен: куб.м 38 25 25 

 в т.ч.технологична дървесина куб.м. 38 25 25 

 ОЗМ куб.м 50 35 38 

 Дърва за горене и вършина:     

 а) дърва куб.м 37 20 30 

 в) вършина пр.куб.

м 

6 6 10 

 

2. Приема минимални цени за продажба на стояща дървесина на корен (чл.112, ал.1, 

т.1 ЗГ), от горските територии - общинска собственост на Община Златица през 2022 г., за 

ползване от местно население, желаещи да добият дървесина за лична употреба, без право 

на продажба, както следва: 

 

№ Наименование Мярк

а 

Минимална цена – лв. без ДДС 

1. Иглолистен объл дървен материал   

 а)едър:   

 I а клас на сортимента куб.м 72 

 I клас на сортимента куб.м 57 

 II клас на сортимента куб.м 52 

 б)среден:   

 III клас на сортимента куб.м 32 

 IV и V клас на сортимента куб.м 22 

 в т.ч.технологична дървесина куб.м. 22 

 в)дребен: куб.м 21 

 в т.ч.технологична дървесина куб.м. 21 

 ОЗМ куб.м 26 

 Дърва   

 а) Дърва за огрев куб.м 20 

2. Широколистен объл дървен 

материал: 

 бук, дъб, 

цер, габър и 

др.твърди 

широколист

акация, топола, 

липа, бреза, и 

меки 

широколистни 

орех, 

явор, 

ясен, 

бряст и 



ни горско- 

плодни 

 а) едър:     

 I а клас на сортимента куб.м 77 52 132 

 I клас на сортимента куб.м 57 42 87 

 II клас на сортимента куб.м 49 37 62 

 б)среден:     

 III клас на сортимента куб.м 37 27 37 

 IV и V клас на сортимента куб.м 32 22 32 

 в т.ч.технологична дървесина куб.м. 32 22 32 

 в)дребен: куб.м 26 18 24 

 в т.ч.технологична дървесина куб.м. 26 18 24 

 ОЗМ куб.м 32 24 37 

 Дърва за горене и вършина:     

 а) дърва куб.м 28 22 30 

 в) вършина пр.ку

б.м 

5 5  

 

3. Приема минимални цени за продажба на добита дървесина (по чл.112, ал.1, т.2 ЗГ) 

от горските територии - общинска собственост на Община Златица през 2022 г., от 

временен склад, както следва:  

Категория / Сортимент 
Минимални продажни цени -

лв./пл.м3 без ДДС  

1 2 

1. ИГЛОЛИСТНИ    

ЕДРА   

трупи > 30 см  

в т.ч.бял бор 110 

в т.ч.черен бор 95 

в т.ч.смърч 120 

трупи от 18 до 29 см   

в т.ч.бял бор 102 

в т.ч.черен бор 85 

в т.ч.смърч 107 

СРЕДНА   

трупи от 14 до 17 см – ІІІ клас   

в т.ч.бял бор 76 

в т.ч.черен бор 66 

в т.ч.смърч 76 

средна – ІV – V клас   

в т.ч.обли греди 65 

в т.ч.технологична дървесина 58 

ДРЕБНА   

в т.ч.ритловици 60 

в т.ч.технологична дървесина 57 

ОЗМ 70 

ДЪРВА   

в т.ч.дърва за горене 53 

2. ШИРОКОЛИСТНИ  



ЕДРА   

- Трупи за фурнир  

в т.ч.букови 159 

в т.ч.дъбови 159 

- Трупи за шперплат  

в т.ч.букови 130 

в т.ч.дъбови 135 

- Трупи > 30 см  

в т.ч.букови 90 

в т.ч.дъбови 110 

в т.ч.ясен 100 

в т.ч.липови 80 

в т.ч.тополови 80 

в т.ч.церови 85 

в т.ч.акация 55 

в т.ч.редки дървесни видове 120 

в т.ч.други 110 

- Трупи от 18 до 29 см  

в т.ч.букови 80 

в т.ч.дъбови 95 

в т.ч.ясен 95 

в т.ч.липови 75 

в т.ч.тополови 75 

в т.ч.церови 70 

в т.ч.акация 52 

в т.ч.редки дървесни видове 99 

в т.ч.други 99 

СРЕДНА   

трупи от 15 до 17 см – ІІІ клас  

в т.ч.букови 76 

в т.ч.дъбови 76 

в т.ч.липови 59 

средна ІV – V клас  

в т.ч.букова 76 

в т.ч.дъбова  78 

в т.ч.липова 59 

в т.ч.тополова 61 

в т.ч.церова 76 

в т.ч.акация 70 

в т.ч.други 75 

в т.ч.технологична дървесина  

в т.ч.букова 76 

в т.ч.дъбова  78 

в т.ч.липова 59 

в т.ч.тополова 61 

в т.ч.церова 76 

в т.ч.акация 70 

в т.ч.други 75 

- Колове за лозя  

в т.ч.акация 75 



в т.ч.други 75 

ДРЕБНА  70 

в т.ч.технологична дървесина  

в т.ч.букова 76 

в т.ч.дъбова 78 

в т.ч.липова 59 

в т.ч.тополова 61 

в т.ч.церова 76 

в т.ч.акация 50 

в т.ч.други 70 

ОЗМ  

в т.ч.дъбови 85 

в т.ч.церови 60 

в т.ч.букови 80 

в т.ч.други 60 

Дърва  

- Дърва за горене  

в т.ч.широколистни - меки 58 

в т.ч.широколистни - твърди 76 

 

4. Приема минимални цени за продажба на добита дървесина (по чл.112, ал.1, т.2 ЗГ) 

на физически лица с постоянен адрес в Община Златица през 2022г., както следва: 

 

Сортимент Дървесен вид Мярка Цена с вкл. 

ДДС 

Дърва за горене Твърди широколистни /бук, габър/ 

 

пр.куб.м 75,00 

Дърва за горене Твърди широколистни /зимен дъб, цер, 

благун/ 

 

пр.куб.м 80,00 

4.1. Цената е франко клиента. 

4.2. При наличие на останали количества дърва за огрев, право да закупят на 

посочените цени през 2022г., ще имат физически лица с постоянен адрес в Община Златица, 

до 10 /десет/ пр.куб.м на адрес. 

 

5.  Определя пределна цена на услугата „Маркиране и сортиментиране на 

дървесина в стоящо състояние”, както следва: 

 

Категория дървесина мярка Разценка лв./м3 без ДДС 

Едра Куб.м 1,3 

Средна Куб.м 1,6 

Дребна Куб.м 1,8 

дърва Пр.куб.м 1,8 

 

6. Определя пределна цена на услугата „Сеч, разройка, извоз до временен склад, 

транспорт и разтоварване до франко клиент на дърва за огрев” в размер на 44,00 

лв. без ДДС за 1 пространствен кубичен метър дървесина. 

 

7. Определя пределна цена за сеч и извоз на строителна дървесина до временен 

склад в размер на 33,00лв. за 1 плътен кубичен метър. 



 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 № 34 

от проведено заседание от разстояние на 30.12.2021г. 
 

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 № 288 

 

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

в размер на 5 (пет) куб. дърва. 

Дървата да се предоставят съгласно Решение №200 по Протокол 

№25/28.05.2021 г. 

 

 

 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 № 34 

от проведено заседание от разстояние на 30.12.2021г. 

 

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 № 289 

 

mailto:obshtinski_savet_zlatica@abv.bg
mailto:obshtinski_savet_zlatica@abv.bg


Одобрява отпускането на финансова еднократна помощ на лицето М. Х. А. 

в размер на 460,00 (четиристотин и шестдесет) 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. 

 

 

 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 № 34 

от проведено заседание от разстояние на 30.12.2021г. 

 

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 № 290 

 

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

размер на 2 540,00 (две хиляди петстотин и четиридесет) 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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