
  Препис-извлечение по Протокол № 36 

от проведено редовно заседание на 27.01.2022 г. 

 
 

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

самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), след проведено  гласуване от 11 

общински съветници с 11 гласа „за“, без „против“ и без „въздържал се“, прие:  

 

РЕШЕНИЕ №293 

 

 

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 проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на община 

Златица. 

Докл. инж. Стоян Генов – 

Кмет на Община Златица 

3. Преструктуриране на кредит към ФЛАГ по проект „Изграждане на компостираща 

инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на 

територията на община Златица за общините Златица, Антон, Копривщица, Мирково, 

Пирдоп, Чавдар и Челопеч“. 

Докл. инж. Стоян Генов – 

Кмет на Община Златица 

4. Създаване на Наблюдателна комисия към Общински съвет – Златица по смисъла на чл. 

170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и определяне 

на нейния състав. 

Докл. инж. Любомир Цветков – 

Председател на Общински съвет - Златица 
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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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5. Сформиране на временна комисия за актуализация на Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет Златица, неговите комисии и взаимодействието му с 

Общинска администрация. 

Докл. инж. Любомир Цветков – 

Председател на Общински съвет - Златица 

6. Разглеждане на заявления за еднократна финансова помощ. 

Докл. Стоянка Петрова – 

Председател на ПК „Социални дейности“ 

 

  

 

Препис-извлечение по Протокол № 36 

от проведено редовно заседание на 27.01.2022 г. 

 

 

На основание чл. 21, ал.2, от ЗМСМА и във връзка с чл.22 от Закона за 

управление на отпадъците, Общински съвет гр. Златица след проведено гласуване с 

10 гласа „ЗА“, без „Против“ и 1 глас „Въздържал се“, прие следното:  

 

РЕШЕНИЕ №294 

Общински съвет- Златица приема Наредба за управление на отпадъците на 

територията на Община Златица. 

Приложение: 

1. Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Златица- 

проект. 

2. Мотиви към проекта на Наредбата за управление на отпадъците. 

3. Обявление 

4. Становище с вх. №:07-02-81/29.12.2021г. от инж. Магдалена Иванова 

5. Справка по чл. 26, ал.5 от Закона за нормативните актове 

 

 

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;  
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Препис-извлечение по Протокол № 36 

от проведено редовно заседание на 27.01.2022 г. 

 

 Общински съвет гр. Златица на основание чл.21, ал.1, т. 10 и чл.45, ал.9 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 17 от Закона за 

общинския дълг, след поименно гласуване 12 общински съветници с 10 гласа „за“ - 

инж. д-р Стояна Балова – Цветкова, г-жа Емилия Самарджиева, г-жа Мария 

Нейкова, г-жа Стоянка Петрова, 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 2 гласа „въздържал се“- инж. Любомир Цветков, Цвятко Караиванов, 

прие: 

 

РЕШЕНИЕ №295 

1. Удължава крайния срок за погасяване на кредит към ФЛАГ по Договор за 

кредит № 1155 от 12.05.2020г. до 25.12.2027г. 

 

 

 

 

  Препис-извлечение по Протокол № 36 

от проведено редовно заседание на 27.01.2022 г. 

 

 

 На основание чл.21, ал.2 в изпълнение на правомощията по чл. 21. ал.1, т. 1 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и във 

връзка с чл.171 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, 

 

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;  

 

 

 

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;  
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след проведено гласуване 12 гласа „ЗА“, без „Против“ и без „Въздържал се“,  , 

Общински съвет-Златица да вземе следното: 

 

РЕШЕНИЕ №296 

 

1. Създава 7 /седем/ членна наблюдателна комисия към Общински съвет- Златица 

по смисъла на чл.170, ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането 

под стража и определя нейния състав, както следва: 

Председател: инж. Любомир Цветков- Председател на Общински съвет- Златица 

Членове:  

- Пробационен служител- Представител на Областна служба „Изпълнение 

на наказанията“- Софийска област, Сектор „Пробация София област“; 

- Представител на РУ-Пирдоп към ОДМВР; 

- Общински съветник; 

- Представител на Община Златица; 

- Представител на Агенция по заетостта, Дирекция „Бюро по труда“, гр. 

Пирдоп; 

- Представител на Агенция за социално подпомагане, Дирекция „Социално 

подпомагане“, гр. Пирдоп; 

2. Възлага на Председателя на Общински съвет- Златица да утвърди поименния 

състав на наблюдателната комисия по предложение на съответните институции 

3. Наблюдателната комисия осъществява своята дейност по реда и начин, 

определен с вътрешни правила, които се приемат с обикновено мнозинство от 

състава на комисията на първото й заседание. 

4. Издръжката на наблюдателната комисия се осигурява от Общински съвет- 

Златица. 

 

 

Препис-извлечение по Протокол № 36 

от проведено редовно заседание на 27.01.2022 г. 

 

 Общински съвет- Златица, на основание чл.21, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 48, 

ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 65 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Златица, неговите 

комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, след проведено 

гласуване 12 гласа „ЗА“, без „Против“ и без „Въздържал се“,  прие следното 

решение: 

 

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;  
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РЕШЕНИЕ №297 

 

1. Избира временна комисия за актуализация/ изработване на проект на 

Правилник  за организацията и дейността на Общински съвет- Златица в 

състав: 

Председател: инж. Любомир Цветков 

Членове: 

1. Магдалена Иванова 

2. Мария Нейкова 

3. Младен Медаров 

4. Елена Герасимова 

 

2. Срок на работа на временна комисия: 2 /два/ месеца 

 

 

 

  Препис-извлечение по Протокол № 36 

от проведено редовно заседание на 27.01.2022 г. 

 

 

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

местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, на основание чл.98, 

ал.1 от Закона за публичните финанси, 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 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, 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 №298 

 

 

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;  
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 Одобрява Отпускането на еднократна помощ от  5м
3
. дърва за огрев на лицето 

А. И. А. 

 

Дървата да се предоставят съгласно Решение №200 по Протокол 

№25/28.05.2021 г. 

 

 

 

  Препис-извлечение по Протокол № 36 

от проведено редовно заседание на 27.01.2022 г. 

 

 

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

местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, на основание чл.98, 

ал.1 от Закона за публичните финанси, 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 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, 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 №299 

 

Одобрява Отпускането на еднократна помощ от  5м
3
. дърва за огрев на лицето И. М. 

З. 

 

Дървата да се предоставят съгласно Решение №200 по Протокол 

№25/28.05.2021 г. 
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2080, гр. Златица, Софийска област, пл. „Македония” №1, 
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  Препис-извлечение по Протокол № 36 

от проведено редовно заседание на 27.01.2022 г. 

 

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

местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, на основание чл.98, 

ал.1 от Закона за публичните финанси, 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 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, 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 №300 

 

Одобрява Отпускането на еднократна помощ от  5м
3
. дърва за огрев на лицето С. 

Б.Ч. 

Дървата да се предоставят, съгласно Решение № 200 по Протокол № 25/28 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ  

/Мария Нейкова/                                                              НА ОбС – ЗЛАТИЦА 

                                                                                                   /инж. Любомир Цветков/ 
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