
 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 № 19 

от проведено заседание от разстояние на 28.01.2021г. 
 

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“ – г-н 

Динчо Рашев, г-жа Цветана Радева, г-н Младен Медаров, г-жа Елена Герасимова, 

г-н Димитър Димитров, г-н Николай Лилов, инж. Магдалена Иванова, г-н Стоян 

Зяпков, г-жа Емилия Самарджиева, г-жа Мария Нейкова, г-жа Стоянка Петрова, 

инж. д-р Стоянка Балова, инж. Любомир Цветков, без „против“ и без „въздържал 

се“, прие:  

 
РЕШЕНИЕ №149 

 
 

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. Проект на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД за създаване на сдружение 

„Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в общините 

Челопеч, Чавдар и Златица“ 

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 

 

3. Удостояване със звание „Носител на почетния знак“ и с почетна „Грамота“ 

съгласно Наредбата за символиката на община Златица 

Докл. инж. Магдалена Иванова –  

общински съветник към Общински съвет – Златица 

 

4. Изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за отглеждане на 

селскостопански животни на територията на община Златица 

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 
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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 № 19 

от проведено заседание от разстояние на 28.01.2021г. 
 

 

Общински съвет – Златица, на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и във връзка с 

чл. 61, ал. 3 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, след 

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

„за“ - г-н Динчо Рашев, г-жа Цветана Радева, г-н Младен Медаров, г-жа Елена 

Герасимова, г-н Николай Лилов, г-н Димитър Димитров, г-н Стоян Зяпков, инж. 

Магдалена Иванова, г-жа Мария Нейкова, г-жа Стоянка Петрова, г-жа Емилия 

Самарджиева, инж. д-р Стоянка Балова, инж. Любомир Цветков, без „против“ и 

без „въздържал се“, прие:  

 

РЕШЕНИЕ №150 

 

1. Общински съвет Златица дава съгласие Община Златица да участва като 

учредител в учредяването на Юридическо лице с нестопанска цел с 

наименование Сдружение „Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, 

малък и среден бизнес в общините Челопеч, Чавдар и Златица“ със 

седалище и адрес на управление в област София, община Челопеч, с. 

Челопеч 2087 (Сдружението). 

2. Дава съгласие и приема в Устава на Сдружението да бъдат включени 

следните основни характеристики на Сдружението: 

Сдружението да бъде учредено за извършване на дейност в обществена 

полза и да не бъде ограничено със срок или друго прекратително условие. 

Целите на Сдружението, за постигането на които ще бъде разходвано 

имуществото му, са следните: 

(1).Осигуряване на устойчиво икономическо развитие на общините 

Челопеч, Чавдар и Златица и утвърждаване на гражданското общество чрез 

подпомагане развитието на микро, малки и средни предприятия в 

общините Челопеч, Чавдар и Златица, включително новосъздадени 

предприятия; 

(2).Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на 

населението в общините Челопеч, Чавдар и Златица чрез стимулиране на 
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предприемачеството и развиване на капацитет на микро, малките и 

средните предприятия в общините, за да се повиши 

конкурентоспособността им, квалификацията на работната сила и 

ефективното  ѝ използване, откриван на нови работни места и разширяване 

на икономическите възможности на предприятията; 

(3).Опазване и възстановяване на околната среда в контекста на 

устойчивото развитие на общините Челопеч, Чавдар и Златица чрез 

разработване и реализация, самостоятелно или в партньорство, на проекти 

за подобряване и развитие на регионалната им инфраструктура.  

Средствата, с които Сдружението ще постига своите цели, са:  

(1).Осигуряване на финансова подкрепа посредством механизъм за 

безвъзмездно финансиране на инвестиционни разходи за придобиване на 

дълготрайни материални и нематериални активи, и на оборотни средства за 

микро, малки и средни предприятия (ММСП) в общините Челопеч, Чавдар 

и Златица;  

(2).Съдействие за достъп на ММСП в общините Челопеч, Чавдар и Златица 

до целеви и/или обслужващи кредитни продукти от финансови институции, 

включително чрез осигуряване на безвъзмездни граници от Сдружението 

пред финансови институции за ММСП; 

(3).Предоставяне на безвъзмездна техническа помощ и експертно 

съдействие за повишаване на капацитета на ММСП в общините Челопеч, 

Чавдар и Златица чрез провеждане на курсове и обучения, 

менторство/напътствия и коучинг, предоставяне на консултации и 

експертна подкрепа за ММСП, придобиване на практически опит (ноухау) 

и методологически умения в областите на маркетинг и продажби, 

организация и ефективност на процеси, управление на качеството, 

стратегии за развитие на бизнеса, продуктово развитие, технологични и 

инженерни решения, енергийна ефективност, финансово управление, в т.ч. 

при използването на средства по предоставено финансиране. 

Предметът на дейност на Сдружението е: 

(1).Разработване и осъществяване на програми за подпомагане развитието 

на мирко, малки и средни предприятия в общините Челопеч, Чавдар и 

Златица чрез оказване на безвъзмездна финансова подкрепа и на 

техническа и експертна помощ за повишаване на капацитета на ММСП в 

съответствие с целите на Сдружението и средствата за постигането им, 

предвидени в Устава; 

(2).Управление на програмите за подпомагане развитието на ММСП в 

общините Челопеч, Чавдар и Златица и на отделните компоненти в състава 

на програмите. 

Сдружението може да приема, образува и администрира целеви 

фoнд/фондове в лева и/или валута, с цел финансиране на програми, проекти 

и прояви на трети юридически или физически лица. Средствата по 



фонда/фондовете могат да бъдат предоставяни от държавни, общински или 

частни юридически или физически лица от страната и чужбина 

3. Определя Кмета на Община Златица за представител на Общината в 

органите на Сдружението и го упълномощава да представлява Общината 

като участва в учредително събрание за учредяване н Сдружението и 

гласува при вземане на решения за наименованието, вида, седалището, 

целите, средствата за постигането им и предмета на дейност на 

Сдружението и неговите членове, приема на устава му, и да извършва 

всякакви други действия във връзка с учредяването и дейността на 

Сдружението, включително да упълномощава трети лица с дадените му с 

настоящото решение пълномощия и права. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 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 № 19 

от проведено заседание от разстояние на 28.01.2021г. 
 

 

Общински съвет – Златица на основание чл.21, ал.1, т.15, предложение 

второ, и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, след проведено от разстояние поименно гласуване от 13 

общински съветници с 13 гласа „за“ - г-н Динчо Рашев, г-жа Цветана Радева, г-н 

Младен Медаров, г-жа Елена Герасимова, г-н Николай Лилов, г-н Димитър 

Димитров, г-н Стоян Зяпков, инж. Магдалена Иванова, г-жа Мария Нейкова, г-жа 

Стоянка Петрова, г-жа Емилия Самарджиева, инж. д-р Стоянка Балова, инж. 

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

 

РЕШЕНИЕ №151 

 

 Упълномощава и възлага на кмета на Община Златица да определя и 

предлага членовете на Работна група „Златица“ към Сдружение „Фонд за 

подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в общините Челопеч, 

Чавдар и Златица“ („Сдружението“), които да участват в състава и дейността на 

Работната група.  
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 Приложение: Презентация на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД за 

създаване на сдружение „Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден 

бизнес в общините Челопеч, Чавдар и 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 № 19 

от проведено заседание от разстояние на 28.01.2021г. 
 

 

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. 35 и чл. 

40 от Наредбата за символиката на община Златица, след проведено от разстояние 

поименно гласуване от 13 общински съветници с 13 гласа „за“ - г-н Динчо Рашев, 

г-жа Цветана Радева, г-н Младен Медаров, г-жа Елена Герасимова, г-н Николай 

Лилов, г-н Димитър Димитров, г-н Стоян Зяпков, инж. Магдалена Иванова, г-жа 

Мария Нейкова, г-жа Стоянка Петрова, г-жа Емилия Самарджиева, инж. д-р 

Стоянка Балова, инж. Любомир Цветков, без „против“ и без „въздържал се“, 

прие:  

 

РЕШЕНИЕ №152 

 

1. Общински съвет Златица удостоява д-р Стоянка Тинтикова със званието 

„Носител на почетния знак на Община Златица“, за принос към борбата с 

пандемията COVID-19, за активна и отговорна гражданска позиция.  

Званието е придружено с парична сума на стойност 1000 лч.  

2. Общински съвет Златица удостоява д-р Владимир Марков със званието 

„Носител на почетния знак на Община Златица“, за принос към борбата с 

пандемията COVID-19, за активна и гражданска позиция.  

Званието е придружено с парична сума на стойност 1000 лв. 

3. Възлага на кмета на общината да впише в Почетната книга удостоените със 

званието „Носители на почетния знак на Община Златица“. 

4. Възлага на председателят на общински съвет, съвместно с кмета, 

тържествено да връчат званията на отличените лекари.  
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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 № 19 

от проведено заседание от разстояние на 28.01.2021г. 
 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), след проведено от 

разстояние поименно гласуване от 13 общински съветници с 6 гласа „за“ – инж. д-

р Стоянка Балова, г-жа Емилия Самарджиева, г-н Стоян Зяпков, г-жа Цветана 

Радева, г-н Динчо Рашев, 8 гласа „против“ – инж. Любомир Цветков, г-жа Мария 

Нейкова, г-жа Стоянка Петрова, инж. Магдалена Иванова, г-жа Елена 

Герасимова, г-н Николай Лилов, г-н Димитър Димитров, без „въздържал се“, 

Общински съвет – Златица, прие:  

 

РЕШЕНИЕ №153 

 

 Общински съвет – Златица не подкрепя проекта за решение от Докладна 

записка относно: Изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за 

отглеждане на селскостопански животни на територията на община Златица, с 

изх. № 07-01-02/22.01.2021 г. на община Златица и вх. № 00-13236 на Общински 

съвет –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 № 19 

от проведено заседание от разстояние на 28.01.2021г. 
 

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 

гласуване от 13 общински съветници с 13 гласа „за“ – г-н Динчо Рашев, г-жа 

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

Димитров, г-н Николай Лилов, г-н Стоян Зяпков, инж. Магдалена Иванова, г-жа 

Емилия Самарджиева, г-жа Мария Нейкова, г-жа Стоянка Петрова, инж. д-р 

Стоянка Балова, инж. Любомир Цветков, без „против“ и без „въздържал се“, 

прие:  

 

РЕШЕНИЕ № 154 

 

Одобрява отпускането на финансова еднократна помощ на лицето И.М.Х. в 

размер на 5 (пет) куб. м. дърва.  

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/ 

 


