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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 12 общински съветници с 12 гласа „за“ – инж. 

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

Самарджиева, г-жа Мария Нейкова, инж. Магдалена Иванова, г-н Цвятко 

Караиванов, г-н Младен Медаров, г-н Динчо Рашев, г-жа Цветана Радева, г-н 

Николай Лилов, г-жа Елена Герасимова и г-н Димитър Димитров, без „против“ и 

без „въздържал се“, прие:  

 

РЕШЕНИЕ №267 

 

 

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

ред:  

 

1. Обсъждане и взимане на решение относно взето Решение № 262 по протокол № 

32 от 26.11.2021 г., със следното съдържание: 

„1. ОбС-Златица дава съгласие да се предостави под наем, без търг част – 2 кв. м. от 

ПИ с идентификатор 31044.504.616 по КККР на гр. Златица – публична общинска 

собственост на СНЦ „Футболен клуб Средногорец 2016“ за поставяне на преместваемо 

съоръжение – рекламен билборд.  

1.1. Дава съгласие да се предоставят под наем общински крайпътни стълбове по ул. 

„Гео Милев“ от о.т. 272 до о.т. 411 и на ул. „Вежен“ от о.т. 223 до о.т. 272 за поставяне 

на рекламни материали.  

1.2. Срок за предоставянето по .1 и т.1.1 от настоящото Решение – 5 (пет) години 

2. Възлага на кмета на общината въз основа на Решението на ОбС-Златица и 

одобрена схема за поставяне от гл. архитект, да сключи писмен договор с Председателя 

на УС на ФК „Средногорец 2016“ по цени определени в чл. 26 , ал. 4, т. 9 от Наредбата 

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

община Златица“, върнато за ново обсъждане със Заповед № ВР – 42 от 13.12.2021 г. на 

Областен управител на Софийска област.“ 

Докл. инж. Любомир Цветков 

Председател на Общински съвет – Златица 
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На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка със Заповед № ВР – 42 от 

13.12.2021 г. на областния управител на Софийска област, след проведено от 

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

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

Самарджиева, г-жа Мария Нейкова, инж. Магдалена Иванова, г-н Цвятко 

Караиванов, г-н Младен Медаров, г-н Динчо Рашев, г-жа Цветана Радева, г-н 

Николай Лилов, г-жа Елена Герасимова и г-н Димитър Димитров, без „против“ и 

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

 

РЕШЕНИЕ № 268 

 

 

Отменя Решение № 262 по протокол № 32 от 26.11.2021 г., със следното 

съдържание: 

„1. ОбС-Златица дава съгласие да се предостави под наем, без търг част – 2 кв. 

м. от ПИ с идентификатор 31044.504.616 по КККР на гр. Златица – публична 

общинска собственост на СНЦ „Футболен клуб Средногорец 2016“ за поставяне на 

преместваемо съоръжение – рекламен билборд.  

1.1. Дава съгласие да се предоставят под наем общински крайпътни стълбове 

по ул. „Гео Милев“ от о.т. 272 до о.т. 411 и на ул. „Вежен“ от о.т. 223 до о.т. 272 за 

поставяне на рекламни материали.  

1.2. Срок за предоставянето по .1 и т.1.1 от настоящото Решение – 5 (пет) 

години 

2. Възлага на кмета на общината въз основа на Решението на ОбС-Златица и 

одобрена схема за поставяне от гл. архитект, да сключи писмен договор с 

Председателя на УС на ФК „Средногорец 2016“ по цени определени в чл. 26 , ал. 4, 

т. 9 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Златица“. 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ  

/Юлияна Войнишка/                                               НА ОбС – ЗЛАТИЦА 

                                                                                     /инж. Любомир Цветков/ 
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