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                                                                                Препис-извлечение по Протокол № 29 

от проведено заседание от разстояние на 19.08.2021г. 

 

 

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

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

разстояние от 11 общински съветници с 11 гласа „за“, без „против“ и без 

„въздържал се“, прие:  

 
РЕШЕНИЕ №225 

 

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. Включване на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ в Списъка на средищните 

училища за учебната 2021/2022 г. 

Докл. г-жа Емилия Тодорова Микова – Иванова –  

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

 

3. Приемане на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за 

отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Златица 

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 

 

4. Вземане на решения за провеждане на местен референдум в селата Църквище и 

Карлиево 

Докл. инж. Любомир Цветков – 

Председател на ОбС - Златица 

5. Определяне на представител на Общински съвет – Златица за член на Областен 

съвет за намаляване риска от бедствия 

Докл. инж. Любомир Цветков – 

Председател на ОбС - Златица 
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                                                                                Препис-извлечение по Протокол № 29 

от проведено заседание от разстояние на 19.08.2021г. 

 

 

 

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

53, ал. 2 и ал. 5 от ЗПУО и във връзка с чл. 3, ал. 1 Постановление № 128 на МС от 

29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните 

детски градини и училища, след проведено поименно гласуване от разстояние от 

11 общински съветници с 11 гласа „за“ - инж. д-р Стоянка Балова, г-жа Емилия 

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

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

Медаров, г-жа Цветана Радева, г-н Динчо Рашев и инж. Любомир Цветков, без 

„против“ и без „въздържал се“, прие: 

 

РЕШЕНИЕ №226 

 

1. Дава съгласие СУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Златица да бъде включено 

в Списъка на средищните училища за учебната 2021/2022 година. 

2. Упълномощава Кмета на община Златица да изготви мотивирано 

предложение до Министерството на образованието и науката относно 

актуализация на Списъка на средищните училища. 
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На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 133 от Закона за ветеринарномедицинската 

дейност, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8л във 

връзка с чл. 15, ал. 1 и чл. 26 и чл. 28 Закона за нормативните актове, Общински 
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съвет – Златица след проведено гласуване от разстояние от 13 общински 

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

 

РЕШЕНИЕ №227 

 

1. Отменя Наредбата за реда и условията за отглеждане на селскостопански 

животни на територията на община Златица, приета с Решение №241/20.06.2017 г. 

на Общински съвет – Златица, Протокол №31/20.06.2017 г. 

 2. Приема Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за 

отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Златица. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

 1. Мотиви към проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и 

местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община 

Златица; 

 2. Проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за 

отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Златица. 
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                                                                                Препис-извлечение по Протокол № 29 

от проведено заседание от разстояние на 19.08.2021г. 

 

 

Общински съвет – Златица на основание чл.30, ал.2 от Закона за прякото 

участие на гражданите в държавната власт и местното сaмоуправление  

/ЗПУГДВМС/, и чл.21, ал.1, т.20 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация /ЗМСМА/, след проведено от разстояние поименно гласуване от 13 

общински съветници с 13 гласа „за“ - инж. д-р Стоянка Балова, г-жа Емилия 

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

Караиванов, инж. Магдалена Иванова, г-н Димитър Димитров, г-н Николай 

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

Динчо Рашев и инж. Любомир Цветков, без „против“ и без „въздържал се“, прие : 

 

РЕШЕНИЕ №228 

 

Отхвърля искането на Инициативен комитет – с.Църквище за провеждане на 

местен референдум със следния въпрос: 
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„Желаете ли село Църквище да се отдели от община Златица и да се 

присъедини към община Челопеч в едно със землището на село Църквище?“ с 

рег.№ 00-1116, внесено от Инициативен комитет с.Църквище на 18.09.2019г.  

 

МОТИВИ:  

1.Считаме, че въпросите относно отделяне на село Църквище от община Златица не 

касае жителите на двете села. Поради това, че чрез отделянето ще се наруши цялостта 

на община Златица, то това отделяне касае и жителите на град Златица. Така поставени 

въпросите и провеждането на референдум само в селата ще наруши косвено и правата 

на гражданите на град Златица.  

2. След проверка на цялата преписка бяха  установени  следните  нарушения  на  

законовите  изисквания  за  законосъобразното  провеждане  на  цялостната  процедура  

за  произвеждане на местен референдум съгл. чл. 27, ал. 1, т. 3 и чл. 28  от  

ЗПУГДВМС: 

2.1. Инициативата за произвеждане на местен референдум по чл. 27, ал. 1, 

т. 3  от  ЗПУГДВМС  се организира чрез подписка от инициативен комитет на 

граждани с избирателни права, състоящ се от трима до 7 членове, включително 

председател.  

Създаването на инициативния комитет е с правно основание ЗАКОНА ЗА 

ПРЯКОТО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И МЕСТНОТО 

САМОУПРАВЛЕНИЕ, а не на основание чл.28, ал.1 от Закона за административно- 

териториалното устройство на Република България, както е записано в Протокола от 

05.08.2019год., касаещ създаването на инициативния комитет.  

Считаме, че инициативния комитет за провеждане на местен референдум 

за отделяне на село Църквище от община Златица и присъединяването му към община 

Челопеч, на територията на една област – Софийска област, с която има обща граница,      

е създаден в противоречие със законовите норми и правила, което води до 

незаконосъобразност на взетите от него решения и всички последващи действия. Към 

преписката с искането за провеждане на процесния референдум е приложен протокол 

за учредяване на инициативен комитет от 05.08.2019год. В протокола не е записано 

мястото на провеждането на учредителното събрание. 

Считаме, че събранието на жители на с.Църквище на 05.08.2019год.е 

проведено незаконосъобразно. По точно такова не е провеждано. По данни от жители, 

чиито подписи фигурират като подписали учредителния протокол, те не са присъствали 

на такова събрание. Подписите са се събирали по домовете на хората върху 

предварително подготвен протокол. От това следва и че на практика гласуване не е 

имало и няма законно създаден инициативен комитет.  

Тоест първото изискване за създаване на инициативен комитет не е 

изпълнено. 

2.2.Инициативният комитет по ал. 1 организира подписката, като 

подготвя  бланките , върху които се  събират подписите . Бланката , на която  се  

събират  подписите , съдържа  на  всяка  страница  искането  с  въпроса  или  

въпросите  за  референдума. Всяка  бланка  е  с  пореден номер . На отделен ред в 

бланката се отбелязва, че личните данни няма да се използват за други цели, освен 



за референдума. В графа "забележки" се вписват и данните на придружителя, ако 

лицето е с физически или зрителни увреждания и има нужда от помощ при 

изразяване на волята си. Това  законово  изискване  за  оформянето  на  бланките  

не  е  спазено.  

Подписката във връзка с желанието за преминаване на с.Църквище към 

община Челопеч не отговаря на изискванията на чл.28 от ЗАКОНА ЗА ПРЯКОТО 

УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И МЕСТНОТО 

САМОУПРАВЛЕНИЕ. Подписката на инициативния комитет на гражданите не 

съдържа трите имена, ЕГН, постоянен адрес и подписи на инициативния комитет и 

адрес за контакт с инициативния комитет. Липсват и мотиви на предложението. 

След сигнал от страна на кмета на община Златица до Окръжна 

прокуратура, е била извършена проверка и назначена графологична експертиза, която е 

изследвала част от подписите и е установила, че има подписи, които не са положени от 

съответните лица. Проверката продължава. 

2.3. Инициативният  комитет след  съгласуване с кмета на общината ,  

определя общодостъпни  места, където ще се събират подписите. 

Считаме, че това изискване  не  е  спазено – не  е  внасяно  до  кмета  на  

общината  съгласувателно  предложение  и  не  са  определени  с  нарочна  писмена  

заповед  общодостъпни  места. Освен това след като комисията беше информирана от 

кметския наместник на с.Църквище и от жители, които са се подписали на подписката, 

събирането на подписите не е извършено на определени общодостъпни места, където е 

следвало да се събират подписите. Подписите са събирани по домовете на жителите на 

с.Църквище, което е абсолютно в противоречие със закона, конкретно с чл.28, ал.2, т.3 

от ЗПУГДВМС. Няма данни да е изпълнено изискването на чл.28, ал.2, т.2 от 

ЗПУГДВМС инициативния комитет след съгласуване с кмета на общината да определи 

общодостъпни места, където ще се събират подписите. Няма данни за такова 

съгласуване, което е задължителна предпоставка за законосъобразно събиране на 

подписите. 

2.4. Инициативният комитет уведомява писмено председателя на 

общинския съвет и кмета на общината за започването на подписката и за 

поставения за гласуване на референдума въпрос. 

Няма данни това  изискване  да  е  спазено – не  са  предварително  

писмено  уведомени  председателят  на  общинския  съвет  и  кмета  на  общината. 

2.5.Инициативният комплектова необходимите документи и внася 

подписката в общинския съвет. 

Считаме, че и това изискване не е спазено. Внесената в общински съвет 

подписка  не  е  окомплектована  с  необходимите  документи. Документите приложени 

към подписката не отговарят на законовите изисквания. 

Съгл. чл.28, ал.7  Подписката на инициативния комитет на гражданите 

съдържа: 

1. предложението за произвеждане на референдум с формулиране на 

въпроса за гласуване, трите имена, ЕГН, постоянния адрес и подписите на 

членовете на инициативния комитет и адрес за контакт с инициативния комитет; 

2. мотивите на предложението; 

3. бланките със събраните подписи на граждани. 



Към  представените  на  общински  съвет  документи , които  освен  че  не  

са  изпълнени  и  оформени  съгласно  административнопроизводствените  правила , 

липсват  и  каквито  и  да  било  мотиви  /по  законосъобразност  и  по  целесъобразност/  

на  предложението  за  произвеждане  на  референдум , а  липсата  на  мотиви  съгласно  

практиката  на  съдилищата  е  самостоятелно  основание  за  прогласяване   

незаконосъоразност  на  акта . 

Ето  защо  съгласно  чл. 30, ал. 3, пр.2 от ЗПУГДВМС  Общински  съвет -

Златица следва да ОТХВЪРЛИ предложението на Инициативен комитет за  провеждане  

на местен референдум като незаконосъобразно поради гореизложените пороци - 

противоречие с материалноправните  норми /чл. 27, ал. 1, т. 3/,  съществено  нарушение  

на  съдопроизводствените правила / чл.28, ал.2, т. 3 от ЗПУГДВМС/  и  необоснованост   

/чл. 28  ал. 7 от ЗПУГДВМС/. 

 

 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 № 29 

от проведено заседание от разстояние на 19.08.2021г. 

 

 

Общински съвет – Златица на основание чл.30, ал.2 от Закона за прякото 

участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление  

/ЗПУГДВМС/, и чл.21, ал.1, т.20 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация /ЗМСМА/, след проведено от разстояние поименно гласуване от 13 

общински съветници с 13 гласа „за“ - инж. д-р Стоянка Балова, г-жа Емилия 

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

Караиванов, инж. Магдалена Иванова, г-н Димитър Димитров, г-н Николай 

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

Динчо Рашев и инж. Любомир Цветков, без „против“ и без „въздържал се“, прие : 

 

 

РЕШЕНИЕ №229 

 

 

Отхвърля искането на Инициативен комитет – с.Карлиево за провеждане на 

местен референдум със следния въпрос: 

„Желаете ли село Карлиево да се отдели от община Златица и да се присъедини 

към община Челопеч в едно със землището на село Карлиево?“, с рег.№ 00-1118, 

внесено от Инициативен комитет с.Карлиево на 18.09.2019г.“ 

 

МОТИВИ:  
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1.Считаме, че въпросите относно отделяне на село Карлиево от община Златица не 

касае жителите на двете села. Поради това, че чрез отделянето ще се наруши цялостта 

на община Златица, то това отделяне касае и жителите на град Златица. Така поставени 

въпросите и провеждането на референдум само в селата ще наруши косвено и правата 

на гражданите на град Златица.  

2. След проверка на цялата преписка бяха  установени  следните  нарушения  на  

законовите  изисквания  за  законосъобразното  провеждане  на  цялостната  процедура  

за  произвеждане на местен референдум съгл. чл. 27, ал. 1, т. 3 и чл. 28  от  

ЗПУГДВМС: 

2.1. Инициативата за произвеждане на местен референдум по чл. 27, ал. 1, 

т. 3  от  ЗПУГДВМС  се организира чрез подписка от инициативен комитет на 

граждани с избирателни права, състоящ се от трима до 7 членове, включително 

председател.  

Създаването на инициативния комитет е с правно основание ЗАКОНА ЗА 

ПРЯКОТО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И МЕСТНОТО 

САМОУПРАВЛЕНИЕ, а не на основание чл.28, ал.1 от Закона за административно- 

териториалното устройство на Република България, както е записано в Протокола от 

05.08.2019год., касаещ създаването на инициативния комитет.  

Считаме, че инициативния комитет за провеждане на местен референдум за 

отделяне на село Карлиево от община Златица и присъединяването му към община 

Челопеч, на територията на една област – Софийска област, с която има обща граница,      

е създаден в противоречие със законовите норми и правила, което води до 

незаконосъобразност на взетите от него решения и всички последващи действия. Към 

преписката с искането за провеждане на процесния референдум е приложен протокол 

за учредяване на инициативен комитет от 05.08.2019год. В протокола не е записано 

мястото на провеждането на учредителното събрание. В протокола при гласуването на 

определени решения е отчетено, че гласуват 50 души, а от положените подписи е 

видно, че евентуално участващите в гласуването следва да са 52. Считаме, че 

неправилно са отчетени гласовете при взимането на решенията. 

Считаме, че събранието на жители на с.Карлиево на 05.08.2019год.е 

проведено незаконосъобразно. По точно такова не е провеждано. По данни от жители, 

чиито подписи фигурират като подписали учредителния протокол, те не са присъствали 

на такова събрание, такова събрание не е обявявано и не се е провеждало. Подписите са 

се събирали по домовете на хората върху предварително подготвен протокол. От това 

следва и че на практика гласуване не е имало и няма законно създаден инициативен 

комитет.  

Тоест първото изискване за създаване на инициативен комитет не е 

изпълнено. 

2.2.Инициативният комитет по ал. 1 организира подписката, като 

подготвя  бланките , върху които се  събират подписите. Бланката , на която  се  

събират  подписите , съдържа  на  всяка  страница  искането  с  въпроса  или  

въпросите  за  референдума. Всяка  бланка  е  с  пореден номер . На отделен ред в 

бланката се отбелязва, че личните данни няма да се използват за други цели, освен 

за референдума. В графа "забележки" се вписват и данните на придружителя, ако 



лицето е с физически или зрителни увреждания и има нужда от помощ при 

изразяване на волята си. Това  законово  изискване  за  оформянето  на  бланките  

не  е  спазено.  

Подписката във връзка с желанието за преминаване на с.Карлиево към 

община Челопеч не отговаря на изискванията на чл.28 от ЗАКОНА ЗА ПРЯКОТО 

УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И МЕСТНОТО 

САМОУПРАВЛЕНИЕ. Подписката на инициативния комитет на гражданите не 

съдържа трите имена, ЕГН, постоянен адрес и подписи на инициативния комитет и 

адрес за контакт с инициативния комитет. Липсват и мотиви на предложението. 

2.3. Инициативният  комитет след  съгласуване с кмета на общината ,  

определя общодостъпни  места, където ще се събират подписите. 

Считаме, че това изискване  не  е  спазено – не  е  внасяно  до  кмета  на  

общината  съгласувателно  предложение  и  не  са  определени  с  нарочна  писмена  

заповед  общодостъпни  места. Освен това след като комисията беше информирана от 

кметския наместник на с.Карлиево и от жители, които са се подписали на подписката, 

събирането на подписите не е извършено на определени общодостъпни места, където е 

следвало да се събират подписите. Подписите са събирани по домовете на жителите на 

с. Карлиево, което е абсолютно в противоречие със закона, конкретно с чл.28, ал.2, т.3 

от ЗПУГДВМС. Няма данни да е изпълнено изискването на чл.28, ал.2, т.2 от 

ЗПУГДВМС инициативния комитет след съгласуване с кмета на общината да определи 

общодостъпни места, където ще се събират подписите. Няма данни за такова 

съгласуване, което е задължителна предпоставка за законосъобразно събиране на 

подписите. 

2.4. Инициативният комитет уведомява писмено председателя на 

общинския съвет и кмета на общината за започването на подписката и за 

поставения за гласуване на референдума въпрос. 

Няма данни това  изискване  да  е  спазено – не  са  предварително  

писмено  уведомени  председателят  на  общинския  съвет  и  кмета  на  общината. 

2.5.Инициативният комплектова необходимите документи и внася 

подписката в общинския съвет. 

Считаме, че и това изискване не е спазено. Внесената в общински съвет 

подписка  не  е  окомплектована  с  необходимите  документи. Документите приложени 

към подписката не отговарят на законовите изисквания. 

Съгл. чл. 28  ал. 7  Подписката на инициативния комитет на 

гражданите съдържа: 

1. предложението за произвеждане на референдум с формулиране на 

въпроса за гласуване, трите имена, ЕГН, постоянния адрес и подписите на 

членовете на инициативния комитет и адрес за контакт с инициативния комитет; 

2. мотивите на предложението; 

3. бланките със събраните подписи на граждани. 

Към  представените  на  общински  съвет  документи , които  освен  че  не  

са  изпълнени  и  оформени  съгласно  административнопроизводствените  правила , 

липсват  и  каквито  и  да  било  мотиви  /по  законосъобразност  и  по  целесъобразност/  

на  предложението  за  произвеждане  на  референдум , а  липсата  на  мотиви  съгласно  

практиката  на  съдилищата  е  самостоятелно  основание  за  прогласяване   

незаконосъоразност  на  акта . 



Ето  защо  съгласно  чл. 30, ал. 3, пр.2  от  ЗПУГДВМС  Общински  съвет - 

Златица следва да ОТХВЪРЛИ предложението на Инициативен комитет за  провеждане  

на  местен  референдум  като  незаконосъобразно  поради  гореизложените  пороци - 

противоречие с материалноправните норми /чл. 27, ал. 1, т. 3/, съществено  нарушение  

на  съдопроизводствените правила /чл. 28, ал. 2, т. 3 от ЗПУГДВМС/  и  необоснованост 

/чл. 28, ал. 7 от ЗПУГДВМС/. 

 

 

 

 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 № 29 

от проведено заседание от разстояние на 19.08.2021г. 

 

 

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

местната администрация и във връзка със Заповед № ОА-187 от 12.08.2021год. на 

Радослав Стойчев-областен управител на Софийска област,след проведено от 

разстояние поименно гласуване от 12 общински съветници с 12 гласа „за“ - г-жа 

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

Караиванов, инж. Магдалена Иванова, г-н Димитър Димитров, г-н Николай 

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

Динчо Рашев и инж. Любомир Цветков, без „против“ и без „въздържал се“, 

Общинският съвет – Златица, прие: 

 

РЕШЕНИЕ №230 

 

1. Определя Любомир Стоянов Цветков за представител на Общински 

съвет-Златица в Областен съвет за намаляване риска от бедствия – Софийска 

област. 

2. Определения представител е длъжен след всяко заседание на областния 

съвет за намаляване риска от бедствия, да предоставя пред Общински съвет-

Златица писмена информация за взетите решения. 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ  

/Юлияна Войнишка/                                                     НА ОбС – ЗЛАТИЦА 

                                                                                           /инж. Любомир Цветков/ 
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