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

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

гласуване от 10 общински съветници с 10 гласа „за“, без „против“ и без 

„въздържал се“, прие:  

 
РЕШЕНИЕ №222 

 

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

ред:  

 

1. Създаване на общинска комисия по безопасност на движението по пътищата в 

Община Златица 

Докл. инж. Стоян Генов – 

Кмет на Община Златица 

  

2. Разглеждане на заявление за еднократна финансова помощ 

Докл. Емилия Самарджиева – 

Член на ПК „Социални дейности“ 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 167в, ал. 2, от Закона за движение по пътищата, 
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след проведено от разстояние гласуване от 12 общински съветници с 12 гласа „за“, 

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

 

РЕШЕНИЕ №223 

 

 

1. Създава общинска комисия по безопасност на движението по пътищата в 

община Златица, както следва:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Стоян Николов Генов – Кмет на Община 

Златица 

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Динчо Тодоров Рашев – общински съветник-

ОбС-Златица 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Мария Цанова Павлова – гл. специалист „Общинска собственост“ 

в Община Златица 

2. Ненко Николов Миндилов – Кметски наместник-с.Карлиево; 

3. Тотка Стоименова Стойкова – Кметски наместник-с. Църквище; 

4. Мария Иванова Ангелова – Кметски наместник-с.Петрич; 

5. Радка Савова Петрова – ст.спец. „ОМП“ в Община Златица 

6. Цвятко Стоянов Караиванов – общински съветник-ОбС-Златица 

7. Андрей Василев Василев – мл. полицейски инспектор в 

Полицейски участък-Златица, към РУ на МВР-Пирдоп 

 

която да изготви „Правилник за организацията и задачите на 

Общинската комисия по безопасност на движението“. 

 

 

2. Комисията осъществява дейности като: консултативен орган при Община 

Златица за проблемите на безопасността на движението по пътищата 

(общински пътища и улична мрежа). Комисията се създава с цел 

осигуряване координирането и провеждането на обща политика в 

действията на органите на държавната власт, органите на местното 

самоуправление и обществеността във връзка с проблемите на 

безопасността на движението по пътищата. 
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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 12 общински съветници с 12 гласа „за“ – Стоянка Балова, 

Любомир Цветков, Емилия Самарджиева, Мария Нейкова, Младен Медаров, 

Цветана Радева, Динчо Рашев, Магдалена Иванова, Цвятко Караиванов, Николай 

Лилов, Димитър Димитров, Елена Герасимова, без „против“ и без „въздържал се“, 

прие:  

 

РЕШЕНИЕ №224 

 

Одобрява отпускането на финансова еднократна помощ на лицето И. К. Й. 

в размер на 1 000,00 (хиляда лева) 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  

/МАРИЯ НЕЙКОВА /                                                   НА ОбС – ЗЛАТИЦА 

                                                                                          /инж. Любомир Цветков/ 

 


