
 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 № 45 

от проведено заседание на 26.08.2022 г. 
 

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

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

гласуване от 13 общински съветници с 13 гласа „за“, без „против“ и без 

„въздържал се“, прие:  

 

РЕШЕНИЕ № 372 

 

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

 

1. Изказвания, питания на граждани, общински съветници и становища на кмет. 

 

2. Кандидатстване на Община Златица с проект „Реконструкция на улици в град 

Златица, Община Златица“, по процедура чрез подбор BG06RDNP00-1-7.017 – 

Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и 

съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по 

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по подмярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014 – 2020 г.  

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 

 

3. Разместване на бюджетни кредити във връзка с Постановление № 229 на 

Министерски съвет от 29 юли 2022 г.  

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 

 

4. Одобряване – определяне на пазарна цена, за придаваемо се общинско място от 

улица към парцел IV 248, кв. 45 по регулационния план на с. Петрич, община 

Златица. 

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на община Златица 

 

5. Изменение на Решение № 327/18.04.2022 г. на Общински съвет гр. Златица 

относно: Средства за неотложни текущи ремонти на части от уличната мрежа в 

гр. Златица и части от общински път SFO 3303-от разклона с път III-6004 до 

мaхала Бодят. 

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 
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6. Разрешение за маломерна паралелка от две специалности, с прием след 7-ми 

клас дуална система на обучение, втора и трета степен професионална 

квалификация, пет-годишен срок на обучение. 

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 

 

7. Изменение на Решение № 372 по протокол № 42 от 27.05.2022 г. 

Докл. инж. Любомир Цветков –  

Председател на Общински съвет - Златица 

 

8. Разглеждане на заявления за еднократна финансова помощ.  

Докл. Стоянка Петрова –  

Председател на ПК „Социални дейности“ 

 

 

 
 

ПРОТОКОЛЧИК                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ  

/Юлияна Войнишка/                                                 НА ОбС – ЗЛАТИЦА 

                                                                                       /инж. Любомир Цветков/ 

 

  



 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 № 45 

от проведено заседание на 26.08.2022 г. 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и след проведено поименно 

гласуване от 13 общински съветници с 13 гласа „за“ - инж. д-р Стоянка Балова – 

Цветкова, г-жа Емилия Самарджиева, г-жа Мария Димитрова, г-жа Стоянка 

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

Николай Лилов, г-жа Елена Герасимова, г-н Димитър Димитров, инж. Магдалена 

Иванова, г-н Цвятко Караиванов, инж. Любомир Цветков, без „против“ и без 

„въздържал се“, прие:  

 

РЕШЕНИЕ № 373 

 

 1. Дава съгласие Община Златица да кандидатства за получаване на 

безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.017 

– Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови 

съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ 

по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги 

и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 – 2020 г. с проект „Реконструкция на улици в град 

Златица, община Златица“ 

 2. Удостоверява, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на 

Общинския план за развитие на Община Златица за периода 2014 – 2020 г. и на 

План за интегрирано развитие на Община Златица 2021 – 20227 г. 

 3. Упълномощава и ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да предприеме 

необходимите действия по подготовка, кандидатстване и изпълнение на проекта. 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ  

/Юлияна Войнишка/                                                 НА ОбС – ЗЛАТИЦА 

                                                                                       /инж. Любомир Цветков/ 
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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 № 45 

от проведено заседание на 26.08.2022 г. 
 

Общински съвет Златица на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във 

връзка с чл. 124 от Закона за публичните финанси, при спазване на т. 15 от 

Решение № 339 от 17.05.2022 г., след проведено поименно гласуване от 13 

общински с 12 гласа „за“ - инж. д-р Стоянка Балова-Цветкова, инж. Любомир 

Цветков, г-жа Емилия Самарджиева, г-жа Стояна Петрова, г-жа Мария 

Димитрова, г-н Николай Лилов, г-н Димитър Димитров, г-жа Елена Герасимова, 

г-жа Цветана Радева, г-н Динчо Рашев, г-н Младен Медаров, 2 гласа „въздържал 

се“ –  г-н Цвятко Караиванов, инж. Магдалена Иванова, без „против“, прие:  

РЕШЕНИЕ № 374 

Актуализация на бюджетните кредити както следва:  

УВЕЛИЧЕНИЕ НА МЕСТНИ 

ДЕЙНОСТИ 

ПАРАГРАФИ НА 

УВЕЛИЧЕНИЕ 

УВЕЛИЧЕНИЕ НА 

КРЕДИТНИ 

СТОЙНОСТИ 

123 – Общински съвет §209 – Други плащания и 

възнаграждения 

23 965 

§500 – Осигурителни вноски за 

сметка на работодател 

1 305 

    25 270 

606 – Майстори по ремонта §101 – Заплати и възнаграждения 

на персонал наети по трудови 

правоотношения 

5 957 

898 – Други дейности по икономиката §101 – Заплати и възнаграждения на 

персонал нает по трудови 

правоотношения 

35 148 

 

§500 – Осигурителни вноски за 

сметка на работодател 

6 868 

42 016 

 ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА 

РАЗХОДНИ ПАРАГРАФИ 

73 243 

41-00 Приходи от концесии ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА 

ПРИХОДНИ ПАРАГРАФИ 

73 243 

524 – Домашен социален патронаж §101 – Заплати и възнаграждения на 

персонал нает по трудови 

правоотношения 

7 650 

 

§500 – Осигурителни вноски за 

сметка на работодател 
   967 
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ПРОТОКОЛЧИК                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ  

/Юлияна Войнишка/                                                 НА ОбС – ЗЛАТИЦА 

                                                                                       /инж. Любомир Цветков/ 

 

  

551 - ДЦДМУ §101 – Заплати и възнаграждения на 

персонал нает по трудови 

възнаграждения 

-8 617 

623 - Чистота §101 – Заплати и възнаграждения на 

персонал нает по трудови 

правоотношения 

11 467 

627 – Депо за ТБО §101 – Заплати и възнаграждения на 

персонал нает по трудови 

правоотношения 

-11 467 

829 – Други дейности по селско и горско 

стопанство 

§101 – Заплати и възнаграждения на 

персонал нает по трудови 

правоотношения 

11 472 

 

§500 – Осигуровки за сметка на 

работодател 
428 

 

§1020 – Външни услуги -11 900 



 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 № 45 

от проведено заседание на 26.08.2022 г. 
 

Общински съвет Златица на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във 

връзка с чл. 124 от Закона за публичните финанси, и във връзка с чл. 1, ал. 1, т. 1 

от ПМС 229 от 29.07.2022 г., при спазване на т. 15 от Решение № 399 от 17.05.2022 

г., след проведено поименно гласуване от 13 общински съветници с 11 гласа „за“ - 

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

Самарджиева, г-жа Стояна Петрова, г-жа Мария Димитрова, г-н Николай Лилов, 

г-н Димитър Димитров, г-жа Елена Герасимова, г-жа Цветана Радева, г-н Динчо 

Рашев, г-н Младен Медаров, 1 глас „въздържал се“ – , г-н Цвятко Караиванов, 1 

глас „против“ – инж. Магдалена Иванова, прие:  

 

РЕШЕНИЕ № 375 

 

 Актуализира поименен списък на капиталови разходи по обекти и 

източници за финансиране съгласно Приложение № 1. 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ  

/Юлияна Войнишка/                                                 НА ОбС – ЗЛАТИЦА 

                                                                                       /инж. Любомир Цветков/ 
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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 № 45 

от проведено заседание на 26.08.2022 г. 
 

Общински съвет гр. Златица на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, във 

връзка с чл. 5, ал. 16 от ПМС 67 от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации 

и дейности, след проведено поименно гласуване от 11 общински съветници с 8 

гласа „за“ - г-жа Емилия Самарджиева, г-жа Стояна Петрова, г-жа Мария 

Димитрова, г-н Николай Лилов, г-н Димитър Димитров, г-жа Елена Герасимова, 

г-жа Цветана Радева, г-н Динчо Рашев, 3 гласа „въздържал се“ – г-н Цвятко 

Караиванов, инж. Магдалена Иванова, г-н Младен Медаров, без „против“, прие:  

 

РЕШЕНИЕ № 376 

 

1. Определя увеличение с 20% на месечното възнаграждение на Кмета на 

Община Златица, считано от 01.07.2022 г.  

2. Определя месечно възнаграждение на Председател на Общински съвет – 

Златица в размер на 90% от възнаграждението на Кмета на Община Златица, 

считано от 01.07.2022 г., при четиричасов работен ден. 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ  

/Юлияна Войнишка/                                                 НА ОбС – ЗЛАТИЦА 

                                                                                       /инж. Любомир Цветков/ 
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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 № 45 

от проведено заседание на 26.08.2022 г. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с Решение № 178 по Протокол № 23 от 

проведеното заседание на 26.03.2022 г., чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската 

собственост, чл. 39, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на община Златица, след проведено 

поименно гласуване от 13 общински съветници с 13 гласа „за“ - инж. д-р Стоянка 

Балова – Цветкова, г-жа Емилия Самарджиева, г-жа Мария Димитрова, г-жа 

Стоянка Петрова, г-н Младен Медаров, г-жа Цветана Радева, г-н Динчо Рашев, г-

н Николай Лилов, г-жа Елена Герасимова, г-н Димитър Димитров, инж. 

Магдалена Иванова, г-н Цвятко Караиванов, инж. Любомир Цветков, без 

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

 

РЕШЕНИЕ № 377 

1. Одобрява – определя пазарна цена а придаваемите се 142 кв. м. от улица 

от о.т. 240 до о.т. 241 към парцел IV 248, кв. 45 по регулационния план на с. 

Петрич, община Златица 889.00 лв. (осемстотин осемдесет и девет) лева. 

2. Задължава купувачите на имота да заплатят разноските по изготвяне и 

актуализация на пазарните оценки, както и останалите разходи, направени за 

административно обслужване на процедурите. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1.Ксерокопие на доклад за пазарна оценка от 19.04.2021 г. и 

актуализация на същия от 04.04.2022 г. 

 2.Ксерокопие на Удостоверение за данъчна оценка № 7310005235 от 

09.08.2022 г. 

3.Ксерокопие на Решение №178 от 23.03.2021 г. на ОбС-Златица. 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ  

/Юлияна Войнишка/                                                 НА ОбС – ЗЛАТИЦА 

                                                                                       /инж. Любомир Цветков/ 
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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 № 45 

от проведено заседание на 26.08.2022 г. 
 

Общински съвет гр. Златица на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и 

Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.2012 г., и чл. 48, т.2, буква „а“ и буква „в“ от 

Правилник за прилагане на закона за пътищата /ППЗП/, след проведено поименно 

гласуване от 13 общински съветници с 13 гласа „за“ - инж. д-р Стоянка Балова – 

Цветкова, г-жа Емилия Самарджиева, г-жа Мария Димитрова, г-жа Стоянка 

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

Николай Лилов, г-жа Елена Герасимова, г-н Димитър Димитров, инж. Магдалена 

Иванова, г-н Цвятко Караиванов, инж. Любомир Цветков, без „против“ и без 

„въздържал се“, прие:  

 

РЕШЕНИЕ № 378 

 

 Изменя Решение № 327 от 18.04.2022 г. и същото придобива следния вид: 

 

1. Целевият трансфер за неотложни текущи ремонти в размер на 88 000 лв. 

се предлага да бъде насочен за следните улици в град Златица със следните 

променени квадратури: 

- ул. „Кирил и Методий“, в участък от ул. „Велко Болчев“ до ул. 

„Владислав Варненчик“ (и от двете страни на река Куру Дере), с пътна настилка, 

подлежаща на изкърпване – 306 кв. м. 

- ул. „Александър Стамболийски“, в участък от ул. „Кирил и Методий“ до 

ул. „Вежен“, с пътна настилка, подлежаща на изкърпване 54 кв.м. 

- ул. „Златишко поле“, в участък от ул. „Георги Бенковски“ до ул. „Кирил и 

Методий“, с пътна настилка, подлежаща на изкърпване – 172 кв.м. 

- ул. „Киро Стоянов“, в участък от ул. „Софроний Врачански до ул. 

„Тополница“, с пътна настилка, подлежаща на изкърпване – 115 кв.м. 

- ул. „Вежен“, в участък от ул. „Стара планина“ до кръстовището с улицата 

водеща до индустриална зона Аурубис, с пътна настилка подлежаща на 

изкърпване – 309 кв.м. 

2. Средствата от АПИ, в размер на 23 445 лв. да бъдат насочени към улица 

„Юрий Гагарин, от ул. „Събко Милков“ в участък до 134м. дължина, с пътна 

настилка, подлежаща на изкърпване – 202 м. 
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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 № 45 

от проведено заседание на 26.08.2022 г. 

 

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

местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 

2 и ал. 2 от Наредбата за финансиране в системата на предучилищното и 

училищното образование и след проведено гласуване от 13 общински съветници с 

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

РЕШЕНИЕ № 379 

 1. Разрешава Професионална гимназия „Златица“ гр. Златица да осъществи 

приема на паралелка с минимален брой ученици – 17 ученици по професия 

„Техник по транспорта техника“ – специалност „Автотранспортна техника“ и по 

професия „Машинен монтьор“ – специалност „Металообработващи машини“. 
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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 № 45 

от проведено заседание на 26.08.2022 г. 
 

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

местната администрация, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон, във 

връзка с чл. 62, ал. 2, ал. 7 и ал. 8 от Закона за лечебните заведения и чл. 32 и чл. 

34 от Наредбата за упражняване правата на община Златица върху общинската 

част от капитала на търговските дружества, след проведено поименно гласуване 

от 13 общински съветници с 13 гласа „за“ - инж. д-р Стоянка Балова – Цветкова, 

г-жа Емилия Самарджиева, г-жа Мария Димитрова, г-жа Стоянка Петрова, г-н 

Младен Медаров, г-жа Цветана Радева, г-н Динчо Рашев, г-н Николай Лилов, г-жа 

Елена Герасимова, г-н Димитър Димитров, инж. Магдалена Иванова, г-н Цвятко 

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

РЕШЕНИЕ № 380 

 1. Изменя Решение № 344 по протокол № 42 от 27.05.2022 год., както следва: 

 Т.2 се изменя и придобива следния вид: 

„Избира за временно изпълняващ длъжността управител на Медицински 

център I Златица ЕООД, д-р Ангел Георгиев Мечкаров за срок до 30.09.2022 

год. или до финализиране на процедурата за избор на нов управител а 

медицинския център. 

В останалата си част решението не се променя. 
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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 № 45 

от проведено заседание на 26.08.2022 г. 
 

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 поименно 

гласуване от 13 общински съветници с 1 гласа „за“ – Димитър Димитров, 1 глас 

„против“ – Динчо Рашев и 11 гласа „въздържал се“ - инж. д-р Стоянка Балова – 

Цветкова, г-жа Емилия Самарджиева, г-жа Мария Димитрова, г-жа Стоянка 

Петрова, инж. Магдалена Иванова, г-н Цвятко Караиванов, г-н Николай Лилов, г-

жа Елена Герасимова, г-н Младен Медаров, г-жа Цветана Радева и инж. Любомир 

Цветков,  прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 381 

 

Не одобрява отпускането на еднократна финансова помощ на лицето В. А. 

Б. в размер на 5 (пет) куб. дърва. 
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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 № 45 

от проведено заседание на 26.08.2022 г. 
 

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 поименно 

гласуване от 13 общински съветници с 13 гласа „за“ – инж. д-р Стоянка Балова – 

Цветкова, г-жа Емилия Самарджиева, г-жа Мария Димитрова, г-жа Стоянка 

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

Николай Лилов, г-жа Елена Герасимова, г-н Димитър Димитров, инж. Магдалена 

Иванова, г-н Цвятко Караиванов, инж. Любомир Цветков, без „против“ и без 

„въздържал се“,  прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 382 

 

Одобрява отпускането на еднократна финансова помощ на лицето А. И. А. в 

размер на 5 (пет) куб. дърва. 

Срокът за взимането на отпуснатите 5 (пет) куб. дърва е един месец от 

влизане в сила на настоящото решение.  

Дървата да се предоставят съгласно Решение №200 по Протокол 

№25/28.05.2021 г. 
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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 № 45 

от проведено заседание на 26.08.2022 г. 
 

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 поименно 

гласуване от 13 общински съветници с 13 гласа „за“ – инж. д-р Стоянка Балова – 

Цветкова, г-жа Емилия Самарджиева, г-жа Мария Димитрова, г-жа Стоянка 

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

Николай Лилов, г-жа Елена Герасимова, г-н Димитър Димитров, инж. Магдалена 

Иванова, г-н Цвятко Караиванов, инж. Любомир Цветков, без „против“ и без 

„въздържал се“,  прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 383 

 

Одобрява отпускането на еднократна финансова помощ на лицето Р. П. Д. в 

размер на 5 (пет) куб. дърва. 

Срокът за взимането на отпуснатите 5 (пет) куб. дърва е един месец от 

влизане в сила на настоящото решение.  

Дървата да се предоставят съгласно Решение №200 по Протокол 

№25/28.05.2021 г. 
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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 № 45 

от проведено заседание на 26.08.2022 г. 
 

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 поименно 

гласуване от 13 общински съветници с 13 гласа „за“ – инж. д-р Стоянка Балова – 

Цветкова, г-жа Емилия Самарджиева, г-жа Мария Димитрова, г-жа Стоянка 

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

Николай Лилов, г-жа Елена Герасимова, г-н Димитър Димитров, инж. Магдалена 

Иванова, г-н Цвятко Караиванов, инж. Любомир Цветков, без „против“ и без 

„въздържал се“,  прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 384 

 

Одобрява отпускането на еднократна финансова помощ на лицето Я. Й. Г. в 

размер на 5 (пет) куб. дърва. 

Срокът за взимането на отпуснатите 5 (пет) куб. дърва е един месец от 

влизане в сила на настоящото решение.  

Дървата да се предоставят съгласно Решение №200 по Протокол 

№25/28.05.2021 г. 
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