
 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 № 44 

от проведено заседание на 28.07.2022 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 № 357 

 

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

 

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

 

2. Приемане на отчет за дейността на НЧ „Оборище 1897“, с. Петрич през 2021 г. и 

отчет за изразходваните от бюджета средства. 

Докл. Тотка Петрова –  

Председател на НЧ „Оборище 1897“, с. Петрич 

 

3. Отчет за дейността на работата на Участък „Полиция“ – град Златица пред 

комисията по обществен ред и сигурност към Община Златица за периода 

01.01.2022 г. – 01.04.2022 г. 

Докл. Николай Симеонов –  

Началник на Участък  „Полиция“ – Златица 

 

4. Предложение за включване на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ в Списъка на 

средищните училища за учебната 2022/2023 г. 

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 

 

5. Обявяване и провеждане на конкурс за избор на управител на „Медицински 

център I - Златица“ ЕООД. 

Докл. инж. Любомир Цветков –  

Председател на Общински съвет – Златица 

 

6. Отчет за дейността и работата на Общински съвет – Златица и неговите комисии 

за периода 01.12.2021 г. до 30.06.2022 г. 

Докл. инж. Любомир Цветков –  

Председател на Общински съвет – Златица 
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7. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост отреден за 

„автоспирка и търговия“ – 20 кв. м. от УПИ IX 839, целият от 204 кв.м., находящ 

се в кв. 73 А, гр. Златица, община Златица. 

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 

 

8. Отдаване под наем на общински имот – частна общинска собственост, 

представляващ помещение от 47 кв.м., находящо се в УПИ II, кв. 85 и по ККР на 

гр. Златица – поземлен имот 31044.503.442, (АчОС № 323 от 09.08.2017 г.). 

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 

 

9. Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, а именно: 

общински терен от 30 кв.м., кв. 73 по действащия регулационен план на гр. 

Златица, представляващ част от улично платно /нереализирано/. 

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 

 

10. Предложение сключване на договор за дарение с „Дънди Прешъс Металс 

Челопеч“ ЕАД, относно предоставяне на материали за текущ ремонт на 

водопровод на улица „Медет“, гр. Златица. 

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 

 

11. Определяне на места за поставяне на контейнери за текстил и обувки на 

територията на община Златица. 

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 

 

12. Приемане на отчет за дейността на НЧ „Просвета 1915“, с. Карлиево през 2021 г. 

и отчет за изразходваните от бюджета средства. 

Докл. Захари Захариев –  

Председател на НЧ „Просвета 1915“, с. Карлиево 

 

13. 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 № 44 

от проведено заседание на 28.07.2022 г. 
 

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

местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 26, ал. 2 и 

чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за Народните читалища, след проведено гласуване 

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

прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 358 

 

Приема отчет за дейността на НЧ „Оборище 1897“, с. Петрич през 2021 г. и 

отчет за изразходваните от бюджета средства.  

Приложения: съгласно текста. 

 

 

 

 

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 № 44 

от проведено заседание на 28.07.2022 г. 
 

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

местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), след проведено 

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

„въздържал се“, прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 359 

 

Приема Отчет за работата на Участък „Полиция“ – град Златица за 

периода 01.01.2022 г. до 01.04.2022 г. 

 

 

 

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 № 44 

от проведено заседание на 28.07.2022 г. 

 

 

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 гласуване от 13 общински съветници с 

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

 

РЕШЕНЕ № 360 

 

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

включено в Списъка на средищните училища за учебната 2022/2023 година. 

2. Упълномощава Кмета на община Златица да изготви мотивирано 

предложение до Министерството на образоването и науката относно актуализация 

на Списъка на средищните училища. 

 

 

 

 

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 № 44 

от проведено заседание на 28.07.2022 г. 

 

Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка 

с  чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон, чл.21, ал.2 от Закона за публичните 

предприятия, чл.69, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните 

предприятия и чл.32 и чл.33 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 № 361 

 

 

I. Обявява провеждането на конкурс за избор на управител и възлагане 

управлението на „Медицински център 1 – Златица“ ЕООД, които да се проведат 

при следните етапи: 

 

Проверка на съответствието на представените документи с предварително 

обявените изисквания и критериите за подбор; 

Оценяване на изготвена и представена от кандидатите бизнес програма 

/концепция/ за развитие на медицинския център за целия срок на договора за 

управление; 

Провеждане на събеседване с кандидатите. 

1. Определя следните изисквания към кандидатите: 

1.1. Да са български граждани или граждани на друга държава – членка на 

Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; 

1.2. Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по 

медицина с придобита специалност или имат образователно-квалификационна 

степен „магистър“ по икономика и управление и с придобита образователна и/или 

научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на 

квалификацията по чл.43 от Закона за висшето образование в областта на 

здравния мениджмънт. Притежаването на образователно-квалификационна 

степен „магистър“ по медицина е предимство при оценяване на кандидатите. 

1.3. Да имат най-малко 5 години трудов стаж като лекар или икономист; 

1.4. Да не са поставени под запрещение. 

1.5. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер. 
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1.6. Да не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността Управител 

на публично предприятие. 

1.7. Да не са обявени в несъстоятелност като еднолични търговци или 

неограничено отговорни съдружници в търговско дружество, обявено в 

несъстоятелност, при което са останали неудовлетворени кредитори. 

1.8. Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, 

съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две 

години преди назначаването, при което са останали неудовлетворени кредитори. 

1.9. Да не са съпрузи/съпруги или лица във фактическо съжителство, роднина по 

права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по 

сватовство - до втора степен включително, на управител или член на колективен 

орган за управление и контрол на същото публично предприятие. 

Забележка: Изисквания към управителя към момента на сключване на договор за 

управление: 

1. да не заема висша публична длъжност по чл.6, ал.1, т.1-38 и 41-45 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито 

имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община; 

2. да не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име; 

3. да не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с 

ограничена отговорност; 

4. да не е управител или член на изпълнителен, или контролен орган на друго 

публично предприятие. 

*забраните по т.2 и т.3 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с 

дейността на дружеството, съгласно чл.20, ал.2 от Закона за публичните 

предприятия. 

2. Необходими документи за участие в конкурса: 

2.1. Заявление за участие в конкурс по образец – Приложение №1; 

2.2. Декларация по образец - Приложение №2; 

2.3. Автобиография (европейски формат); 

2.4. Копия от документи за завършено висше образование, придобита 

образователна и/или научна степен, специалност, допълнителна квалификация и 

правоспособност; 

2.5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния 

опит (трудова, служебна или осигурителна книжка или друг документ, 

удостоверяващ професионален опит); 

2.6. Свидетелство за съдимост; 

2.7. Копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за 

заемане на длъжността; 

2.8. Концепция за развитие на „Медицински център I – Златица“ ЕООД, гр. 

Златица, за тригодишен период (2022г.-2027г.), съдържаща не по-малко от: 

• обща информация за дружеството, в т.ч. област на дейност, мисия, визия, цели; 

• състояние на дружеството, в т.ч. финансово-икономическо, организационна 

структура; 

• анализ на пазара, конкурентна среда; 

• виждания за развитието и перспективите на дружеството; 

• анализ на основните рискове; 

• прогнозни финансови отчети; 



• ресурсна обезпеченост: материална база, човешки ресурси; 

• инвестиционна програма и/или ремонтна програма в случай, че се предвиждат 

инвестиции и влиянието им върху прогнозните финансово-икономически 

резултати; 

• предложение за формата на взаимодействие и общо функциониране между 

МБАЛ - Пирдоп ЕООД и „Медицински център I – Златица“ ЕООД. 

Концепцията се представя в отделен запечатан плик, поставен в плика с 

документите с надпис „Концепция за развитие на дейността на „Медицински 

център I – Златица“ ЕООД, гр. Златица, за периода (2022г.-2027г.). 

3. Начин на провеждане на конкурса: 

Конкурсът се провежда на три етапа. 

Първи етап: Предварителен подбор на кандидатите по документи (наличие на 

всички документи по т. 2 и проверка на съответствието им с обявените 

изисквания). До участие в следващия етап от конкурса се допускат лицата, които 

са представили всички необходими документи и които отговарят на обявените 

изисквания. 

Втори етап: Представяне от кандидатите на разработената Концепция за развитие 

на „Медицински център I – Златица“ ЕООД, гр. Златица. 

Трети етап: Събеседване с кандидата, включващо въпроси по представената 

концепция, познаване на нормативната уредба, касаеща дейността на търговски 

дружества с общинско участие в капитала, представяне на способността на 

кандидата да планира и взима управленски решения, административни, 

професионални и делови качества и др. 

4. Място и срок за подаване на документите и получаване на информация. 

Документите за участие в конкурса по т.2, се подават в запечатан непрозрачен 

плик в срок до 17.00часа на 12.09.2022год. в Информационния център на Община 

Златица. Върху плика се отбелязва името, адреса на кандидата, телефон за връзка, 

както и съдържанието му – „Документи за участие в конкурс за управител на 

„Медицински център I – Златица“ ЕООД, гр. Златица. 

Документите относно структурата, числеността, щатното разписание на 

персонала, счетоводен баланс и отчет за приходите за 2021г. и към 30.06.2022г. се 

предоставят до 17.00 часа на 09.09.2022г., в администрацията на МЦ. 

5. Място, дата и час на провеждане на конкурса. 

Конкурсът се провежда в ъгловата стая в сградата на Община Златица, в следния 

ред: 

5.1. На 13.09.2022год. от 16:00 часа- проверка на съответствието на представените 

документи; 

5.2. На 14.09.2022г. от 16:00 часа- представяне на концепциите за развитие и 

дейността на дружеството и събеседване с кандидатите. 

6. Ред за провеждане на конкурса. 

6.1. В деня, определен за разглеждане на представените документи, комисията 

отваря пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието на явилите се 

кандидати, подали заявление за участие и извършва проверка за съответствието 

на представените документи. До втори етап на конкурса се допускат кандидатите 

с редовни документи. 



6.2. Комисията разглежда представената концепция за развитието на дружеството 

за тригодишен период на допуснатите кандидати и я оценява въз основа на 

следните критерии: 

 

 

 

та среда и икономическите фактори, оказващи влияние 

върху дейността на дружеството; 

 

 

7. Комисията провежда събеседване с допуснатите кандидати, като оценява 

тяхното представяне въз основа на следните критерии: 

овано представяне на приоритетите и задачите на дружеството; 

 

 

 

ганизационни способности, умения за работа в 

екип; 

конкретен проблем; 

 

8. Оценяването по т.6 и т.7 се извършва по шестобалната система: 

8.1. Всеки от членовете на комисията дава оценка по разработката на конкурса и 

проведеното събеседване, като попълва Оценъчна карта №1. 

8.2. Общата оценка по разработката на конкурса и проведеното събеседване се 

формира като средно аритметично от оценките на всеки един от членовете на 

комисията и се попълват от председателя на комисията в Оценъчна карта №2. 

8.3. Крайната оценка за участника се формира като средно аритметично от 

оценките на комисията по разработката на конкурса и проведеното събеседване. 

8.4. Въз основа на крайната оценка се извършва класирането на кандидатите. 

 

9. Резултати от конкурса. 

9.1. Комисията класира участниците в конкурса и уведомява за резултатите 

Общински съвет Златица. 

9.2. Общинският съвет с Решение определя класирания на първо място кандидат 

за спечелил конкурса за възлагане на управление на „Медицински център І 

Златица “ ЕООД, гр. Златица, с който да се сключи договор за управление. 

9.3. В случай, че няма кандидат, чиято крайна оценка да е над 4.50, Общинският 

съвет прекратява конкурса. 

 

10. Възнаграждение на управителя. 

Възнаграждението на управителя ще бъде определено по реда на Приложение №2 

към чл. 56, ал. 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в 

публичните предприятия“ от Правилника за прилагане на Закона за публичните 

предприятия. 



11. Процедурата за номиниране и провеждане на конкурса се извършва от 

Комисия в състав от пет члена, от които поне един правоспособен юрист и един 

магистър по икономика и един магистър по медицина. 

Общински съвет-Златица определя състава на комисията, в която да бъдат 

включени следните членове: 

1. инж. Любомир Цветков 

2. Емилия Самарджиева 

3. Стоянка Петрова 

4. адв. Екатерина Клечкова 

5. Анна Цокова 

Резервен член:  

1. Цветана Радева 

12. Общински съвет – Златица одобрява проект на договор за управление на  

„Медицински център І Златица “ ЕООД, 
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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 № 44 

от проведено заседание на 28.07.2022 г. 
 

На основание чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, след проведено гласуване от 13 общински съветници с 13 гласа 

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

 

РЕШЕНИЕ № 362 

 

1. Приема Отчета за дейността на Общински съвет – Златица и неговите 

комисии за периода от 01.12.2021 г. – 30.06.2022 г.  

2. Отчета е неразделна част от решението.  

 

 

 

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 № 44 

от проведено заседание на 28.07.2022 г. 
 

Общински съвет – Златица на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с 

чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл. 16 от Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

община Златица, след проведено поименно гласуване от 11 общински съветници с 

11 гласа „за“ - инж. д-р Стоянка Балова – Цветкова, г-жа Емилия Самарджиева, г-

жа Мария Димитрова, г-жа Стоянка Петрова, г-жа Цветана Радева, 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 № 363 

 

1. Дава съгласие, след одобряване на схема за поставяне на преместваемо 

съоръжение (павилион) от гл. арх. на община Златица, да се проведе публичен 

търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска 

собственост, 20 кв. м, от УПИ IX 839, целият от 204 кв.м., кв. 73А, гр. Златица, 

отреден „за автоспирка и търговия“, без промяна на предназначението на обекта, 

за срок от 5 (пет) години, като определя следните условия: 

1.1. Начална месечна наемна цена представляваща сума в размер на 120,00 

(сто и двадесет лева) лева с ДДС, като същата е образувана по следния начин: 20 

кв. м. Х 6.00лв./кв.м. на месец с ДДС, като цената на квадратен метър е 

определена с Решение № 343 по протокол № 44 от проведено заседание на 

17.04.2018 г. на Общински съвет – Златица; 

1.2. Депозит за участие 20% от началната месечна тъжна цена, а именно 

сума в размер на 24,00 (двадесет и четири) лева; 

 

2. Възлага на кмета на общината да проведе публичен търг и да сключи 

договор за наем на описания в настоящото решение имот със спечелилия търга 

участник.  

 

Приложение: 

Копие на – АПОС № 23/27.03.2008 г. 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ  

/Юлияна Войнишка/                                                   НА ОбС – ЗЛАТИЦА 

                                                                                         /инж. Любомир Цветков/ 

mailto:obshtinski_savet_zlatica@abv.bg


 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 № 44 

от проведено заседание на 28.07.2022 г. 
 

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

местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската 

собственост (ЗОС), чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 16, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и след проведено 

поименно гласуване от 12 общински съветници с 12 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 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“, 

Общински съвет – Златица, прие:  

 

РЕШЕНИЕ № 364 

 

I. ОбС – Златица дава съгласие да се проведе публичен търг с явно 

наддаване, за отдаване под наем на общинско помещение от 47 кв.м., находящо се 

в УПИ II, кв. 85 и по ККР на гр. Златица – поземлен имот 31044.503.442, (АчОС № 

323 от 09.08.2007 г.) при следните условия: 

 

1. Определя начална месечна наемна цена за терена в размер на 7.00 

лв./кв.м. (седем лева за кв.м.) без ДДС или 47 кв.м. по 7.00 лв./кв.м. = 329.00 лв. 

/триста двадесет и девет лева/, като същите начални цени са определени с Решение 

№ 343 по Протокол № 44/17.04.2018 г. от проведено заседание на ОбС – Златица. 

2. Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години от датата на сключване на 

договор за наем. 

3. Депозит за участие 94.00 лева /деветдесет и четири лева/. 

 

II. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите действия за 

провеждането на публичен търг с явно наддаване и да сключи договор за наем на 

имота по пункт I /първи/ от настоящото решение със спечелилия търга.  

 

Приложение: Акт за частна общинска собственост № 323/09.08.2012 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 № 44 

от проведено заседание на 28.07.2022 г. 
 

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

местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал.4 от Закона за общинската 

собственост (ЗОС), чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 16, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 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“, Общински съвет – Златица, прие:  

 

РЕШЕНИЕ № 365 

 

I. ОбС – Златица дава съгласие да се проведе публичен търг с явно 

наддаване, за отдаване под наем на общински терен от 30 кв.м., находящ се между 

сградата на Пощата и Медицински център I, гр. Златица, представляващ, част от 

улично платно /нереализирано/, кв. 73, гр. Златица – общинска собственост, при 

следните условия:  

 

1. Определя начална месечна наемна цена за терен в размер на 6.00 лв./кв.м. 

(шест лева за кв.м.) или 30 кв.м. по 6.00 лв./кв.м. = 180.00 лв. /сто и осемдесет лева/ 

за целия терен, като същите начални цени са определени с Решение № 343 по 

Протокол № 44/ 17.04.2018 г. от проведено заседание на ОбС – Златица. 

2. Срок за отдаване под наем 5 /пет/ години от датата на сключване на 

договора за наем. 

3. Депозит за участие – 36.00 лева /тридесет и шест/. 

 

II. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите действия за 

провеждане на публичен търг с явно наддаване и да сключи договор за наем на 

имота по пункт I /първи/ от настоящото решение. 

 

Приложение:  

Схема на гл. архитект за поставяне н преместваеми обекти в общински 

имот. 
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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 № 44 

от проведено заседание на 28.07.2022 г. 
 

Общински съвет – Златица, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона 

за местното самоуправление и чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния 

кодекс, 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 № 366 

 

Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в точка 2 от Решение № 

189, прието с Протокол № 24 от проведено заседание на 29.04.2021 г. на Общински 

съвет – Златица, където текстът вместо „30 000 лв. (тридесет хиляди лева)“ да се 

чете – „51 000 лв. (петдесет и една хиляди лева)“. 
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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 № 44 

от проведено заседание на 28.07.2022 г. 

 

 

Общински съвет – Златица, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, 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 № 367 

 

Изменя свое Решение №№ 189, прието с Протокол № 24 от проведено 

заседание на 29.04.2021 г., както следва: 

1. Точка 3 се изменя така: 

„Одобрява приемане на материално дарение от „Дънди Прешъс Металс 

Челопеч“ ЕАД, под формата на водопроводни тръби и фитинги, в размер до 30 000 

лв. (тридесет хиляди лева), за осъществяване на текущ ремонт на водопроводна 

мрежа на ул. „Медет“, гр. Златица.“ 

2. Точка 4 се изменя така:  

„Упълномощава Кмета на община Златица да сключи договор за 

материално дарение с „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД за предоставяне на 

тръби и фитинги, необходими за текущ ремонт на водопроводната мрежа на ул. 

„Медет“, гр. 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 № 44 

от проведено заседание на 28.07.2022 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация /ЗМСМА/ и във връзка с чл. 19, ал. 3, т. 7, чл. 20, ал. 1, т. 1 от ЗУО, 

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

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

 

РЕШЕНИЕ № 368 

 

 Общински съвет – Златица приема: 

 

 1. Схема на терен публична общинска собственост за поставяне на 

контейнер за текстил и обувки в Поземлен имот /ПИ/ - № 31044.504.200. 

 2. Схема на терен публична общинска собственост на контейнер за текстил 

и обувки в Поземлен имот /ПИ/ - № 31044.503.1. 

 

 Приложение:  

1. Мотиви – предложение за определяне на места за разполагане на 

контейнери за предоставяне на текстил и обувки на територията на община 

Златица. 

 2. Схема за поставяне на контейнер за текстил и обувки в ПИ № 

31044.504.200. 

 3. Схема за поставяне на контейнер за текстил и обувки в ПИ № 31044.503.1 

 

 

 

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 № 44 

от проведено заседание на 28.07.2022 г. 
 

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

местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 26, ал. 2 и 

чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за Народните читалища, след проведено гласуване 

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

прие:  

 

РЕШЕНИЕ № 369 

 

 Приема отчета за дейността на НЧ „Просвета 1915“, с. Карлиево през 2021 г. 

и отчета за изразходваните от бюджета средства. 

Приложения: съгласно текста. 

 

 

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 № 44 

от проведено заседание на 28.07.2022 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 № 370 

 

Одобрява отпускането на еднократна финансова помощ на лицето Ф. Б. С. 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. 

 

 

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 № 44 

от проведено заседание на 28.07.2022 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 № 371 

 

Одобрява отпускането на еднократна финансова помощ на лицето С. Х. 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. 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ  

/Юлияна Войнишка/                                                   НА ОбС – ЗЛАТИЦА 

                                                                                         /инж. Любомир Цветков/ 
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