
 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;  
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от проведено заседание от разстояние на 05.03.2021 г. 

 

 

 

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

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

12 общински съветници с 12 гласа „за“, без „против“ и без „въздържал се“, прие:  

 
РЕШЕНИЕ №167 

 
 

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

ред:  

 

1. Приемане на отчет на план-сметката за приходите и разходите за дейностите, 

свързани с чистота, сметосъбиране, сметоизвозване за 2020 г.  

Докл. инж. Стоян Генов – 

Кмет на Община Златица 

 

2. Приемане и одобряване на план-сметката за приходите и разходите за 

дейностите, свързани с чистота, сметосъбиране, сметоизвозване за 2021 г. 

Докл. инж. Стоян Генов – 

Кмет на Община Златица 

 

3. Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти и вещи – 

общинска собственост през 2021 г. 

Докл. инж. Стоян Генов – 

Кмет на Община Златица 

 

 

4. Разглеждане на Бюджет 2021 г.  

Докл. инж. Стоян Генов – 

Кмет на Община Златица 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 66 от Закона за местните данъци и такси, и чл. 15 

от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Златица, след проведено поименно гласуване от 

12 общински съветници с 12 гласа „за“ - инж. Любомир Цветков, инж. д-р Стоянка 

Балова, г-жа Емилия Самарджиева, г-жа Мария Нейкова, г-жа Стоянка Петрова, 

г-н Стоян Зяпков, инж. Магдалена Иванова, г-н Димитър Димитров, г-н Николай 

Лилов, г-жа Елена Герасимова, г-жа Цветана Радева, г-н Динчо Рашев, без 

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

 

РЕШЕНИЕ №168 

 

Общински съвет гр. Златица приема отчета на план-сметката за приходите и 

разходите за дейностите, свързани с чистота, сметосъбиране, сметоизвозване за 

2020 година съгласно Приложение, което е неразделна част от настоящото 

решение. 

 

 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЗЛАТИЦА  
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 8, ал. 1,2,3 и 4 от Закона за местните данъци и 

такси, чл. 66 и чл. 67, ал. 2 от съшия закон, чл. 15 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Златица, след проведено поименно гласуване от 12 общински съветници с 12 гласа 

„за“ - инж. Любомир Цветков, инж. д-р Стоянка Балова, г-жа Емилия 

Самарджиева, г-жа Мария Нейкова, г-жа Стоянка Петрова, г-н Стоян Зяпков, 

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

Герасимова, г-жа Цветана Радева, г-н Динчо Рашев, без „против“ и без 

„въздържал се“, прие:  

 

РЕШЕНИЕ №169 

 

 Общински съвет гр. Златица одобрява план-сметката за приходите и 

разходите за дейностите свързани с чистота, сметосъбиране, сметоизвозване за 

2021 г. съгласно Приложение, което е неразделна част от настоящото решение. 
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На основание чл. 8, ал. 8 от Закона за общинска собственост (ЗОС) и чл. 21, 

ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА), ял. 8 от Наредбата за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество на община Златица, след проведено 

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

Цветков, инж. д-р Стоянка Балова, г-жа Емилия Самарджиева, г-жа Мария 

Нейкова, г-жа Стоянка Петрова, г-н Стоян Зяпков, инж. Магдалена Иванова, г-н 

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

Радева, г-н Динчо Рашев, без „против“ и без „въздържал се“, прие:  

 

РЕШЕНИЕ №170 

 

1. Общински съвет гр. Златица приема „Годишна програма за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 г. 

2. Общински съвет –Златица може да извършва промени, допълнения 

и актуализации в приетата програма по предложение на кмета на 

общината.  

Приложение: Годишна програма за управление и разпореждане с 

имоти и вещи общинска собственост през 2021 г. 
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Общински съвет гр. Златица на основание чл.52 ал.1 и чл.21, ал.1, т.2 и т.6 

във връзка с  чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местно самоуправление и местна 

администрация, чл. 94, ал. 2 и ал. 3  и чл.39 от Закона за публичните финанси, във 

връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 

2021 г., Постановление на Министерски съвет № 408 от 23.12.2020 г. за изпълнение 

на ЗДБРБ за 2021 г. и  Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна 

прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Златица, след проведено 

поименно гласуване от 10 общински съветници с 10 гласа „за“ - инж. Любомир 

Цветков, инж. д-р Стоянка Балова, г-жа Емилия Самарджиева, г-жа Мария 
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Нейкова, инж. Магдалена Иванова, г-н Димитър Димитров, г-н Николай Лилов, г-

жа Елена Герасимова, г-жа Цветана Радева, г-н Динчо Рашев, без „против“ и без 

„въздържал се“, прие:  

 

 

РEШЕНИЕ №171 

 

1. Приема бюджет 2021 г. на Община Златица както следва: 

 

1.1 По приходна част 

 

Наименование на приходния параграф §§§§ Сума 

Приходи с държавен характер  5 147 523 

В т.ч Обща допълваща субсидия 3111 4 463 913 

Приходи и доходи от собственост 2405 7 439 

Внесен данък в/у стоп.дейност 3702 -27 

Средства за сметка на други бюджети 8800 -124 585 

Друго финансиране 9300     -3 958 

Преходен остатък в лева и левова равностойност на 

валутни сметки  от 2020 г. 

9501 

9502 

804 741 

Приходи с местен характер  4 168 275 

В т.ч. Данъчни приходи 0103-200 893 000 

Неданъчни приходи 2400- 4500 1 385 710 

Субсидия зимно поддържане 3112 49 400 

Целева субсидия за кап.р-ди за местни дейности 3113 182 800 

Трансфери между бюджети 6100 170 000 

Трансфери между бюджет и извънбюджетни сметки 6200 1 714 000 

Временни безлихвени заеми 7600 -35 000 

Погашения по краткосрочни заеми 8300 -1 500 000 

Възстановено  финансиране от  РИОСВ 9300 100 000 

Преходен остатък от 2020 г. 9501 1 208 365 

Общо приходи  9 315 798 

 

1.2 По разходна част 

 

Разходи всичко, в т.ч. по параграфи 

 

Общо Държавни Местни Дофинанс

иране 

Заплати 3 931 959 3 179 629 752 330  

Други възнаграждения и плащания 435 490 251 125 169 365  

Социални осигуровки 882 773 713 943 183 830  

Издръжка 1 843 709 703 117 1 120 592 20 000 

Платени данъци, такси и административни 

санкции 

4 150 850 3 300  

Стипендии 42 567 42 567 0  

Текущи трансфери и помощи за домакинства   50 000 0 50 000  

Субсидия за нефинансови предприятия 50 000 0 50 000  

Членски внос 2 500 0 2 500  

Субсидии за юридически лица с нестопанска 

цел 

201 674 130 274 46 000 25 400 

Основен ремонт на ДМА 1 608 958 0 1 608 958  

Придобиване на ДМА 262 018 126 018 136 000  

Разходи всичко (в лева) 9 315 798 5 147 523 4 122 875 45 400 

Разходи  по функции     

Изпълнителни и законодателни органи 1 099 298 764 138 335 160  



 

1.3 Приема делегирания бюджет на СУ „Св. Паисий Хилендарски”  в общ размер на 

1 964 421 лв. съгласно Приложение № 4 

1.4 Приема делегирания бюджет на Аграрно техническа професионална гимназия в 

общ размер на 756 329 лв. съгласно Приложение № 5 

 

2. Утвърждава реализираният в края на 2020 г. преходен остатък от делегираните 

държавни дейности в общ размер на 680 156 лв. да бъде насочен в дейностите, от 

където е реализиран съгласно Приложение № 6 

 

3. Приема  програма за капиталовите разходи за 2021 г. съгласно поименни списъци по 

обекти, видове разходи и източници на финансиране в общ размер на 1 870 976 лв., 

съгласно Приложение № 7  

 

3.1 Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 

182 800 лв. за обекти посочени в Приложение № 7 т.1, т.2 и т. 5  

 

3.2 Приема план за финансиране на текущите ремонти през 2021 г. в общ размер на 63 

346 лв. съгласно Приложение № 8 

4 . Утвърждава  планови разходи за заплати през 2021 г., без звената от 

системата на народната просвета, които прилагат системата на 

делегираните бюджети  

4.1 За делегираните от държавата дейности както следва: - Кметове и кметски 

наместници, Общинска администрация  и ПМС 66 – 601 000 лв., Отбрана и сигурност – 

66 000 лв. , Образование - 565 680 лв. , Здравеопазване – 73 400 лв. , Социални 

дейности – 170 000 лв. . Общо разходи за възнаграждения  1 476 080 лв. 

 

4.2 За местни дейности както следва:- Домашен социален патронаж , Клубове на 

пенсионера, майстори по ремонта, дейности по чистота , Общинско звено гора,, 

Хижа, Други дейности по икономиката. Общо разходи за възнаграждения – 752 330 

лв.  

4.3 Утвърждава численост и структура на „Общинска администрация” съгласно 

Приложение № 10 

 

5. Приема план-сметка на приходите и разходите на Общинско звено „Гора” за 2021 г. 

съгласно Приложение № 9 

 

6. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, както следва: 

6.1 Субсидии на организации с нестопанска цел - Читалище Златица, Читалище 

Петрич., Читалище Църквище, Читалище Карлиево – обща численост  11 бройки  - 126 

324 лв. и преходен остатък от          3 950 лв.  

 

6.2 Приема размер от 25 000 лв. за  обезщетения и помощи по решение на Общински 

съвет  

 

Отбрана и сигурност 160 696 140 696 20 000  

Образование 3 635 159 3 457 159 158 000 20 000 

Здравеопазване 167 901 99 666 68 235  

Социално осигуряване и грижи 808 123 505 103 303 020  

Жилищно строителство, БКС и опазване на 

околната среда 

2 403 912  2 403 912  

Дейности по почивното, културното и 

религиозното  дело 

326 581 130 738 170 443 25 400 

Други дейности по икономиката 714 128 50 023 664 105  

Разходи всичко (в лева) 9 315 798 5 147 523 4 122 875 45 400 



6.3 Приема общ размер на  помощи за 25 000 лв. при спазване на Правилата за 

условията и реда за подпомагане с еднократни финансови помощи от бюджета на 

община Златица  в т. ч 

6.3.1  за новородени деца по 300 лв. на дете, с родители жители на общината  

6.3.2  помощи за погребения за жители на община Златица – 100 лв. 

6.3.3  помощи за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни-до 400лв. 

 

6.4. Приема размери за финансиране на СК „Стоян Николов – борба – 7000 лв., Спортен 

клуб по тенис на маса – 3 500 лв. , ФК „Средногорец 2016”- 8 000 лв., Клуб по 

планинско колоездене, алпинизъм, парапланеризъм и ендуро „Свободно измерение”- 

3 500 лв. и ТД „ Свещи плаз” – 4 000 лв. Размер на фонд поддръжка и консумативи – 4 

000 лв.на  съгласно Приложение № 11. За национално състезание „Златица байк“, 

организирано от Клуб „Свободно измерение“ – 5 000 лв. и Национален шампионат по 

планинско бягане 1 000 лв. 

 

6.5 Приема размерът на разходите за финансиране на културни мероприятия в община 

Златица организирани от Читалище „Христо Смирненски”гр. Златица, 

Читалище”Оборище” с. Петрич, читалище „Н. Вапцаров” с.Църквище и Читалище 

„Просвета” с.Карлиево, СУ „Св. Паисий Хилендарски”, Професионална гимназия  и 

детски градини за 2020 г.  в общ размер на 56 590 лв. съгласно Приложение № 12  

 

6.6 Упълномощава кмета на общината да определи и договори допълнителни условия 

по предоставянето и отчитането на целевите средства по  т. 6.5  

 

7. Приема следните лимити за разходи: 

 

7.1 Средства за социално - битово и културно обслужване на персонала по трудови 

правоотношения и приравнени към трудовите да бъдат в размер на 3% от начислените 

трудови възнаграждения 

7.2 Средства за работно облекло на заетите в държавни и местни дейности в размер на 

300 лв. 

 

7.3 Разходи за  представителни цели на Кмет на общината и кметски наместници  в 

размер на 3 000 

 

 7.4 Разходи за  представителни цели на Общински съвет в размер на 800 лв. 

 

8.  Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни 

разходи както следва: 

8.1  За ежедневно пътуване в границите на община Златица или съседни общини в 

размер на 85 %  от действителните разходи съгласно Приложение № 13 

8.2    Утвърждава списък на педагогически персонал за компенсиране на част от 

разходите за пътуване по ред и условия определени с Наредба на  Министъра на 

образованието и младежта, съгласно Приложение № 14 

 

9. Предоставя клубната дейност изцяло на клубните съвети в  клубове на пенсионера в 

Златица, Църквище, Петрич и Карлиево 

 

10. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 

2021 г. и прогнозни показатели за периода 2022 г. и 2024 г. съгласно Приложение № 18 

 

11. Приема следните размери на дофинансиране на дейностите държавна 

отговорност 

11.1 Приема размер за дофинансиране на Професионална гимназия гр. Златица в размер 

на 10 000 лв. за ремонтни дейности; 



11.2  Приема размер за дофинансиране на СУ „Св. Паисий Хилендарски” гр. Златица в 

размер на   10 000 лв. финансирането на проект „Изграждане на училищна STEM 

среда“ ; 

11.3Приема размерът за дофинансиране на читалища в общ размер на 25 400 лв. съгл.  

Приложение № 12,  

11.4Приема дофинансиране на Читалища Златица Църквище, Карлиево и Петрич в общ 

размер на 3 300 лв. - за годишен абонамент 600 лв. на читалищата по селата, 1000 

лв.за профилактика на сценичната механизация, 700 лв. за противопожарни 

материали и 1000 лв. за подмяна на фасадното осветление на сградата на читалище 

Златица.   

12. Общински съвет одобрява индикативен годишен размер за сметките за средства от 

Европейския съюз съгласно Приложение №17 

 

13. Общински съвет определя максимални размери на следните показатели: 

 

13.1 Максимален размер на новия общински дълг за 2021 г. в размер на 1 500 000 лв. 

 

13.2 Общински съвет определя максимален размер на новите задължения за разходи, 

които могат да бъдат натрупани през 2021 г. по бюджета на общината, като наличните 

към 31.12.2021 г. задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от 

средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години. 

Ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на 

помощи и дарения; 

 

13.3 Общински съвет  определя максималния размер на ангажиментите за разходи, 

които могат да бъдат поети през 2021 г., като наличните към 31.12.2021 г. поети 

ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер 

на отчетените разходи за последните  

четири години; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани 

за сметка на помощи и дарения; 

 

13.4 Ангажиментите за разходи се поемат след писмено уведомяване на Общински 

съвет гр. Златица 

 

14. Общинския съвет одобрява предоставянето на специализирана  социална услуга 

„Асистентска подкрепа” и утвърждава нова делегирана от държавата дейност 

„Асистентска подкрепа” съгл. Заповед № РД01 0082 от 07.01.2021 г. на Агенцията за 

социално подпомагане 

 

15. Определя просрочените вземания от минали години в размер на 500 417 лв. и 

просрочени задължения в размер на 85 674 лв.  Приложение № 15 

 

16. Общински съвет упълномощава  Кмета на общината да извършва компенсирани 

промени след решение на Общински съвет както следва: 

 

16.1 В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели 

за разходите в рамките на една дейност с изключение на дейностите на делегиран 

бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата 

дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност 

 

16.2 В частта на местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една 

дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите  

 

17.Общински съвет  упълномощава Кмета на общината да предоставя временни 

безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките 

за средства от ЕС за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със 

средства от Европейския съюз и по други международни програми при спазване 



изискванията на чл.126 от Закона за публичните финанси, след уведомяване на 

Общински съвет по надлежен ред, 

 

18.1 За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на 

погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не 

по-късно от края на 2021 година  

 

18.2 При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства 

по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от Закона за публичните 

финанси 

 

19. След решение на Общински съвет гр. Златица, кмета може: 

19.1 Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо 

финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при 

условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните държавни 

дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по Закона за 

публичните финанси, като не се променя предназначението на средствата в края на 

годината 

 

19.2 Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 

кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на ЕС 

и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на 

годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие 

 

19.2 Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 

финансиране и съфинансиране на общински програми и проекти 

 

20. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета съгласно                  

Приложение №17 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ  

/Юлияна Войнишка/                                                     НА ОбС – ЗЛАТИЦА 

                                                                                          /инж. Любомир Цветков/ 

 


