
 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 № 32 

от проведено заседание от разстояние на 26.11.2021г. 
 

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

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

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

„въздържал се“, прие:  

 
РЕШЕНИЕ № 253 

 

 

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. Обявяване на проект на Подробен устройствен план – изменение на плана за 

регулация за УПИ XVI-160, УПИ XV-160 и УПИ XIV-160 в квартал 15 – 

заличаване на УПИ XV-160 и улица между ОТ 60-61 и придобиване на площта 

им към УПИ XVI-160 и УПИ XIV-160 в кв. 15, промяна на северната дворищно-

регулационна линия на УПИ XVI-160 и южната дворищно-регулационна линия 

на УПИ XIV-160 по имотни граници по плана на с. Църквище, община Златица, 

обл. Софийска. 

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 

 

3. Обявяване на проект на Подробен устройствен план – Изменение на плана за 

регулация за УПИ VIII-1112 квартал 159 по плана на гр. Златица (ПИ с 

идентификатор 31044.502.45 по КК на гр. Златица) и Подробен устройствен 

план – Изменение на плана за улична регулация (ПУП-ИПУР) – изменение на 

плана за улична регулация на част от ул. „Васил Друмев“ (ПИ с идентификатор 

31044.502.489 по КК на гр. Златица) и ул. „Сава Чукалов“ (ПИ с идентификатор 

31044.502.463 по КК на гр. Златица) ОТ 520-519-521 по плана на гр. Златица. 

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 

 

4. Обявяване на проект на Подробен устройствен план – частично изменение на 

плана за регулация за УПИ Х-121 в квартал 177 – промяна на уличната 

регулация на ул. „Оборище“ от ОТ 55А до ОТ 56 и ул. „Панайот Хитов“ от ОТ 

55 до ОТ 48 и образуване на УПИ Х-501.173, квартал 177, гр. Златица, обл. 

Софийска. 
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Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 

 

5. Изплащане на помощи на социално слаби ученици за учебната 2020/2021 

година. 

 

 

6. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община 

Златица през 2022 год. на (Народно читалище „Христо Смирненски – 1889“, гр. 

Златица; Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1951“, с. Църквище; 

Народно читалище „Просвета – 1915“, с. Карлиево; Народно читалище 

„Оборище – 1897“, с. Петрич). 

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 

 

7. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, 

представляващ ПИ с идентификатор 31044.504.616 по КККР на гр. Златица с 

НТП: за друг вид озеленителни площи. 

 

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 

 

8. Разглеждане на заявления за еднократна финансова помощ.  

Докл. Стоянка Петрова –  

Председател на ПК „Социални дейности“ 
 

 

 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 № 32 

от проведено заседание от разстояние на 26.11.2021г. 
 

Общински съвет Златица на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 128, ал. 3 и ал. 5, чл. 134, 

ал. 1, т. 1 от Закона за устройството на територията и във връзка §7, ал. 1, т. 4 от 

Преходните заключителни разпоредби на ЗМСМА, ал. 2 ал. 1, т. 1 и чл. 8, ал. 1 от 

Закона за общинската собственост, след проведено от разстояние поименно 

гласуване от 13 общински съветници с 13 гласа „за“ - инж. Любомир Цветков, 

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

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

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

Димитър Димитров, г-н Николай Лилов и г-жа Елена Герасимова, без „против“ и 

без „въздържал се“, прие:  

mailto:obshtinski_savet_zlatica@abv.bg


 

РЕШЕНИЕ № 254 

 

Разрешава процедиране на проект на ПУП-ИПР – частично изменение на 

плана за регулация за УПИ ХVI-160, УПИ XV-160 и УПИ XIV-160 в квартал 15 – 

заличаване на УПИ XV-160 и улица между ОТ 60-61 и придаване на площта им 

към УПИ XVI-160 и УПИ XIV-160 в кв. 15, промяна на северната дворищно-

регулационна линия на УПИ XVI-160 и южната дворищно-регулационна линия на 

УПИ XIV-160 по имотни граници на плана на с. Църквище, община Златица, обл. 

Софийска.  

 

 Приложение: текстова и графична част на проекта за ПУП-ИПР. 

 

 

 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 № 32 

от проведено заседание от разстояние на 26.11.2021г. 
 

Общински съвет Златица на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 128, ал. 3 и ал. 5, чл. 134, 

ал. 1, т. 1 от Закона за устройството на територията и във връзка с §7, ал. 1, т. 4 от 

Преходните и заключителни разпоредби на ЗМСМА, чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 8, ал. 1 

от Закона за общинската собственост, след проведено от разстояние поименно 

гласуване от 13 общински съветници с 13 гласа „за“ - инж. Любомир Цветков, 

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

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

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

Димитър Димитров, г-н Николай Лилов и г-жа Елена Герасимова, без „против“ и 

без „въздържал се“, прие:  

 

РЕШЕНИЕ № 255 

 

 Разрешава процедиране на проекта ПУП-ИПУР – изменение на плана за 

улична регулация на част от ул. „Васил Друмев“ (ПИ с идентификатор 

31044.502.489 по КК на гр. Златица) и ул. „Сава Чукалов“ ( ПИ с идентификатор 

31044.502.463 по КК на гр. Златица) от ОТ 520-519-521 по плана на гр. Златица и за 

придаваема част към УПИ VIII-1112 в квартал 159 с площ от 42 кв. м. 

 

 Приложение: текстова и графична част на проект на ПУП-ИПУР.  
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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 № 32 

от проведено заседание от разстояние на 26.11.2021г. 

 

Общински съвет – Златица на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 128, ал. 3 и ал. 5, чл. 134, 

ал. 1, т. 1 от Закона за устройството на територията и във връзка с §7, ал. 1, т. 4 от 

Преходните и заключителни разпоредби на ЗМСМА, чл. 2, ал. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 8, 

ал. 1 от Закона за общинската собственост, след проведено от разстояние 

поименно гласуване от 13 общински съветници с 13 гласа „за“ - инж. Любомир 

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

Мария Нейкова, г-жа Стоянка Петрова, инж. Магдалена Иванова, г-н Цвятко 

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

Димитър Димитров, г-н Николай Лилов и г-жа Елена Герасимова, без „против“ и 

без „въздържал се“, прие:  

 

РЕШЕНИЕ №256 

 

 Разрешава процедиране на проекта на ПУП-ЧИПР – частично изменение на 

плана за регулация за УПИ X-121 в квартал 177 – промяна на уличната регулация 

на ул. „Оборище“ от ОТ 55А до ОТ 56 и ул. „Панайот Хитов“ от ОТ 55 до ОТ 48 и 

образуване на УПИ X-501.173, квартал 177, гр. Златица, обл. Софийска.  

 

 Приложение: текстова и графична част на проект ПУП-ЧИПР 

 

 

 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 № 32 

от проведено заседание от разстояние на 26.11.2021г. 
 

Общински съвет – Златица на основание чл. 21, ал. 1, т. 6  от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 122 от 

Закона за публичните финанси и чл. 2, т. 3, чл. 4, ал. 5 и чл. 9 от Правилата за 

Социално подпомагане на граждани от бюджета на Община Златица, след 

проведено от разстояние поименно гласуване от 13 общински съветници с 13 гласа 

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

Самарджиева, г-жа Мария Нейкова, г-жа Стоянка Петрова, инж. Магдалена 
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Иванова, г-н Цвятко Караиванов, г-н Младен Медаров, г-жа Цветана Радева, г-н 

Динчо Рашев, г-н Димитър Димитров, г-н Николай Лилов и г-жа Елена 

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

 

РЕШЕНИЕ № 257 

 

 Одобрява изплащането на 5 040 лв. за еднократна финансова помощ на 

ученици от професионална гимназия гр. Златица и СУ „Св. Паисий Хилендарски“ 

за отличен успех през учебната 2020/2021 г. в размер на 180 лв. за ученик, съгласно 

приложени списъци от двете учебни заведения.  

 

 

 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 № 32 

от проведено заседание от разстояние на 26.11.2021г. 
 

Общински съвет – Златица на основание чл. 26а, ал. 2 от Закона за 

народните читалища, във връзка с  чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, след проведено от разстояние поименно гласуване от 12 

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

Балова - Цветкова, г-жа Емилия Самарджиева, г-жа Мария Нейкова, г-жа 

Стоянка Петрова, инж. Магдалена Иванова, г-н Цвятко Караиванов, г-жа 

Цветана Радева, г-н Динчо Рашев, г-н Димитър Димитров, г-н Николай Лилов и г-

жа Елена Герасимова, без „против“ и без „въздържал се“, прие:  

 

РЕШЕНИЕ № 258 

 

Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност на 

Народно читалище „Христо Смирненски 1889“ гр. Златица, община Златица през 

2022 година, без обсъждане на финансирането при дейностите в Културния 

календарен план, съгласно Приложение.  

 

 

 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 № 32 

от проведено заседание от разстояние на 26.11.2021г. 
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Общински съвет – Златица на основание чл. 26а, ал. 2 от Закона за 

народните читалища, във връзка с  чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, след проведено от разстояние поименно гласуване от 11 

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

Балова - Цветкова, г-жа Емилия Самарджиева, инж. Магдалена Иванова, г-н 

Цвятко Караиванов, г-н Младен Медаров, г-жа Цветана Радева, г-н Динчо Рашев, 

г-н Димитър Димитров, г-н Николай Лилов и г-жа Елена Герасимова, без 

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

 

РЕШЕНИЕ № 259 

 

 Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност на 

Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1951“, с. Църквище, община 

Златица през 2022 година, без обсъждане на финансирането на дейностите в 

Културния календарен план, съгласно Приложение.  

 

 

 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 № 32 

от проведено заседание от разстояние на 26.11.2021г. 
 

Общински съвет – Златица на основание чл. 26а, ал. 2 от Закона за 

народните читалища, във връзка с  чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, след проведено от разстояние поименно гласуване от 13 

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

Балова - Цветкова, г-жа Емилия Самарджиева, г-жа Мария Нейкова, г-жа 

Стоянка Петрова, инж. Магдалена Иванова, г-н Цвятко Караиванов, г-н Младен 

Медаров, г-жа Цветана Радева, г-н Динчо Рашев, г-н Димитър Димитров, г-н 

Николай Лилов и г-жа Елена Герасимова, без „против“ и без „въздържал се“, 

прие:  

 

РЕШЕНИЕ № 260 

 

 Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност на 

Народно читалище „Просвета – 1915 с. Карлиево, община Златица през 2022 

година, без обсъждане на финансирането на дейностите в Културния календарен 

план, съгласно Приложение.  
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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 № 32 

от проведено заседание от разстояние на 26.11.2021г. 
 

Общински съвет – Златица на основание чл. 26а, ал. 2 от Закона за 

народните читалища, във връзка с  чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, след проведено от разстояние поименно гласуване от 13 

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

Балова - Цветкова, г-жа Емилия Самарджиева, г-жа Мария Нейкова, г-жа 

Стоянка Петрова, инж. Магдалена Иванова, г-н Цвятко Караиванов, г-н Младен 

Медаров, г-жа Цветана Радева, г-н Динчо Рашев, г-н Димитър Димитров, г-н 

Николай Лилов и г-жа Елена Герасимова, без „против“ и без „въздържал се“, 

прие:  

 

РЕШЕНИЕ № 261 

 

Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност на 

Народно читалище „Оборище – 1897“ с. Петрич, община Златица през 2022 

година, без обсъждане на финансирането на дейностите в Културния календарен 

план, съгласно приложение.  

 

 

 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 № 32 

от проведено заседание от разстояние на 26.11.2021г. 
 

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

за местното самоуправление и местната администрация, с чл. 14, ал. 6 и ал. 7 от 

Закона за общинската собственост, чл. 57 от Закона за устройството на 

територията, чл. 15, ал. 1 и ал. 2, от Наредбата за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинското имущество на община Златица и чл. 25 от 

Наредбата за преместваеми обекти и елементи на територията на община Златица, 

след проведено поименно гласуване от 13 общински съветници с 13 гласа „за“ - 

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

Самарджиева, г-жа Мария Нейкова, г-жа Стоянка Петрова, инж. Магдалена 

Иванова, г-н Цвятко Караиванов, г-н Младен Медаров, г-жа Цветана Радева, г-н 
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Динчо Рашев, г-н Димитър Димитров, г-н Николай Лилов и г-жа Елена 

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

 

РЕШЕНИЕ № 262 

 

1. ОбС-Златица дава съгласие да се предостави под наем, без търг част – 2 кв. 

м. от ПИ с идентификатор 31044.504.616 по КККР на гр. Златица – публична 

общинска собственост на СНЦ „Футболен клуб Средногорец 2016“ за поставяне на 

преместваемо съоръжение – рекламен билборд.  

1.1. Дава съгласие да се предоставят под наем общински крайпътни стълбове 

по ул. „Гео Милев“ от о.т. 272 до о.т. 411 и на ул. „Вежен“ от о.т. 223 до о.т. 272 за 

поставяне на рекламни материали.  

1.2. Срок за предоставянето по .1 и т.1.1 от настоящото Решение – 5 (пет) 

години 

2. Възлага на кмета на общината въз основа на Решението на ОбС-Златица и 

одобрена схема за поставяне от гл. архитект, да сключи писмен договор с 

Председателя на УС на ФК „Средногорец 2016“ по цени определени в чл. 26 , ал. 4, 

т. 9 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Златица.  

 

 

 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 № 32 

от проведено заседание от разстояние на 26.11.2021г. 
 

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 13 общински съветници с 13 гласа „за“ – инж. Любомир 

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

Мария Нейкова, г-жа Стоянка Петрова, инж. Магдалена Иванова, г-н Цвятко 

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

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

„въздържа се“, прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 263 

 

Одобрява отпускането на еднократна финансова помощ на лицето П. Л. П. 

в размер на 5 (пет) куб. дърва. 

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 № 32 

от проведено заседание от разстояние на 26.11.2021г. 
 

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 13 общински съветници с 13 гласа „за“ – инж. Любомир 

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

Мария Нейкова, г-жа Стоянка Петрова, инж. Магдалена Иванова, г-н Цвятко 

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

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

„въздържа се“, прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 264 

 

Одобрява отпускането на финансова еднократна помощ на лицето С. Н. К. в 

размер на 166,00 (сто шестдесет и шест 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. 

 

 

 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 № 32 

от проведено заседание от разстояние на 26.11.2021г. 
 

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 13 общински съветници с 13 гласа „за“ – инж. Любомир 

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

Мария Нейкова, г-жа Стоянка Петрова, инж. Магдалена Иванова, г-н Цвятко 

Караиванов, г-н Димитър Димитров, г-н Николай Лилов, г-жа Елена Герасимова, 
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г-н Младен Медаров, г-жа Цветана Радева и г-н Динчо Рашев, без „против“ и без 

„въздържа се“, прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 265 

 

Одобрява отпускането на финансова еднократна помощ на лицето П. И. П. 

в размер на 679,00 (шестстотин седемдесет и девет 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. 

 

 

 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 № 32 

от проведено заседание от разстояние на 26.11.2021г. 
 

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 13 общински съветници с 13 гласа „за“ – инж. Любомир 

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

Мария Нейкова, г-жа Стоянка Петрова, инж. Магдалена Иванова, г-н Цвятко 

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

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

„въздържа се“, прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 266 

 

Одобрява отпускането на финансова еднократна помощ на лицето Д. Н. Д. в 

размер на 259,88 (двеста петдесет и девет лева и осемдесет и осем стотинки) 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  

/Юлияна Войнишка/                                          НА ОбС – ЗЛАТИЦА 

                                                                                /инж. Любомир Цветков/ 
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