
 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 № 41 

от проведено заседание на 17.05.2022 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 № 329 

 

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

 

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

 

2. Предложение за освобождаване на лечебни заведения – еднолични търговски 

дружества с общинско участие в капитала, учебни заведения, детски градини и 

читалища от заплащане на такса за битови отпадъци за 2022 г. 

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 

 

3. Определяне на представител на Община Златица за член на комисия за 

изработване на областна аптечна карта на Софийска област. 

Докл. инж. Любомир Цветков – 

Председател на Общински съвет – Златица 

 

4. Определяне на представител на Община Златица за член на комисия за 

изработване на областна здравна карта за Софийска област. 

Докл. инж. Любомир Цветков –  

Председател на Общински съвет – Златица 

 

5. Проект на правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията 

и дейността на Общински съвет Златица, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинска администрация.  

Докл. инж. Любомир Цветков –  

Председател на Общински съвет – Златица 

 

6. Промяна в правилник за вътрешния ред в хижа „Свищи плаз“. 

Докл.Стоянка Балова – Цветкова –  

Общински съветник в Общински съвет - Златица 
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7. Кандидатстване на Община Златица за отпускане на средства за предоставяне на 

топъл обяд от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и 

социалната политика, през периода 03.05-03.06.2022 г. 

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на община Златица 

 

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

общинска собственост през 2022 г. 

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 

 

9. Приемане на отчет на план-сметка за приходите и разходите за дейностите, 

свързани с чистота, сметосъбиране, сметоизвозване за 2021 г. 

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 

 

10. Приемане и одобряване на план-сметка за приходите и разходите за дейностите, 

свързани с чистота, сметосъбиране, сметоизвозване за 2022 г. 

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 

 

11. Приемане на Бюджет 2022 г. 

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 

 

12. 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 № 41 

от проведено заседание на 17.05.2022 г. 
 

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

във връзка с чл. 8, ал. 6 от ЗМДТ и на основание чл. 9, ал. 2 и ял. 23 от Наредбата 

за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 

територията 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 Нейкова, г-жа Стоянка Петрова, г-н Цвятко 

Караиванов, инж. Магдалена Иванова, г-н Николай Лилов, г-н Димитър 

Димитров, г-жа Елена Герасимова, г-н Младен Медаров, г-н Динчо Рашев, г-жа 

Цветана Радева и инж. Любомир Цветков, без „против“ и без „въздържал се“, 

прие:  

 

РЕШЕНИЕ № 330 

 

Освобождава от заплащане на такса битови отпадъци за 2022 г. лечебните 

заведения – еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала, 

общински и държавни училища за имотите или част от тях използвани за учебен 

процес, детски градини и детски ясли и читалищата за имоти или обособени части 

от тях използвани за читалищна дейност.  

Възлага на Кмета на община Златица да извърши последващи действия във 

връзка с изпълнение на 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 № 41 

от проведено заседание на 17.05.2022 г. 
 

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

местната администрация, чл.227б, ал.1 от Закона за лекарствените продукти в 

хуманната медицина /ЗЛПХМ/, и във връзка с писмо с рег.№ 00-13669 от 

16.05.2022год. от проф. Асена Сербезова – Министър на здравеопазването, след 

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

„въздържал се“, Общинският съвет – Златица, прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 331 

 

1. Определя Анна Иванова Серафимова – на длъжност инспектор 

„Наредби“ в община Златица, за представител на Община Златица в Областната 

комисия, назначена от Министъра на здравеопазването за изработване на 

областна аптечна карта. 

2. Определения представител е длъжен след всяко заседание на комисията, 

да предоставя пред Общински съвет-Златица писмена информация за взетите 

решения. 

 

 

 

 

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 № 41 

от проведено заседание на 17.05.2022 г. 

 

 

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

местната администрация, чл. 29, ал. 4 от Закона за лечебните заведения и във 

връзка с писмо с рег. № 00-13661 от 29.04.2022 год. от проф. Асена Сербезова – 

Министър на здравеопазването, след проведено гласуване от 13 общински 

съветници с 13 гласа „за“, без „против“ и без „въздържал се“, Общински съвет – 

Златица, прие:  

 

РЕШЕНИЕ № 332 

 

1. Определя Анна Иванова Серафимова – на длъжност инспектор 

„Наредби“ в община Златица, за представител на Община Златица в Областна 

комисия, назначена от Министъра на здравеопазването за изработване на 

областна здравна карта.  

2. Определения представител е длъжен след всяко заседание на комисията, 

да предостави пред Общински съвет-Златица писмена информация за взетите 

решения. 

 

 

 

 

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 № 41 

от проведено заседание на 17.05.2022 г. 

 

На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА и чл.23, ал.2 и 3 от ЗМСМА, след 

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

„въздържал се“, прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 333 

 

1. Изменя и допълва ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И 

ДЕЙНОСТТА  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТИЦА, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ приет с Решение 

на Общински съвет Златица № 25 по протокол № 4/29.01.2020год. и изменен с  Решение 

на Общински съвет Златица № 129 по протокол16/26.11.2020г. , както следва: 

I. В Раздел II „Общински съветник“, правят следните изменения и 

допълнения: 

§1. Създава се нов чл.22а със следното съдържание: 

„Чл.22а (1) Общинските съветници имат право на реплика. 

(2) Репликата е кратко възражение по съществото на приключилото изказване. Тя 

се прави веднага след изказването и не може да трае повече от 2 минути. В случай, че 

репликата не е отправена по същество или към съответното изказване , председателят 

има право да отнеме думата на изказващия се общински съветник и тя да бъде дадена 

на следващия поред заявил. 

(3) По едно и също изказване могат да бъдат направени най-много 3 реплики към 

всяко изказване по ред, определен спрямо тяхното постъпване. 

(4) Не се допуска реплика на репликата. Общинският съветник, към когото е 

отправена репликата, има право на отговор (дуплика) с времетраене до 2 минути след 

приключване на репликите.“ 

В Раздел III „Планиране, подготовка и провеждане на заседания на общински 

съвет“, се правят следните изменения и допълнения: 

§2. В чл.33, ал.1 след думите „пет часа“ се добавя следния текст: „като на всеки 70 

минути  от работата на Общинския съвет, Председателят обявява задължителна 

почивка“ 

§3. Създава се подраздел „ДОКЛАДНА ЗАПИСКА“  

§4. Създава се нов чл.49а със следното съдържание: 

„ Чл.49а. (1) Въпросите за разглеждане от ОбС се внасят в деловодството му, 

подписано от вносителя, и е: 

1. писмен доклад, подписан от вносителя, съдържащ обосновка, включително 

оценка за необходимите финансови и други ресурси за изпълнение на решението, както 

и оценка на въздействието от прилагането на предлаганото решение; 

2. проект за решение; 
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3. докладите от Дирекция „СА“ се внасят окомплектовани и с необходимите 

реквизити – подпис на вносител, подпис на изготвил и подпис на съгласувал юрист/ 

юрисконсулт, проект за решение с правните основания, всички необходими 

доказателствени приложения, нагледен материал , като скица, Акт за собственост, 

ПУП, схема, виза, разрешение или становище на архитект. Всички доклади от Д-я „СА“ 

да бъдат придружени от становище на гл.инженер на общината, с което декларира 

истинността на информацията 

4. мотиви към проектите на нормативни актове; 

5. информация за мотивите и характера на предлаганото решение, за проектите за 

издаване на индивидуален административен акт информацията не следва да съдържа 

лични данни на заявителя и заинтересованите лица по административната преписка. 

6. При представяне на докладната в заседания на ПК и Редовно заседание на ОбС 

трябва да присъства и съставителя на докладната, компетентен по текста или ресорен 

ръководител, запознат с разглежданият въпрос 

7. При неокомплектована докладна записка, председателят я връща на вносителя за 

прилагане на всички изискуеми приложения или изисквания съгл. ал.1,2,3,4,5 

8. При отсъствие на компетентен служител за представяне на докладната записка, 

точката се отлага за следващо заседание, освен в случаите на спешност и неотложност, 

когато срока за представяне на решение ще изтече преди датата на следващо заседание 

(2) В доклада се посочва правното основание, на което въпросът се внася за 

решаване от ОбС, а при необходимост - причините и крайният срок, в който е 

необходимо ОбС да се произнесе. Докладът се адресира до председателя на ОбС. 

(3) Мотивите към внесените за разглеждане нормативни актове съдържат 

аргументация за необходимостта и очаквания регулативен ефект. 

(4) Проекти на правилници, наредби, инструкции, решения и други, както и 

предложения за техните изменения и/или допълнения могат да внасят общинските 

съветници и кметът  

(5) Проектът за годишния бюджет на Община Златица се внася от кмета съгласно 

сроковете и окомплектован съгласно изискванията на ЗПФ 

(6) Заместник-кметовет, секретарят  и главният архитект могат да внасят проекти 

на правилници, наредби, инструкции, решения и други, както и предложения за техните 

изменения и/или допълнения по въпроси от тяхната компетентност. 

(7) Проекти на правилници, наредби, инструкции, както и такива за тяхното 

изменение и/или допълнение, заедно с мотивите и доклада за тяхното приемане и 

предварителната оценка на въздействието задължително се публикуват на електронната 

страница на общината, най-малко 30 дни преди приемането им от ОбС. При 

изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в 

доклада, вносителят на проекта може да предвиди по-кратък срок, но не по-кратък от 

14 дни. 

(8)  Становищата на постоянните комисии включват редакционни поправки, 

предложения и препоръки по предложения проект за решение, които се докладват пред 

ОбС 

(9) Проектите за решения  се представят пред ОбС от вносителя или определено от 

него компетентно лице, което задължително присъства на заседанията на ПК и ОбС 

(10) Докладните записки се предоставят в деловодството на общински съвет, при 

техническия сътрудник най-късно до 15.00ч в седмия ден преди редовното заседание. 



Докладни записки пристигнали след този час не се включват в дневния ред на 

предстоящото заседание на ОбС“. 

§5. Създава се нов чл.49б със следното съдържание: 

 „Чл.49б В случай на връщане за ново разглеждане на ОбС от кмета  на основание 

чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, председателят на ОбС определя водеща комисия, която да 

разгледа мотивите за ново обсъждане на решението  и да подготви мотивиран доклад 

(становище). 

(2) В случаите по ал. 1 срокът за работа на водещата комисия не може да бъде по-

дълъг от 10 дни. 

(3) Върнатият за ново обсъждане акт заедно с мотивите за връщането му се 

изпраща на председателя на общинския съвет в 7-дневен срок от получаването му чрез 

уведомително писмо 

(4) Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда от общинския 

съвет в 14-дневен срок от получаването му. 

(5) Актът, върнат за ново обсъждане, се приема повторно с мнозинство, 

определено в закон, но с не по-малко от повече от половината от общия брой на 

общинските съветници.“ 

В подраздел „КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТОВЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, 

ИЗДАДЕНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ“ се 

правят следните промени: 

§5.Член 53 се изменя и става: 

„Чл.53. Общинските съветници упражняват контрола чрез питания по актуални 

въпроси до кмета и до кметските наместници, които представляват обществен интерес. 

Питанията могат да бъдат устни или писмени, при провеждане на заседания от 

разстояние - писмени.  

(1) Питанията и отговорите се обявяват на електронната страница на ОбС. 

(2) Питането се отправя чрез председателя на ОбС в писмена форма, подписва 

се от общинския съветник и се внася в деловодството не по-късно от 5 дни 

преди началото на заседанието, на което иска да се получи отговор. 

(3) Отговор на питане в писмена форма се предоставя на вносителя най-късно 

един ден преди заседанието на ОбС 

(4) Питането трябва да бъде ясно и точно формулирано, както и да не съдържа 

обвинения, лични нападки и квалификации, уронващи престижа и доброто име на 

длъжностните лица. В питането се посочва алтернативно желание на общинския 

съветник или гражданина за формата на отговор на поставеното питане-писмено или 

устно. 

(5) Когато питането не отговаря на условията на ал. 1 и ал. 2, същото се връща от 

председателя на ОбС на вносителя. 

(6) Питането се включва в дневния ред на следващото заседание на  общински 

съвет. 

(7) Кметът на общината или кметския наместник, ако питането е до него, могат да 

поискат удължаване на срока за отговор, но за не повече от едно заседание. 

(8) Общинският съвет може да реши отговора на питане да бъде отложен за 

следващо заседание на ОбС. 



(9) На питане, в което е посочено, че желаната форма е писмен отговор, същият се 

предоставя на вносителя чрез председателя на ОбС и се публикува на електронната 

страница на общината.“ 

§6. Създава се нов член 53а със следното съдържание: 

„Чл.53а(1) Общинският съветник може писмено да оттегли питането си преди 

получаването на отговор, за което председателят на ОбС уведомява кмета. 

(2)   Оттеглянето на питане може да бъде направено и устно - в самото заседание. 

 

(4) В случай, че общински съветник, поставил питане, отсъства от 

заседанието, отговорът на това питане се отлага. Ако и на следващото заседание 

общинския съветник поставил питането отсъства, председателят на ОбС не включва 

питането в следващо заседание , а се разпорежда отговора да му бъде връчен писмено. 

(5) В началото на заседанието, председателят обявява постъпилите писмени 

отговори, които се предоставят на общинските съветници, отправили питане, най-

малко един ден преди заседанието. 

(6) Общинският съветник, отправил питането, може в рамките на 2 минути 

да изрази своето отношение към отговора.“ 

§7. Създава се нов чл. 53б със следното съдържание: 

„Чл.53б. (1) Общинският съвет упражнява контрол върху актове на кмета на 

общината, издадени в изпълнение на актовете на общинския съвет.  

(2) ОбС отменя актове на кмета , когато установи, че те са издадени в нарушение 

на негови решения по чл. 21 от ЗМСМА. 

(3) Актовете по ал. 1 се разпределят от председателя на ОбС на съответната 

комисия, която е била водеща при приемането на акта за становище.“ 

(4) Общинските съветници упражняват контролните си функции чрез питания.  

Към Раздел IV „Комисии на Общинския съвет“, се правят следните 

изменения и допълнения: 

§8. Създава се подраздел „АДМИНИСТРАТИВНО ЗВЕНО КЪМ ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ ЗЛАТИЦА“ 

§9. Създава се нов чл.65а със следното съдържание: 

Чл.65а (1) Административното звено към ОбС Златица осигурява експертно и 

организационно дейността, като: 

1. осигурява деловодното обслужване на ОбС и на неговите комисии; 

2. подготвя материалите за заседанията на ОбС и неговите комисии; 

3. осигурява воденето на протоколите и на присъствените листи от заседанията на 

ОбС и на комисиите; 

4. осигурява технически оповестяването на актовете на ОбС; 

5. осигурява спазването на реда по време на заседанията, записванията за 

изказвания, преброяването и отчитането на резултатите от гласуванията; 

6. изпълнява и други функции възложени му от председателя на ОбС. 

7. осигурява процесуалното представителство и защита правата и интересите на 

ОбС и на неговите актове пред съответните компетентни съдилища, особени 

юрисдикции и други правораздавателни органи, както и пред всякакви държавни 

органи и институции. 

 (2) По решение на председателя на ОбС, процесуално представителство по т. 7 на 

ал. 1 може да бъде възложено и на адвокати, при спазване на изискванията на Закона за 

обществените поръчки. 

§10. Създава се подраздел „АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНАТА“  

§11. Създава се нов чл.65б със следното съдържание: 



„Чл.65б. (1) Структурата на Администрацията на община Златица се одобрява от 

ОбС по предложение на кмета . 

(2) Предложението на кмета  по ал. 1 включва: 

1. обща структура на Администрацията , включително допълнителните 

административни звена, кметските наместничества; 

2.  общата численост на служителите в Администрацията , както и числеността на 

държавните служители 

3. справка за длъжностното разпределение на служителите в Администрацията. 

(3) Кметът  внася за утвърждаване проект на структурата на Администрацията , в 

т.ч. и структура на звеното към ОбС.“ 

2. След влизане в сила на настоящето решение, правилника с извършените 

изменения и допълнения да се публикува на интернет страницата на Община Златица. 

Приложение: Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове. 
 

 

 

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 № 41 

от проведено заседание на 17.05.2022 г. 
 

 Общински съвет – Златица, на основание чл. 21, ал. 1, т. 7, т. 23 и ал. 2 от 

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

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

Младен Медаров, г-н Динчо Рашев, г-жа Цветана Радева и инж. Любомир 

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

 

РЕШЕНИЕ № 334 

 

 Изменя правилник за вътрешния ред в хижа „Свищи плаз“, както следва: 

 

 ГЛАВА ШЕСТА 

 Чл. 33 (1) се изменя, както следва: Таксата за нощуване е 15 лв. 

 Чл. 35 се изменя, както следва: Членовете на ТД „Свищи плаз-2013“ ползват 

отстъпка от определената такса за нощуване в размер на 5 лв. и заплащат сумата от 10 

лв.  

  

 Да се добави параграф 1 – Правилникът е изменен с решение на Общински съвет 

– Златица № 333/17.05.2022 г. и влиза в сила 14 дни след приемането му. 
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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 № 41 

от проведено заседание на 17.05.2022 г. 
 

Общински съвет – Златица, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 и чл. 27, ал. 

3 от ЗМСМА и чл. 60, ал. 1 от АПК, след проведено гласуване от 13 общински 

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

 

РЕШЕНИЕ № 335 

 

 1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Златица към Агенция за 

социално подпомагане чрез дирекция „Международно сътрудничество, програми 

и европейска интеграция“ от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите 

се лица, към Министерството на труда и социалната политика, за безвъзмездно 

предоставяне на топъл обяд през 2022 г., като местна дейност, на нуждаещи се 

лица, които не могат да си я осигурят сами.  

 

 2. Възлага на Кмета на Община Златица да се подготви и внесе проектно 

предложение, окомплектовано с изискуемите документи, съгласно правилата на 

Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. 

 

 Решението подлежи на предварително изпълнение, съгласно чл. 60, ал. 1 АПК. 

 

Приложения: 

1. Писмо за подкрепа от Д „Социално подпомагане“ с вх. № 24-02-20 от 

09.05.2022 г. – 2 стр. 
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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 № 41 

от проведено заседание на 17.05.2022 г. 

 

На основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл. 

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

администрация (ЗМСМА), чл. 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. д-р Стоянка 

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

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

Лилов, г-н Димитър Димитров, г-жа Елена Герасимова, г-н Динчо Рашев, г-жа 

Цветана Радева и инж. Любомир Цветков, без „против“ и без „въздържал се“, 

прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 336 

 

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

разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 г. 

 2. През годината, 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 – собственост през 2022 г. 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ  
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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 № 41 

от проведено заседание на 17.05.2022 г. 
 

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, и във връзка с §60 от ПЗР на ЗИД от 

ДОПК, след проведено поименно гласуване от 13 общински съветници с 9 гласа 

„за“ –г-жа Емилия Самарджиева, г-жа Стоянка Петрова, г-н Цвятко Караиванов, 

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

Медаров, г-жа Цветана Радева, г-н Динчо Рашев, 4 гласа „въздържал се“ – инж. 

Стояна Цветкова, г-жа Мария Нейкова, инж. Магдалена Иванова и инж. 

Любомир Цветков, без „против“, прие:  

 

РЕШЕНИЕ № 337 

 

1. Общински съвет гр. Златица приема отчета на план-сметка за 

приходите и разходите за дейностите, свързани с чистота, 

сметосъбиране, сметоизвозване за 2021 година съгласно Приложение, 

което е неразделна час от настоящото решение.  

2. Общински съвет гр. Златица приема, че за 2021 г. дължимите 

отчисления и обезпечения по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64 от Закона за 

управление на отпадъците са разходвани чрез вътрешни компенсирани 

промени без да се изменя приетия начин на определяне на такса битови 

отпадъци.  
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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 № 41 

от проведено заседание на 17.05.2022 г. 

 

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 същия 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 13 общински съветници с 8 гласа 

„за“ - г-жа Емилия Самарджиева, г-жа Стоянка Петрова, г-н Николай Лилов, г-н 

Димитър Димитров, г-жа Елена Герасимова, г-н Младен Медаров, г-жа Цветана 

Радева, г-н Динчо Рашев, 5 гласа „въздържал се“ – инж. д-р Стоянка Балова – 

Цветкова, г-жа Мария Нейкова, г-н Цвятко Караиванов, инж. Магдалена Иванова 

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

 

РЕШЕНИЕ № 338 

 

1. Общински съвет гр. Златица одобрява план-сметка за приходите и 

разходите за дейностите, свързани с чистота, сметосъбиране, 

сметоизвозване за 2022 г., съгласно Приложение, което е неразделна част 

от настоящото решение. 

2. Общински съвет гр. Златица приема, че за 2022 г. дължимите 

отчисления и обезпечения по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64 от Закона за 

управление на отпадъците ще се изразходват чрез вътрешни 

компенсирани промени без да се изменя приетия начин на определяне 

на такса битови отпадъци. 

 

 

 

 

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 № 41 

от проведено заседание на 17.05.2022 г. 

 

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 и чл. 29а 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 2022 г., Постановление на Министерски съвет № 31 от 

17.03.2022 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2022 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 поименно гласуване от 12 общински съветници с 9 гласа „за“, 3 

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

 

РЕШЕНИЕ № 339 

 

1. Приема бюджет 2022 г. на Община Златица както следва: 

 

1.1 По приходна част 

Наименование на приходния параграф §§§§ Сума 

Приходи с държавен характер  7 301 503 

В т.ч Обща допълваща субсидия 3111 4 711 632 

Приходи и доходи от собственост 2405 1 815 

Приходи от наем на земя 2406 5 624 

Внесен данък в/у стоп.дейност 3702 -54 

Средства за сметка на други бюджети 8800 -6485 

Друго финансиране 9300 -9380 

Преходен остатък в лева и левова равностойност на 

валутни сметки  от 2020 г. 

9501 

9502 

2 591 866 

6 485 

Приходи с местен характер  3 629 316 

В т.ч. Данъчни приходи 0103-2000 961 000 

Неданъчни приходи 2400- 4500 1 400 357 

Субсидия зимно поддържане 3112 49 400 

Целева субсидия за кап.р-ди за местни дейности 3113 242 200 

Трансфери между бюджети 6100 200 000 

Трансфери между бюджет и извънбюджетни сметки 6200 150 000 

Погашения по краткосрочни заеми 8300 -140 308 

Преходен остатък от 2021 г. 9501 766 667 

Общо приходи  10 930 819 
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1.3 Приема делегирания бюджет на СУ „Св. Паисий Хилендарски”  в общ размер на 

2 340 297 лв. съгласно Приложение № 4 

1.4 Приема делегирания бюджет на Професионална гимназия в общ размер на 606 140 

лв. съгласно Приложение № 5 

 

 

1.2 По разходна част 

 

Разходи всичко, в т.ч. по параграфи 

 

Общо Държавни Местни Дофинанс

иране 

Заплати 4 101 064 3 316 474 784 590  

Други възнаграждения и плащания 362 171 232 989 129 182  

Социални осигуровки 943 031 771 744 171 287  

Издръжка 3 760 509 2 726 411 1 024 098 10 000 

Платени данъци, такси и административни 

санкции 

30 141 24 370 5 771  

Разходи за лихви по заеми 19 000  19 000  

Стипендии 45 316 45 316   

Текущи трансфери и помощи за домакинства   45 090 90 45 000  

Субсидия за нефинансови предприятия 61 000  61 000  

Членски внос 2 630  2 630  

Субсидии за юридически лица с нестопанска 

цел 

140 109 136 109  4 000 

Основен ремонт на ДМА 1 313 758  1 313 758  

Придобиване на ДМА 107 000 48 000 59 000  

Разходи всичко (в лева) 10 930 819 7 301 503 3 615 316 14 000 

Разходи  по функции     

Изпълнителни и законодателни органи 1 169 591 899 564 270 027  

Отбрана и сигурност 1 723 269 1 705 535 17 734  

Образование 3 958 548 3 841 376 107 172 10 000 

Здравеопазване 199 949 133 719 66 230  

Социално осигуряване и грижи 838 473 538 816 299 657  

Жилищно строителство, БКС и опазване на 

околната среда 

2 112 857  2 112 857  

Дейности по почивното, културното и 

религиозното  дело 

213 604 137 578 72 026 4 000 

Други дейности по икономиката 695 528 44 915 650 613  

Разходи за лихви 19 000  19 000  

Разходи всичко (в лева) 10 930 819 7 301 503 3 615 316 14 000 



2. Утвърждава реализираният в края на 2021 г. преходен остатък от делегираните 

държавни дейности в общ размер на 2 598 351 лв. да бъде насочен в дейности съгл. 

чл.43 от ПМС № 31 от 17.2022 г.  съгласно Приложение № 6 

 

3. Приема  програма за капиталовите разходи за 2022 г. съгласно поименни списъци по 

обекти, видове разходи и източници на финансиране в общ размер на 1 420 758 лв., 

съгласно Приложение № 7  

 

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

242 200 лв. за обекти посочени в Приложение № 7 т.1, т.2 и т. 5  

 

3.2 Приема план за финансиране на текущите ремонти през 2022 г. в общ размер на 404 

417 лв. съгласно Приложение № 8 

4 Утвърждава  планови разходи за заплати през 2022 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 – 667 961 лв., Отбрана и сигурност – 

68 526 лв. , Образование – 551 933 лв. , Здравеопазване – 75 454 лв. , Социални 

дейности – 234 110 лв. Общо разходи за възнаграждения  1 597 984 лв. 

 

4.2 За местни дейности както следва:- Домашен социален патронаж – 121 300 лв., 

Клубове на пенсионера – 36 240 лв., Други служби и дейности по соц.осигуряване, 

подпомагане и заетост – 33 460 лв., майстори по ремонта – 41 520 лв., дейности по 

чистота – 367 020 лв. , Общинско звено гора – 71 000 лв., Хижа – 13 200 лв., Други 

дейности по икономиката – 100 850 лв.. Общо разходи за възнаграждения – 784 590 

лв.  

 

5. Приема план-сметка на приходите и разходите на Общинско звено „Гора” за 2022 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  - 136 

109 лв.  

 

6.2 Приема размер от 20 000 лв. за  обезщетения и помощи по решение на Общински 

съвет  

 

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 400 

лв. 



 

 6.4. Приема размери за финансиране на спортни дейности по партньорска програма 

между община Златица и „Аурубис” АД в общ размер на 30 000 лв. Средствата са 

насочени за :  СК „Стоян Николов – борба – 7500 лв., Спортен клуб по тенис на маса – 

4 000 лв. , ФК „Средногорец 2016”- 9 000 лв., Клуб по планинско колоездене, 

алпинизъм, парапланеризъм и ендуро „Свободно измерение”- 3 500 лв. и ТД „ Свещи 

плаз” – 2 000 лв. Размер на фонд поддръжка и консумативи –         4 000 лв.на  съгласно 

Приложение № 11 

 

6.5 Приема размерът на разходите за финансиране на културни мероприятия по 

партньорска програма между община Златица и „Аурубис” АД в общ размер на 71 650 

лв. Мероприятията  да бъдат 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 детска градина „Слънце” и филиал за 2022 г.  съгласно Приложение № 12 . 

 

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

размер на 800 

 

 7.3 Разходи за  представителни цели на Общински съвет в размер на 500 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               50 %  от действителните разходи считано от 1 април 2022 

г.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 науката, считано от 1 април 2022 г.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 

2022 г. и прогнозни показатели за периода 2023 г. и 2024 г. съгласно Приложение № 17 

 

11. Приема следните размери на дофинансиране на дейностите държавна 

отговорност 



11.1 Приема размер за дофинансиране на Читалище  гр. Златица в размер на 3 700 лв. за 

ел.енергия и 300 лв. за Читалище Карлиево за заплащане на счетоводна услуга 

 

12. Одобрява преобразуването на незаета щатна бройка в местни дейности „други 

икономически дейности“ и трансформиране на една щатна бройка от ОДС 

/администрация/ в две щатни бройки с длъжност – „Технически сътрудник към ОбС“ и 

Юрист към ОбС, които ще образуват звено към ОбС съгласно чл. 29а от ЗМСМА. 

Общата численост и структура се запазва. След приемане на решение на Бюджет 2022 

г., са се извърши промяна в длъжностното щатно разписание и да се отрази в 

устройствения правилник на Община Златица. 

 

13. Общински съвет определя максимални размери на следните показатели: 

 

13.1 Максимален размер на новия общински дълг за 2022 г. в размер на 570 000 лв. 

 

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

които могат да бъдат натрупани през 2022 г. по бюджета на общината, като наличните 

към 31.12.2022 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 2022 г., като наличните към 31.12.2022 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; 

 

14. Определя просрочените вземания от минали години в размер на 513 249 лв. и 

просрочени задължения в размер на 47 731 лв.  Приложение № 15 

 

15. Общински съвет упълномощава  Кмета на общината да извършва компенсирани 

промени както следва: 

 

15.1 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, след 

уведомяване на Общински съвет по надлежен ред 

 

15.2 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, след 

уведомяване на Общински съвет по надлежен ред 



 

16.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 писмено уведомяване на 

Общински съвет по надлежен ред; 

 

17. 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 2022 година;  

 

18. 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. Общински съвет  се упълномощава кмета след решение на ОбС: 

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, след уведомяване на Общински съвет по надлежен ред 

 

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 , като ОбС 

бъде писмено уведомен. 

 

20. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 

финансиране и съфинансиране на общински програми и проекти 

 

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

Приложение №17 

 

 

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 № 41 

от проведено заседание на 17.05.2022 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. 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 № 340 

 

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

размер на 2 000,00 (две хиляди) лв., поради здравословни причини и възникнала 

нужда от операция на сина и.  

Средствата да бъдат отпуснати след представяне на проформа фактура от 

здравното заведение. 

 

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/ 

 

  

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 № 41 

от проведено заседание на 17.05.2022 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. 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 № 341 

 

Одобрява отпускането на финансова еднократна помощ на лицето Д. И. М. 

в размер на 500,00 (пет стотин) 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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