
 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 № 23 

от проведено заседание от разстояние на 26.03.2021г. 
 

 

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

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

разстояние поименно гласуване от 11 общински съветници с 11 гласа „за“ – г-н 

Динчо Рашев, г-жа Цветана Радева, г-н Младен Медаров, г-жа Елена Герасимова, 

г-н Димитър Димитров, г-н Николай Лилов, г-н Стоян Зяпков, г-жа Емилия 

Самарджиева, г-жа Мария Нейкова, инж. д-р Стоянка Балова, инж. Любомир 

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

 
РЕШЕНИЕ №172 

 
 

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. Приемане на План за интегрирано развитие на община Златица за периода 

2021-     2027г. /ПИРО/       

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 

 

 

3. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното 

управление за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. 

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 

           

 

4. Годишна програма на „Дънди Прешъс Метълс Челопеч“ ЕАД за насърчаване 

развитието на Община Златица – 2021 г.  

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 
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5. Изменение и допълнение на Наредба за опазване на селскостопанското 

имущество на територията на община Златица 

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 

 

6. Определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за 

индивидуално и общо ползване за стопанската 2021/2022 година 

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 

             

 

7. Постъпило заявление за уреждане на сметки по регулация 

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 

               

 

8. Постъпило заявление за уреждане на сметки по регулация 

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 

               

 

 

9. Заявление за ползване на 3 кв. м. общинска земя за поставяне на метални 

стълби за достъп до търговски обект 

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 

                

10. Годишна програма на „Дънди Прешъс Метълс Челопеч“ ЕАД за насърчаване 

развитието на Община Златица за 2021 г. – за град Златица 

Докл. Стоянка Петрова –  

Председател на ПК „Социални дейности“ 

 

 

11. 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 № 23 

от проведено заседание от разстояние на 26.03.2021г. 

 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), след проведено от 

разстояние поименно гласуване от 12 общински съветници с 6 гласа „за“ – инж. 

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

Цветана Радева, г-н Динчо Рашев, г-н Младен Медаров, 5 гласа „въздържал се“ – 

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

Димитров, г-жа Елена Герасимова и 1 глас „против“ –г-жа Мария Нейкова, 

Общински съвет – Златица, прие:  

 

РЕШЕНИЕ №173 

 

 Общински съвет – Златица не подкрепя проекта за решение от Докладна 

записка относно: Приемане на План за интегрирано развитие на община Златица 

за периода 2021-2027г./ПИРО/, с изх. № 07-01-14/18.03.2021 г. на община Златица и 

вх. № 00-13291/18.03.2021 г. на Общински съвет –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 № 23 

от проведено заседание от разстояние на 26.03.2021г. 

 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и т. 24 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и ал. 2 от същия закон, чл. 

66а от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл. 1, ал. 6 от Наредбата за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, след проведено 

поименно гласуване от разстояние от 12 общински съветници с 8 гласа „за“ -  “- г-
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н Младен Медаров, г-н Динчо Рашев, г-жа Цветана Радева, г-н Стоян Зяпков, г-жа 

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

Любомир Цветков, 4 гласа „въздържал се“ - инж. Магдалена Иванова, г-н 

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

прие:  

 

РЕШЕНИЕ №174 

 

 Общински съвет – Златица приема Отчет за състоянието на общинската 

собственост и за резултатите от нейното управление за 2020 г., съгласно 

Приложение неразделна част от настоящата докладна записка.  

 

 Приложение: Отчет за състоянието на общинската собственост и 

резултатите от нейното управление за 2020 г.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 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 № 23 

от проведено заседание от разстояние на 26.03.2021г. 
 

 

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

ЗМСМА, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, след проведено поименно гласуване от 

разстояние от 12 общински съветници с 12 гласа „за“ - г-н Младен Медаров, г-н 

Динчо Рашев, г-жа Цветана Радева, г-н Стоян Зяпков, г-жа Мария Нейкова, г-жа 

Емилия Самарджиева, инж. д-р Стоянка Балова, инж. Любомир Цветков, инж. 

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

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

 

 

РЕШЕНИЕ №175 

 

1. Одобрява дейностите по изпълнение на Годишна програма на „Дънди 

Прешъс Метълс Челопеч“ ЕАД за насърчаване развитието на Община Златица – 

2021 г., така, както са представени в докладната записка. 

2. Упълномощава Кмета на Община Златица да подпише Годишен рамков 

договор за инвестиции в обществото за 2021 година на обща стойност 51000,00 лв. 

(петдесет и една хиляди лева) с Дарител „Дънди Прешъс Метълс Челопеч“ ЕАД. 
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3. Финансовите средства, в размер на 51000,00 лв. да бъдат разпределени по 

равно между кметство Църквище, кметство Петрич и кметство Карлиево. 

4. Упълномощава Кмета на Община Златица да сключи договор за дарение 

на всяка сума от „Дънди Прешъс Метълс Челопеч“ ЕАД, представляваща част от 

горецитираната такава. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 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 № 23 

от проведено заседание от разстояние на 26.03.2021г. 
 

 

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

за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8 от 

Закона за опазване на селскостопанското имущество, след проведено от 

разстояние поименно гласуване от 12 общински съветници с 12 гласа „за“ -  г-н 

Младен Медаров, г-н Динчо Рашев, г-жа Цветана Радева, г-н Стоян Зяпков, г-жа 

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

Любомир Цветков, инж. Магдалена Иванова, г-н Николай Лилов, г-н Димитър 

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

 

РЕШЕНИЕ №176 

 

 I. Приема изменение и допълнение на Наредба за опазване на 

селскостопанското имущество на територията на община Златица, както следва:  

 &.1 Текстът на член 25, ал. 2 да отпадне и се създава нов текст: 

За един ден престой в обшинския капан се заплаща глоба в размер: 

 1. За едър добитък – 50.00 лв. 

 2. За дребен добитък – 30.00 лв. 

Освен дължимата глоба на ден на собствениците на животни ще им бъде съставен 

АУАН. 

 &.2 Създава се нова ал.6 

Общинският капан се намира в общинския поземлен имот с идентификатор 

31044.503.73 по КККР и има условия за отглеждане на животните, съобразени с 

техните физиологически и поведенчески особенности и хуманно отношение към 

тях в изпълнение на изискванията на Закона за защита при животните. 
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 &.3 Създава се нова ал.7 

В изпълнение на чл.25 от Наредбата събраните средства по ал.2 ще се използват за 

залавяне, гледане и изхранване на заловените животни в общинския капан. 

 &.4 Да отпадне текста на чл.18 в частта, касаеща чл.10, ал. 4 от Наредбата 

за стопанисване, управление и предоставяне за ползване на общински пасища и 

мери на територията на община Златица „поради отмяна на същата с решение 

№261/16.08.2017 г. на ОбС-Златица. 

 

 Нов чл.18 Забранява се брането на билки, гъби, семена и др., без 

съответното решение от Община Златица и заплащане на такса по реда на чл. 120, 

ал.1, т.3 от Закона за горите. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 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 № 23 

от проведено заседание от разстояние на 26.03.2021г. 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 24а, ал. 6, т. 4, чл. 37и, ал. 1, ал. 3, ал. 13 и ал. 14, 

чл. 37о, ал. 1 и ал.4 от Закона за собствеността за ползването на земеделски земи, 

Общински съвет – Златица след проведено от разстояние поименно от 12 

общински съветници с 12 гласа „за“ -  г-н Младен Медаров, г-н Динчо Рашев, г-жа 

Цветана Радева, г-н Стоян Зяпков, г-жа Мария Нейкова, г-жа Емилия 

Самарджиева, инж. д-р Стоянка Балова, инж. Любомир Цветков, инж. Магдалена 

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

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

 

РЕШЕНИЕ №177 

 

I. 1. Определя пасища и мери от ОПФ за общо ползване по Приложение № 

1 – Списък на пасища и мери за общо ползване за 2021/2022 стопанска година; 

2. Определя пасищата и мерите от ОПФ за индивидуално ползване по 

Приложение №2 – Списък на пасища и мери за индивидуално ползване за 

2021/2022 стопанска година. 

II. Дава съгласие определените за индивидуално ползване в Приложение 

№2 пасища, мери и ливади от ОПФ да бъдат предоставени под наем, считано 
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от стопанската 2021/2022 година, за срок от 10 (десет) години на собственици 

или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански 

животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на 

Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), съобразно броя и вида 

на регистрираните животни. Определя цена за ползване на мери и пасища за 

землищата на Община Златица за стопанската 2021-2022 година в размер на: 

 - за имоти НТП – ливада 12.00 /дванадесет/ лева на декар; 

 - за имоти НТП – пасище, мера 3.00 /три/ лева на декар. 

III. Приема правила за ползване на пасищата и мерите от ОПФ на Община 

Златица, съгласно Приложение №3. 

IV. Приема Годишен план за паша за стопанската 2021-2022 година, 

съгласно Приложение №4. 

V. Възлага на Кмета на Община Златица последващите, съгласно закона 

действия. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:  

 Приложение №1 – Списък на пасища, мери и ливади за общо ползване за 

стопанската 2021/2022 година; 

 Приложение №2 – Списък на пасища, мери и ливади за индивидуално 

ползване за стопанската 2021/2022 година; 

 Приложение №3 – Правила за ползване на пасищата и мерите от ОПФ на 

Община Златица; 

 Приложение №4 – Годишен план за паша за стопанската 2021-2022 година. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 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 № 23 

от проведено заседание от разстояние на 26.03.2021г. 

 

 

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

местната администрация, във връзка с § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните 

разпоредби Закона за устройство на територията, чл. 15, ал. 5 от Закона за 

устройството на територията и след проведено от разстояние поименно гласуване 

от 12 общински съветници с 9 гласа „за“ - инж. д-р Стоянка Балова, инж. 

Любомир Цветков, г-жа Емилия Самарджиева, г-жа Мария Нейкова, г-н Стоян 

Зяпков, инж. Магдалена Иванова, г-н Младен Медаров, г-н Динчо Рашев, г-жа 

Цветана Радева, 3 гласа „въздържал се“ – г-н Николай Лилов, г-н Димитър 

Димитров, г-жа Елена Герасимова, без „против“, ОбС – Златица прие: 
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РЕШЕНИЕ №178 

 

 1. ОбС – Златица, дава съгласие да се уредят сметките по регулация на 

парцел IV 248, кв. 45 от 142 кв.м., представляващи придаваемо се място от улица 

от о.т.240 до о.т.241 по регулационния план на с.Петрич, община Златица, одобрен 

със заповед №442/1988 г. 

 2. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимите 

действия по оценка и плащания от страна на заявителите, след което да сключи 

договор за покупко-продажба със собствениците на имота. 

 

 

Приложение: 

  1. Ксерокопие на заявление № 94Л-244-2/08.02.2021 г. 

  2. Ксерокопие на Скица №09/22.01.2021 г. 

      3. Ксерокопие на н.а. № 134/1999 г. 

      4. Ксерокопие на удостоверение за наследници №94Л-36-3/15.01.2021г. 

  5. Ксерокопие на удостоверение за наследници №94Л-36-4/15.01.2021г.  

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЗЛАТИЦА  
2080, гр. Златица, Софийска област, пл. „Македония” №1, 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с § 8, ал. 2, т. 1, и ал. 3 от Преходните 

разпоредби Закона за устройство на територията, чл. 15, ал. 5 от Закона за 

устройството на територията и след проведено от разстояние поименно гласуване 

от 12 общински съветници с 12 гласа „за“ - инж. д-р Стоянка Балова, инж. 

Любомир Цветков, г-жа Емилия Самарджиева, г-жа Мария Нейкова, г-н Стоян 

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

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

Радева, без „против“ и без „въздържал се“, ОбС-Златица прие:  

 

РЕШЕНИЕ №179 
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 1. ОбС – Златица, дава съгласие да е уредят сметките по регулация за 

парцел I 1809, кв. 160 от 179 кв.м., представляващи придаваемо се място от 

общински имот XXIX – 141 кв.м. и имот XXIII – 38 кв. м., кв. 160 по 

регулационния план на гр. Златица, община Златица, одобрен със заповед № 

302/1984 г. 

 2. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимите действия 

по оценка и плащания от страна на заявителите, след което да сключи договор за 

покупко-продажба със собствениците на имота.  

 

 Приложение:  

   1. Ксерокопие на заявление №94В-77-1/05.06.2020 г. 

   2. Ксерокопие на комбинирана скица. 

   3. Ксерокопие на н.а №144/1990 г. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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На основание л. 21, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, чл. 6 и чл. 8 от Закона за общинската 

собственост, чл. 16, ал. 1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане 

с общинско имущество на община Златица, във вр. със Разрешение за строеж 

№22/05.11.2021 г., след проведено от разстояние поименно гласуване от 12 

общински съветници с 9 гласа „за“ - инж. Любомир Цветков, инж. д-р Стоянка 

Балова, г-жа Емилия Самарджиева, г-жа Мария Нейкова, г-н Стоян Зяпков, инж. 

Магдалена Иванова, г-н Младен Медаров, г-н Динчо Рашев, г-жа Цветана Радева, 

3 гласа „въздържал се“ – г-жа Елена Герасимова, г-н Николай Лилов, г-н 

Димитър Димитров, без „против“, прие:  

 

РЕШЕНИЕ №180 

 

 1. Общински съвет Златица дава съгласие, собственичката на „Салон за 

красота и обект за търговска дейност в бл.25 да постави на общински имот, 

метални стълби от западната страна на блока за подход към имота си. 

 2. Определя месечна наемна – 15.00 лв. (петнадесет лева с ДДС). 

mailto:obshtinski_savet_zlatica@abv.bg


 3. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за наем с г-жа 

Мария Димитрова за срок от 5 (пет) години.  

 

Приложение:  

  1. Ксерокопие на Заявление с рег. №94-М-83-4/03.12.2020 г. 

  2. Ксерокопие на ситуация за преустройство на обекта. 

  3. Ксерокопие на Разрешение за строеж №11/05.11.2020 г. 

 

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

ЗМСМА, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, след проведено от разстояние поименно 

гласуване от 11 общински съветници с 11 гласа „за“ - инж. Любомир Цветков, 

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

Магдалена Иванова, г-н Младен Медаров, г-н Динчо Рашев, г-жа Цветана Радева, 

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

и без „въздържал се“, прие:  

 

РЕШЕНИЕ №181 

 

 1. Одобрява дейностите по изпълнение на Годишна програма на „Дънди 

Прешъс Метълс Челопеч“ ЕАД за насърчаване развитието на Община Златица – 

2021 г., така, както са представени в докладните записки. 

 2. Упълномощава Кмета на Община Златица да подпише Годишен рамков 

договор за инвестиции в обществото за 2021 година на обща стойност 130000,00 лв. 

(сто и тридесет хиляди лева) с Дарител „Дънди Прешъс Метълс Челопеч“ ЕАД. 

 3. Финансовите средства, в размер на 130000,00 лв. да бъдат разходвани за 

подмяна на водопровод по ул. „Захари и Мария Сергиеви“, възстановяване на 

нарушената пътна настилка, в следствие на изпълнените строителни дейности и 

частичното възстановяване на тротоарна настилка. 

 4. Упълномощава Кмета на Община Златица да сключи договор за дарение 

на сумата от „Дънди Прешъс Метълс Челопеч“ ЕАД, представляваща част от 

горецитираната такава. 
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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 

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-н 

Стоян Зяпков, инж. Магдалена Иванова, г-н Младен Медаров, г-н Динчо Рашев, г-

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

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

 

РЕШЕНИЕ № 182 

 

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

на 500 лв. (петстотин лева).  

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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