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2080, гр. Златица, Софийска област, пл. „Македония” №1, 
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e-mail: obshtinski_savet_zlatica@abv.bg;  

 

 

                                                                                Препис-извлечение по Протокол № 26 

от проведено заседание на 24.06.2021г. 
 

 

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

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

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

 
РЕШЕНИЕ №204 

 

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

ред:  

 

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

 

 

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

Комисията по обществен ред и сигурност към община Златица за периода 01.01.2021г. 

– 31.03.2021г. 

Докл. Николай Симеонов –  

Началник на Участък „Полиция“,  

гр. Златица 

 

3. Приемане на отчет за дейността на НЧ „Христо Смирненски 1889“, гр. Златица през 

2020 г. и отчет за изразходваните от бюджета средства 

Докл. Нели Михайлова –  

Председател на НЧ „Христо Смирненски 1889“,  

гр. Златица 

 

4. Продажба на поземлен имот, находящ се в гр. Златица, област София на собственици 

на законно построена жилищна сграда – поземлен имот с идентификатор 

№310044502.30 

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 
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5. Съгласуване на схема на гл. архитект на общината за поставяне на общински имот на 

преместваемо съоръжение – павилион за търговка дейност 

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 

 

6. Отпускане на финансови средства на нуждаещо се лице. 
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Общински съвет – Златица, на основание чл.21, ал.1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), след проведено гласуване 

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

прие:  

 

РЕШЕНИЕ 205 

 

Приема Отчета на дейността на работа на Участък „Полиция“ – град Златица 

пред Комисия по обществен ред и сигурност към община Златица за периода 

01.01.2021 г. до 31.03.2021 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 № 26 

от проведено заседание на 24.06.2021г. 
 

 

mailto:obshtinski_savet_zlatica@abv.bg
mailto:obshtinski_savet_zlatica@abv.bg


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

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

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

гласуване от 13 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 Цвятко Караиванов, г-жа Елена Герасимова, г-н Димитър 

Димитров, г-н Николай Лилов, г-жа Цветана Радева и г-н Динчо Рашев, 1 глас 

„против“ - инж. Магдалена Иванова, без „въздържал се“, прие:  

 

 

РЕШЕНИЕ №206 

 

Приема отчет за дейността на НЧ „ Христо Смирненски 1889“ 

гр.Златица през 2020г. и отчет за изразходваните от бюджета средства.  

Приложения: съгласно текста.  
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, ал. 3 от Закона за 

общинската собственост, чл. 41, ал. 1, ал. 3, чл. 42 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински 

съвет Златица във връзка с проявен интерес за закупуване на поземлен имот да се 

проведе процедура по продажба на същия с цел: реализиране на постъпления в 

бюджета; изпълнение на Годишната програма за 2020 г., след проведено поименно 

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

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

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

Герасимова, г-н Димитър Димитров, г-н Николай Лилов, г-н Младен Медаров, г-

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

Общински съвет – Златица, прие:  

 

РЕШЕНИЕ №207 
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 I. Разрешава продажбата на общински поземлен имот представляващ: 

 

 1.1 Поземлен имот с идентификатор 31044.502.516,  

 

 отреден с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.) с площ 

511 (петстотин и единадесет квадратни метра) по КККР на гр. Златица, при 

съседи: 31044.502.517, 31044.502.489, 31044.502.515, на собственика на законно 

построена жилищна сграда върху имота – Здравко Христов Стефанов с адрес на 

регистрация гр. Златица, ул. „Васил Друмев“ №43. 

 

 1.2. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим 

лицензиран оценител с оценка от м. юни 2021 г. в размер на 3 664.00 лв. (три 

хиляди шестстотин шестдесет и четири) лева. 

 

 1.3. Купувачът дължи всички данъчни такси и разноски по сделката. 

 

 II. Възлага на Кмета на Община Златица да извърши всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

Приложения: 

 

1. Акт за общинска собственост №148 от 23.09.2010 г. – 1 брой. 

2. Скица – 1 брой. 

3. Данъчна оценка – 1 брой. 

4. Резюме на пазарна оценка – 1 брой. 

5. Н.а №181, том I, рег. № 156 от 2008 г – 1 брой. 

6. Заявление за купуване – 1 брой. 
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На основание чл. 21, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, вр.с чл. 56, ал. 2 от Закона за устройството на територията, чл. 16 

от Наредбата на ОбС – Златица за преместваеми обекти и елементи на 
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територията на община Златица, след проведено гласуване от 13 общински 

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

 

РЕШЕНИЕ №208 

 

 ОбС-Златица съгласува одобрена схема на гл. архитект на община Златица 

за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион за търговска дейност на 

общински поземлен имот с идентификатор 31044.35.61 по КККР на гр. Златица. 
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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 поименно 

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

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

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

Герасимова, г-н Димитър Димитров, г-н Николай Лилов, г-н Младен Медаров, г-

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

 

РЕШЕНИЕ №209 

 

Одобрява отпускането на финансова еднократна помощ на лицето Е. В. И. в 

размер на 875 (осемстотин седемдесет и пет) 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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