
   

Препис-извлечение по Протокол № 39 

от проведено редовно заседание на 31.03.2022 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 № 315 

 

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 работата на Участък „Полиция“ – град Златица за периода 01.01.2021 г. 

до 01.01.2022 г.  

Докл. Николай Симеонов –  

Началник на Участък „Полиция“ – гр. Златица 

 

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

развитието на Община Златица – 2022 г. /с. Петрич/. 

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 

 

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

през 2021 г. и отчет за изразходваните от бюджета средства. 

Докл. Нели Михайлова –  

Председател на НЧ „Христо Смирненски 1889“, гр. Златица 

 

 

5. Приемане на Годишен план за ползване на дървесина през 2022 г., в горските 

територии – общинска собственост и определяне начина на ползване на 

дървесина.  

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 

6. Изменение на взето Решение с № 281 по Протокол № 32 от проведеното 

заседание от разстояние на 30.12.2021 г. за цени за ползване на недървесни 

горски продукти. 

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 
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7. Постъпило искане от сдружение Инър Уийл Клуб, работещи по проект 

„Пресичай безопасно с Боби и Кели“. 

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица  

 

8. Разглеждане на заявления за еднократна финансова помощ.  

Докл. Стоянка Петрова –  

Председател на ПК „Социални дейности“ 

 

 

 

 

Препис-извлечение по Протокол № 39 

от проведено редовно заседание на 31.03.2022 г. 

 

Общински съвет – Златица, на основание чл.21, ал.1, т.23 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 № 316 

 

Приема Отчет за работата на Участък „Полиция“ – град Златица за 

периода 01.01.2021 г. до 01.01.2022 г. 

 

 

Препис-извлечение по Протокол № 39 

от проведено редовно заседание на 31.03.2022 г. 

 

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

ЗМСМА, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 8 и чл. 11, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост /ЗОС/, пред проведено поименно гласуване от 13 
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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 № 317 

 

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

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

2022 г., така, както е представено в докладната записка , по точка 3-

Рехабилитация на част от настилки в УПИ I „За читалище, етнографски музей, 

читалище и картинна галерия“, кв. 25 по регулационния план на с. Петрич. 

 2. Упълномощава Кмета на Община Златица за подпише Годишен рамков 

договор за инвестиции в обществото за 2022 година на стойност 17 000,00 лв. 

(седемнадесет хиляди лева) с Дарител „Дънди Прешъс Метълс Челопеч“ ЕАД. 

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

от „Дънди Прешъс Метълс Челопеч“ ЕАД за горецитираната сума. 

 

Приложение:  

1. Докладна записка с изх. № 20/22.03.2022 г. 

2. КСС по т. 1 

3. КСС по т. 2 

4. КСС по т. 3 

 

 

 

Препис-извлечение по Протокол № 39 

от проведено редовно заседание на 31.03.2022 г. 

 

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 12 общински съветници с 11 гласа „за“ - инж. д-р Стоянка Балова – 

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

Петрова, г-н Цвятко Караиванов, г-н Николай Лилов, г-н Димитър Димитров, г-
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жа Елена Герасимова, г-н Динчо Рашев, г-жа Цветана Радева, инж. Любомир 

Цветков , 1 глас „въздържал се“ – инж. Магдалена Иванова, без „против“, прие:  

 

 РЕШЕНИЕ № 318 

 

Приема отчет за дейността на НЧ „Христо Смирненски 1889“, гр. Златица 

през 2021 г. и отчет за изразходваните от бюджета средства.  

Приложения: съгласно текста. 

 

Препис-извлечение по Протокол № 39 

от проведено редовно заседание на 31.03.2022 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 112, ал. 1, т. 1 и 

чл. 115 от ЗГ, чл. 5, ал. 3, ал. 7 и чл. 38 от Наредбата за условията и реда за 

възлагане изпълнението на дейности в горски територии-държавна и общинска 

собственост, за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, 

Общински съвет – 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 № 319 

 

1. Одобрява Годишен план за ползване на дървесина през 2022 г. с общ 

обем от 5 809 пл.м
3
 лежаща маса, съгласно Приложение, неразделна част 

от настоящото решение. 

2. Определя начина на ползване на дървесината чрез продажба на стояща 

дървесина на корен: 

- ползване по чл. 112, ал. 1, т. 1 от ЗГ в следните подотдели: 454 „б“, 453 

„е“, 452 „в“, 452 „б“, 505 „в“, 477 „г“, 477 „а“, 477 „б“ с обем от  4 853 

пл.м
3
 лежаща маса. 

- ползване по чл. 112, ал. 1,т. 1, чл. 115 т Закона за горите и чл. 38 от 

Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в 

горски територии за местни търговци – чрез продажба на стояща 

дървесина на корен в следния за местни търговци – чрез продажба на 
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стояща дървесина на корен в следните подотдели: 507 „ж“, с обем 956 

пл.м
3
 лежаща маса. 

 

Приложение: Годишен план за ползване на дървесина през 2022 г. в горските 

територии – собственост на община Златица 

 

  Препис-извлечение по Протокол № 39 

от проведено редовно заседание на 31.03.2022 г. 

 

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

местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 21, ал. 2 от 

ЗМСМА и чл. 120, ал. 3 от Закона за горите (ЗГ), 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 № 320 

 

1. Изменя свое Решение с № 281 по Протокол № 34 от проведено заседание от 

разстояние на 30.12.2021г. цени за ползване на недървесни горски продукти, 

както следва: 

 

 1.1. Добивът и разпореждането с недървесни горски продукти, когато представлява 

стопанска дейност, да се извършва по реда на чл.120, ал. 1, т. 3 от ЗГ – „чрез издаване на 

позволително за ползване на недървесни горски продукти”. 

1.2.  За недървесни горски продукти през 2022 г. се заплащат следните цени: 

 

 

  

№ по 

ред 

Наименование Мярка лв. 

1 2 3 4 

I. Растения и горски плодове (извън списъка на лечебните растения по 

Закона за лечебните растения), гъби в сурово състояние и животни: 

    

1. Грудки, корени, коренища (с изключение на такива от репей, коприва, 

троскот) 

 кг 0,03  

2. Листа (с изключение на листа от коприва):     

  - орех кг 0,01 
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  - други кг 0,03 

3. Стръкове (с изключение на стръкове от маточина) кг 0,03 

4. Цветове (с изключение на цветове от лайка) кг 0,03 

5. Плодове:     

  - хвойна синя кг 0,10 

  - шипка кг 0,02 

  - орех, обикновен кестен кг 0,15 

  - други кг 0,03 

6. Горски репродуктивни материали:     

  - иглолистни шишарки:     

  пълни (със семена) кг 0,12 

  празни (без семена) кг 0,05 

  - семена от иглолистни видове кг 1,00 

  - необработени изходни материали (шушулки, плодове, съплодия, 

шишарчици, куполки и др.) от широколистни видове: 

    

  пълни (със семена) кг 0,12 

  празни (без семена) кг 0,05 

  - семена от дъбове, бук, костилкови, черупкови видове и други кг 0,15 

  - части от растения за вкореняване, размножаване и залесяване бр. 0,04 

7. Пъпки кг 0,08 

8. Кори:     

  - корков дъб (женски корк) кг 0,10 

  - обикновен кестен кг 0,05 

  - други кг 0,04 

9. Лишеи, мъхове:     

  - боров, дъбов кг 0,04 

  - други кг 0,06 

  - мъхове кг 0,09 

10. Гъби:     

  - смръчкула кг 0,44 

  - пачи крак кг 0,30 

  - манатарка кг 0,24 

  - сиво-жълт пачи крак кг 0,10 

  - рижийка, челядинка кг 0,06 

  - масловка кг 0,03 

  - златист пачи крак кг 0,07 

  - тръбенка кг 0,07 

  - други кг 0,07 

11. Събиране на охлюви кг 0,11 

12. Събиране на раци кг 0,32 

13. Улов на жаби кг 0,22 

II. Сено - сухо (без сеното за подхранване на дивеча) кг 0,04 

III. Листников фураж (без фуража за подхранване на дивеча) пр. куб. 

м 

0,12 

IV. Зеленина иглолистна и широколистна (за украса) пр.куб. 

м 

3,60 

V. Зеленина иглолистна и широколистна (за технически цели) т 2,40 



VI. Коледни елхи:     

  

  

- до 1 м 

- до 2 м 

- над 2 м 

бр. 

бр. 

бр. 

 

2,50 

3,00 

4,50 

 

  

VII. 

 

Пръчки: 

    

  - върбови, лескови и др. (сурови) бр. 0,12 

  - дрянови клони до 1 м бр. 0,12 

VIII. Камъш, папур и др. кг 0,04 

IХ. Пънове от всички дървесни видове пр. куб. 

м 

0,60 

X. Борина от пънове т 2,40 

XI. Смола - балсамова (течна и суха) кг 0,12 

 

  Цената се заплаща при издаване на позволителното за ползване. 

 

 

Препис-извлечение по Протокол № 39 

от проведено редовно заседание на 31.03.2022 г. 

 

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

ЗМСМА, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 57, ал. 1 и ал. 3 от Закона за 

устройство на територията (ЗУТ), и чл. 8, чл. 11, ал. 1 от Закона за общинската 

собственост (ЗОС), във вр. с чл. 13, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество 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 № 321 

 

 1. Дава съгласие да бъде поставена кукла Боби на ул. Софийско шосе на 

пешеходната пътека до читалище „Христо Смирненски“, както е указано в 

Схемата на сл. Архитект на община Златица. 

 2. Куклата да бъде поставена от Инър Уийл Клуб, след издаване на 

разрешително за поставяне.  
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 Приложение: 1. Писмо вх. № 46-330-1/25.02.2022 г. от Инър Уийл Клуб  

Пирдоп. 

 

   2. Схема по чл. 56 от ЗУТ на гл. архитект на община  

Златица. 
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от проведено редовно заседание на 31.03.2022 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 № 322 

 

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

заплащане на здравни осигуровки, поради възникнала нужда от операция и 

постъпване в болнично заведение. 

Сумата да бъде изчислена към датата на плащане на здравните осигуровки 

на лицето В.И.П. 

 

Разходите да бъдат за сметка на дейност 122 – общинска администрация, 

§42- 14 – помощи по решение на ОбС-Златица, по Бюджет 2022 г. на Община 

Златица. 

 

 

 

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;  
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