ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол №6 от 31.07.2019 г.
на ОбС Горна Малина
по първа точка от дневният ред
………………………………………………………………………………………………………………….

След направеното предложение 94.С-89/1//26.07.2019 г. от Цветанка Ивановазам.кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по
териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено
гласуване на във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА) и чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ) и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, с 11 гласа - за, против - няма,
въздържали се - няма, 2-ма- отсъстващи, Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ №63

1.
Разрешава изработването на подробен устройствен план – план за
застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 16314.83.53, м. „Барата”,
землище на с. Горна Малина, община Горна Малина;
2.
С настоящото решение Общински съвет – Горна Малина утвърждава
приложеното задание по реда на чл.125 от ЗУТ;
3.
Изработването и съгласуването на ПУП-ПЗ следва да бъде възложено
от Спас Боянов Петров, изцяло за негова сметка при спазване изискванията на Общия
устройствен план на община Горна Малина, действащата нормативна уредба и
съгласувателни процедури.
Поименно гласуване:
№
Общински съветник
по
Име, презиме и фамилия
ред
1
АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА
2
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
3
ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ
4
ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ
5
ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ
6
ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
7
ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ
8
ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ
9
ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
10 ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА
11 ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ
12 КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ
13 НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

за

против

въздържал
се

Х
Х
отсъства
Х
Х
отсъства
Х
X
Х
Х
Х
Х
Х

ПРОТОКОЛЧИК: /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................
/подпис/

решението е влязло
в законна сила на 22.08.2019 г.
/подпис/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол №6 от 31.07.2019 г.
на ОбС Горна Малина
по първа точка от дневният ред
………………………………………………………………………………………………………………….

След направеното предложение 94.М-76/2//26.07.2019 г. от Цветанка Иванова –
зам.кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по
териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено
гласуване на чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА) и чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията
(ЗУТ) и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, с
11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 2-ма- отсъстващи,
Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ №64
1. Разрешава изработването на подробен устройствен план – план за
застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 22647.56.53, м.
„Кръстопътя”, в землището на с. Долно Камарци, община Горна Малина;
2. С настоящото решение Общински съвет – Горна Малина утвърждава
приложеното задание по реда на чл.125 от ЗУТ;
3. Изработването и съгласуването на ПУП-ПЗ следва да бъде възложено от
Марин Иванов Михалски, изцяло за негова сметка при спазване изискванията
на Общия устройствен план на община Горна Малина, действащата
нормативна уредба и съгласувателни процедури.
Поименно гласуване:
№
Общински съветник
по
Име, презиме и фамилия
ред
1
АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА
2
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
3
ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ
4
ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ
5
ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ
6
ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
7
ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ
8
ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ
9
ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
10 ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА
11 ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ
12 КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ
13 НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

за

против

въздържал
се

Х
Х
отсъства
Х
Х
отсъства
Х
X
Х
Х
Х
Х
Х

ПРОТОКОЛЧИК: /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................
/подпис/

решението е влязло
в законна сила на 22.08.2019 г.
/подпис/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол №6 от 31.07.2019 г.
на ОбС Горна Малина
по първа точка от дневният ред
………………………………………………………………………………………………………………….

След направеното предложение 94.М-119/1//26.07.2019 г. от Цветанка Ивановазам.кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по
териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено
гласуване на чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА) и чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията
(ЗУТ) и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се няма, 2-ма- отсъстващи, Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ №65
1. Разрешава изработването на подробен устройствен план – план за
застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 54287.2.9, м.
„Кошарище”, в землището на с. Осоица, община Горна Малина;
2. Дава съгласие да бъде учредено право на преминаване и право на прокарване
през поземлен имот с идентификатор 54287.2.1 за осигуряване на достъп до
ПИ № 54287.2.9, при спазване условията на чл. 192 и чл. 193 от ЗУТ и при
съгласие на всички заинтересовани лица по чл 131 от ЗУТ;
3. С настоящото решение Общински съвет – Горна Малина утвърждава
приложеното задание по реда на чл.125 от ЗУТ;
4. Изработването и съгласуването на ПУП-ПЗ следва да бъде възложено от
Марин Насков Чанков, изцяло за негова сметка при спазване изискванията на
Общия устройствен план на община Горна Малина, действащата
нормативна уредба и съгласувателни процедури.
Поименно гласуване:
№
Общински съветник
по
Име, презиме и фамилия
ред
1
АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА
2
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
3
ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ
4
ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ
5
ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ
6
ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
7
ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ
8
ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ
9
ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
10
ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА
11
ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ
12
КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ
13
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

за

против

въздържал се

Х
Х
отсъства
Х
Х
отсъства
Х
X
Х
Х
Х
Х
Х

ПРОТОКОЛЧИК: /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................
/подпис/

решението е влязло
в законна сила на 22.08.2019 г.
/подпис/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол №6 от 31.07.2019 г.
на ОбС Горна Малина
по първа точка от дневният ред
………………………………………………………………………………………………………………….

След направеното предложение 94.М-66/9/15/26.07.2019 г. от Цветанка Ивановазам.кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по
териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено
гласуване на чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА) и чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията
(ЗУТ), във връзка с Решение № 71 от Протокол № 7/22.02.2016 г. ОбС– Горна Малина и
§ 8, ал. 2, т.2, т. 3 на ПР на ЗУТ и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, с 11 гласа - за, против няма, въздържали се - няма, 2-ма- отсъстващи, Общинският съвет пр
.2,
ръзкаобоб

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол №6 от 31.07.2019 г.
на ОбС Горна Малина
по първа точка от дневният ред
………………………………………………………………………………………………………………….

След направеното предложение 61.00-29/1//26.06.2019 г. от Цветанка Ивановазам.кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по
териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено
гласуване на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската
собственост и чл. 4, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинското имущество и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, с 9 гласа - за,
против - няма, въздържали се - няма, 2-ма- отсъстващи, 2-ма негласуват, Общинският
съвет прие:

РЕШЕНИЕ №67
1. Одобрява изготвената от лицензиран оценител пазарна оценка в размер на
14 256,00 лв. с ДДС за УПИ III – за млекосъбирателен пункт, в кв. 14 с площ от 500 кв.
м. без построената в него МС – мандра, по регулационния план на с. Априлово, одобрен
със Заповед № 0 – 692/07.08.1968 г. на Окръжен народен съвет – София, актуван с
АОС № 3 395/09.04.2014 г. за частна общинска собственост.
2. Упълномощава кмета на Община Горна Малина да извърши процедура за
продажба без търг или конкурс на съсобственика на УПИ III – за млекосъбирателен
пункт – ЗКПУ „Съгласие” – с. Априлово.
Поименно гласуване:
№
Общински съветник
по
Име, презиме и фамилия
ред
1
АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА
2
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
3
ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ
4
ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ
5
ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ
6
ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
7
ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ
8
ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ
9
ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
10
ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА
11
ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ
12
КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ
13
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

за

против

въздържал се

негласува
Х
отсъства
Х
Х
отсъства
Х
X
Х
Х
Х
Х
негласува

ПРОТОКОЛЧИК: /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................
/подпис/

решението е влязло
в законна сила на 22.08.2019 г.
/подпис/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол №6 от 31.07.2019 г.
на ОбС Горна Малина
по първа точка от дневният ред
………………………………………………………………………………………………………………….

След направеното предложение 61.00-46/26.07.2019 г. от Цветанка Ивановазам.кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по
териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено
гласуване на чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 14, ал.2 , ал.7 и ал.8 от Закона за общинската собственост и глава 8
от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
на Община Горна Малина и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, с 11 гласа - за, против - няма,
въздържали се - няма, 2-ма- отсъстващи, Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ №68
1. Одобрява изготвената от лицензиран оценител пазарна оценка в размер на
21 240,00 лв с ДДС за Апартамент № 2, бл. № 8, вх. „А”, ет. 1, находящ се в
УПИ I, кв. 1 по регулационния план на с. Горна Малина, одобрен със заповед №
АБ – 137/04.06.1985 г., със застроена площ от 62 кв. м., заедно с мазе с площ от
6 кв. м. по нотариален акт № 185, том. 3, с вх. рег. № 946, дело № 438 от
26.04.2017 г.
2. Упълномощава кмета на Община Горна Малина да извърши процедура за
продажба на горецитираните жилища техните наематели, настанени по
административен ред, без провеждане на търг или конкурс и да сключи договор
за продажба.
Поименно гласуване:
№
Общински съветник
по
Име, презиме и фамилия
ред
1
АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА
2
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
3
ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ
4
ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ
5
ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ
6
ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
7
ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ
8
ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ
9
ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
10
ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА
11
ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ
12
КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ
13
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

за

против

въздържал се

Х
Х
отсъства
Х
Х
отсъства
Х
X
Х
Х
Х
Х
Х

ПРОТОКОЛЧИК: /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................
/подпис/

решението е влязло
в законна сила на 22.08.2019 г.
/подпис/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол №6 от 31.07.2019 г.
на ОбС Горна Малина
по първа точка от дневният ред
………………………………………………………………………………………………………………….

След направеното предложение 61.00-46/26.07.2019 г. от Цветанка Ивановазам.кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по
териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено
гласуване на чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 14, ал.2 , ал.7 и ал.8 от Закона за общинската собственост и глава 8
от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
на Община Горна Малина и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, с 11 гласа - за, против - няма,
въздържали се - няма, 2-ма- отсъстващи, Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ №69

1. Одобрява изготвената от лицензиран оценител пазарна оценка в размер на
24 400,00 лв с ДДС за Апартамент № 4, бл. № 1, вх. „А”, ет. 2, находящ се в
УПИ I, кв. 32 по регулационния план на с. Горна Малина, одобрен със заповед №
АБ – 137/04.06.1985 г., със застроена площ от 73,5 кв. м., заедно с мазе №4, с
площ от 6 кв. м. и таванско помещение № 4 с площ от 6 кв.м. по нотариален
акт № 187, том. 3, с вх. рег. № 943, дело № 440 от 26.04.2017 г.
2. Упълномощава кмета на Община Горна Малина да извърши процедура за
продажба на горецитираните жилища техните наематели, настанени по
административен ред, без провеждане на търг или конкурс и да сключи договор
за продажба.
Поименно гласуване:
№
Общински съветник
по
Име, презиме и фамилия
ред
1
АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА
2
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
3
ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ
4
ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ
5
ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ
6
ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
7
ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ
8
ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ
9
ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
10
ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА
11
ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ
12
КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ
13
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

за

против

въздържал се

Х
Х
отсъства
Х
Х
отсъства
Х
X
Х
Х
Х
Х
Х

ПРОТОКОЛЧИК: /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................
/подпис/

решението е влязло
в законна сила на 22.08.2019 г.
/подпис/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол №6 от 31.07.2019 г.
на ОбС Горна Малина
по първа точка от дневният ред
………………………………………………………………………………………………………………….

След направеното предложение 61.00-46/26.07.2019 г. от Цветанка Ивановазам.кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по
териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено
гласуване на чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 14, ал.2 , ал.7 и ал.8 от Закона за общинската собственост и глава 8
от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
на Община Горна Малина и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, с 11 гласа - за, против - няма,
въздържали се - няма, 2-ма- отсъстващи, Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ №70
1. Одобрява изготвената от лицензиран оценител пазарна оценка в размер на 11
600,00 лв с ДДС за Апартамент № 1, бл. № 1, ет. 1, находящ се в УПИ I, кв. 38 по
регулационния план на с. Горна Малина, със застроена площ от 34 кв. м., с Акт
за общинска собственост № 92 от 27.03.2000 г.
2. Упълномощава кмета на Община Горна Малина да извърши процедура за
продажба на горецитираните жилища техните наематели, настанени по
административен ред, без провеждане на търг или конкурс и да сключи договор
за продажба.
Поименно гласуване:
№
Общински съветник
по
Име, презиме и фамилия
ред
1
АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА
2
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
3
ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ
4
ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ
5
ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ
6
ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
7
ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ
8
ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ
9
ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
10
ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА
11
ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ
12
КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ
13
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

за

против

въздържал се

Х
Х
отсъства
Х
Х
отсъства
Х
X
Х
Х
Х
Х
Х

ПРОТОКОЛЧИК: /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................
/подпис/

решението е влязло
в законна сила на 22.08.2019 г.
/подпис/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол №6 от 31.07.2019 г.
на ОбС Горна Малина
по първа точка от дневният ред
………………………………………………………………………………………………………………….

След направеното предложение 61.00-45/26.07.2019 г. от Цветанка Иванова-зам.
кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално
устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване на чл. 21,
ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал.2
, ал.7 и ал.8 от Закона за общинската собственост и глава 8 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Горна
Малина и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се няма, 2-ма- отсъстващи, Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ №71
1. Общински съвет Горна Малина одобрява лицензирана оценка в размер на 19 200,00
лв. с ДДС за УПИ Х–общ. кв.54 с площ от 600 кв.м. по действащият регулационен
план на Априлово, одобрен със заповед №О-692 от 07.08.1968 г . на Окръжен
народен съвет-София актуван с АОС №1 131/20.07.2006 г. за частна общинска
собственост .
2. Упълномощава кмета на Община Горна Малина да извърши процедура за
продажба без търг или конкурс със явно наддаване .
Поименно гласуване:
№
Общински съветник
по
Име, презиме и фамилия
ред
1
АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА
2
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
3
ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ
4
ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ
5
ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ
6
ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
7
ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ
8
ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ
9
ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
10
ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА
11
ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ
12
КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ
13
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

за

против

въздържал се

Х
Х
отсъства
Х
Х
отсъства
Х
X
Х
Х
Х
Х
Х

ПРОТОКОЛЧИК: /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................
/подпис/

решението е влязло
в законна сила на 22.08.2019 г.
/подпис/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол №6 от 31.07.2019 г.
на ОбС Горна Малина
по първа точка от дневният ред
………………………………………………………………………………………………………………….

След направеното предложение 61.00-44/26.07.2019 г. от Цветанка Ивановазам.кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по
териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено
гласуване на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската
собственост и чл. 4, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинското имущество и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, с 11 гласа - за,
против - няма, въздържали се - няма, 2-ма- отсъстващи, Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ №72

Общински съвет Горна Малина добавя в Програмата за управление и
разпореждане с имотите частна общинска собственост през 2019 г. на община Горна
Малина като в раздел Б „Списък на имотите общинска собственост, за които
община Горна Малина има намерение да сключи разпоредителни сделки” към
приложение 5 „Описание на имоти, с които община Горна Малина има намерение да
сключи разпоредителни сделки през 2019 г.” в частта си за с. Горна Малина, да бъде
включен УПИ VII – 43 в кв. 3, с площ от 778 кв. м. по действащия регулационен план на
село Горна Малина, одобрен със Заповед № АБ – 137 от 04.06.1985 г., актуван с АОС
№ 3399 от 20.06.2019 г., без построената в него 2МЖ.
Поименно гласуване:
№
Общински съветник
по
Име, презиме и фамилия
ред
1
АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА
2
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
3
ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ
4
ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ
5
ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ
6
ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
7
ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ
8
ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ
9
ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
10
ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА
11
ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ
12
КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ
13
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

за

против

въздържал се

Х
Х
отсъства
Х
Х
отсъства
Х
X
Х
Х
Х
Х
Х

ПРОТОКОЛЧИК: /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................
/подпис/

решението е влязло
в законна сила на 22.08.2019 г.
/подпис/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол №6 от 31.07.2019 г.
на ОбС Горна Малина
по първа точка от дневният ред
………………………………………………………………………………………………………………….

След направеното предложение 61.00-43/26.07.2019 г. от Цветанка Ивановазам.кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по
териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено
гласуване чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската
собственост и чл. 4, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинското имущество и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, с 11 гласа - за,
против - няма, въздържали се - няма, 2-ма- отсъстващи, Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ №73

Да се допълни Програмата за управление и разпореждане с имотите
частна общинска собственост през 2019 г. на община Горна Малина като в раздел
Б „Списък на имотите общинска собственост, за които община Горна Малина
има намерение да сключи разпоредителни сделки” към приложение 5 „Описание на
имоти, с които община Горна Малина има намерение да сключи разпоредителни
сделки през 2019 г.” в частта си за с. Горна Малина, да бъде включен УПИ XV –
общ. в кв. 51, с площ от 700 кв. м. по действащия регулационен план на село Горна
Малина, одобрен със Заповед № АБ – 137 от 04.06.1985 г., актуван с АОС № 3401
от 04.07.2019 г., без построените в него 2МЖ и МС.
Поименно гласуване:
№
Общински съветник
по
Име, презиме и фамилия
ред
1
АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА
2
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
3
ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ
4
ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ
5
ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ
6
ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
7
ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ
8
ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ
9
ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
10
ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА
11
ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ
12
КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ
13
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

за

против

въздържал се

Х
Х
отсъства
Х
Х
отсъства
Х
X
Х
Х
Х
Х
Х

ПРОТОКОЛЧИК: /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................
/подпис/

решението е влязло
в законна сила на 22.08.2019 г.
/подпис/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол №6 от 31.07.2019 г.
на ОбС Горна Малина
по първа точка от дневният ред
………………………………………………………………………………………………………………….

След направеното предложение 61.00-42/26.07.2019 г. от Цветанка Ивановазам.кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по
териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено
гласуване на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската
собственост и чл. 4, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинското имущество и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, с 11 гласа - за,
против - няма, въздържали се - няма, 2-ма- отсъстващи, Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ №74
Общински съвет Горна Малина допълва програмата за управление и разпореждане
с имотите частна общинска собственост през 2019 г. на община Горна Малина като
в раздел Б „Списък на имотите общинска собственост, за които община Горна
Малина има намерение да сключи разпоредителни сделки” към приложение 5
„Описание на имоти, с които община Горна Малина има намерение да сключи
разпоредителни сделки през 2019 г.” в частта си за с. Горна Малина, да бъде включен
УПИ XVI – общ. в кв. 51, с площ от 682 кв. м. по действащия регулационен план на
село Горна Малина, одобрен със Заповед № АБ – 137 от 04.06.1985 г., актуван с АОС
№ 3400 от 04.07.2019 г., без построените в него 2МЖ и МС.
Поименно гласуване:
№
Общински съветник
по
Име, презиме и фамилия
ред
1
АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА
2
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
3
ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ
4
ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ
5
ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ
6
ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
7
ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ
8
ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ
9
ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
10
ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА
11
ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ
12
КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ
13
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

за

против

въздържал се

Х
Х
отсъства
Х
Х
отсъства
Х
X
Х
Х
Х
Х
Х

ПРОТОКОЛЧИК: /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................
/подпис/

решението е влязло
в законна сила на 22.08.2019 г.
/подпис/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол №6 от 31.07.2019 г.
на ОбС Горна Малина

по първа точка от дневният ред
….…………………………….………………………………………………………………………………..

След направеното предложение 94.Б-34/3//25.07.2019 г. от Цветанка Ивановазам.кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по
териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено
гласуване на чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 14, ал.2 , ал.7 и ал.8 от Закона за общинската собственост и глава 8
от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
на Община Горна Малина и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, с 11 гласа - за, против - няма,
въздържали се - няма, 2-ма- отсъстващи, Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ №75
1. Да се ограничи скоростта на движение в пътен участък в с.Долна Малина от
улица о.т.91б до о.т.92б/от центъра до училището/ от 50км/ч. на 30км/ч.
2. Да се поставят съответните пътни знаци за ограничаване на скоростта.
3. Да се обезопасят тротоарите и да се отстранят неравностите по пътният
участък, съгласно становището на „Пътен контрол”-РУ на МВР –гр.Елин Пелин
4. Упълномощава Кмета на общината да извърши необходимите последващи
действия.
Поименно гласуване:
№
Общински съветник
по
Име, презиме и фамилия
ред
1
АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА
2
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
3
ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ
4
ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ
5
ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ
6
ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
7
ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ
8
ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ
9
ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
10
ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА
11
ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ
12
КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ
13
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

за

против

въздържал се

Х
Х
отсъства
Х
Х
отсъства
Х
X
Х
Х
Х
Х
Х

ПРОТОКОЛЧИК: /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................
/подпис/

решението е влязло
в законна сила на 22.08.2019 г.
/подпис/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол №6 от 31.07.2019 г.
на ОбС Горна Малина

по първа точка от дневният ред
…………………………………………………………………………………………………………….

След направеното предложение 61.00-36/12.07.2019 г. от Цветанка Ивановазам.кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по
териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено
гласуване чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2, ал. 7 и ал. 8 от Закона за
общинската собственост, във вр. с чл. 19, ал. 1 и чл. 30, ал. 1, т.1 и ал. 5 от ЗЕСМФИ и
чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 2-маотсъстващи, Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ №76
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2, ал. 7 и ал. 8 от Закона за
общинската собственост, във вр. с чл. 19, ал. 1 и чл. 30, ал. 1, т.1 и ал. 5 от ЗЕСМФИ
Общински съвет Горна Малина да отдаде под наем, без търг или конкурс, за срок от 10 г.
част от имот – публична общинска собственост, а именно: 90 кв. м. намиращи се на 10 м.
южно от съществуващ параклис, част от поземлен имот №000321, с начин на трайно
ползване „Пасище, мера”, Х-та категория, с обща площ на имота от 358,799 дка, находящ
се в местността „Калъм кория”, с. Априлово, с Акт за общинска собственост №1273 от
28.07.2009 г., вписан в книгите за вписване от 12.11.2009 г., том. 141, № VII при Агенцията
по вписванията – Служба по вписванията гр. Елин Пелин.
2. Определя месечна наемна цена в размер на 1263.60 лв (хиляда двеста шестдесет и три
лева и шестдесет стотинки) с ДДС.
3. Цената е формирана по следната формула: 90.00 кв.м площ х 9 лв./кв. м (месечен наем за
терени за инсталиране на съоръжения, свързани с телекомуникационни инсталации) х 1.3
коефициент за площ (на обектите с площ от 41 до 100 кв. м) х 20 % ДДС = 1263.60
лв./месец/, съгласно Тарифата за първоначалните наемни цени за месец.
4. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за наем за посочения предмет с
„А1 България” ЕАД, с ЕИК:131468980, със седалище и адрес на управление: гр. София
1309, район „Илинден”, ул. „Кукуш” № 1.
Поименно гласуване:
№
Общински съветник
по
Име, презиме и фамилия
ред
1
АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА
2
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
3
ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ
4
ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ
5
ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ
6
ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
7
ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ
8
ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ
9
ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
10
ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА
11
ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ
12
КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ
13
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

за

против

въздържал се

Х
Х
отсъства
Х
Х
отсъства
Х
X
Х
Х
Х
Х
Х

ПРОТОКОЛЧИК: /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................
/подпис/

решението е влязло
в законна сила на 22.08.2019 г.
/подпис/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол №6 от 31.07.2019 г.
на ОбС Горна Малина

по втора точка от дневният ред

…………………………………………………………………………………………………..
След направеното предложение №61.00-47/26.07.2019 г. г. от Цветанка Ивановазам.кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по финанси
данъчна политика и бюджет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.27 ал.4 и ал.5 ,т.8
чл.44,ал.1,т.5 и т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация ,
чл.124 от ЗПФ , с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се – няма, 2-ма-отсъстващи,
Общинският съвет прие:

РЕШЕНИЕ №77
Общински съвет Горна Малина извършва актуализация и вътрешни
компенсирани промени по бюджета на капиталовите разходи, както следва :
• функция 6, §5204-целеви средства
обект „Доставка на камион”
било 40 000 лв.-става 0 лв.

№
по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

•

във функция 6 ,§5100-целеви средства
обект „Реконструкция на част от площадно пространство на с.Априлово”
било 0 лв.-става 25 000 лв.

•

във функция 6 ,§5203-целеви средства
обект „Изграждане и поставяне на обезопасителни съоръжения за
въвеждане на мерки за пътна безопасност по главните улици и кръстовища
на с.Долна Малина, Горна Малина, Саранци, Долно Камарци, Априлово,
Белопопци и Байлово”
било 0 лв.-става 15 000 лв.

Поименно гласуване:
Общински съветник
Име, презиме и фамилия
АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ
ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ
ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ
ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ
ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА
ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ
КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

за

против

въздържал се

Х
Х
отсъства
Х
Х
отсъства
Х
X
Х
Х
Х
Х
Х

ПРОТОКОЛЧИК: /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................
/подпис/

решението е влязло
в законна сила на 22.08.2019 г.
/подпис/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол №6 от 31.07.2019 г.
на ОбС Горна Малина

по втора точка от дневният ред
.……………………………………………………………………………………………………………..

След направеното предложение №61.00-38/17.07.2019 г.. от Цветанка Ивановазам.кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по финанси
данъчна политика и бюджет на основание чл. 21, ал.1, т. 23 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1, т.6 от Закона
за социално подпомагане, вр. чл. 36, ал. 2, т. 3 от Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане и във връзка с чл. 36в, ал. 3 от същия Правилник с 11 гласа - за,
против - няма, въздържали се – няма, 2-ма -отсъстващи, Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ №78
1. Да се предприемат действия по увеличаване капацитета на социалната
услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ Горна Малина, като от 20
места станат 30 места, считано от 01.10.2019 г.
2. Възлага на Кмета на Община Горна Малина да изпрати Решението на
ОбС Горна Малина до Директора на ДСП – Елин Пелин за изразяване на становище и
изпращане на необходимите документи съгласно ППЗСП до директора на Регионална
дирекция “Социално подпомагане” София-област за изготвяне на предложение до
Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, съгласно чл. 36в, ал.1
от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане.
№
по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Поименно гласуване:
Общински съветник
Име, презиме и фамилия
АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ
ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ
ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ
ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ
ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА
ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ
КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

за

против

въздържал се

Х
Х
отсъства
Х
Х
отсъства
Х
X
Х
Х
Х
Х
Х

ПРОТОКОЛЧИК: /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................
/подпис/

решението е влязло
в законна сила на 22.08.2019 г.
/подпис/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол №6 от 31.07.2019 г.
на ОбС Горна Малина

по втора точка от дневният ред
……………………………………………………………………………………………………………….

След направеното предложение №61.00-41/25.07.2019 г. от Цветанка Ивановазам.кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по финанси
данъчна политика и бюджет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.27 ал.4 и ал.5 ,т.8 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация ,ЧЛ.54,АЛ.2 от Наредба
за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за
следващите три години и за съставяне, приемане, обсъждане, изпълнение, отчитане и
контрол на бюджета на Община Горна Малина и във връзка с ДДС 03/26.06.2019 г. , с
11 гласа - за, против - няма, въздържали се – няма, 2-ма-отсъстващи, Общинският съвет
прие:
РЕШЕНИЕ №79
Общински съвет Горна Малина приема информацията за изпълнението на
приходите и разходите към 30.06.2019 г. на Община Горна Малина .
№
по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Поименно гласуване:
Общински съветник
Име, презиме и фамилия
АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ
ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ
ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ
ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ
ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА
ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ
КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

за

против

въздържал се

Х
Х
отсъства
Х
Х
отсъства
Х
X
Х
Х
Х
Х
Х

ПРОТОКОЛЧИК: /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................
/подпис/

решението е влязло
в законна сила на 22.08.2019 г.
/подпис/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол №6 от 31.07.2019 г.
на ОбС Горна Малина

по трета точка от дневният ред
……………………………………………………………………………………………………………….

След направеното предложение № 61.00-37/16.07.2018 г. от Цветанка Ивановазам. кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по образование
, култура и вероизповедание към Общинския съвет и проведено гласуване и на
основание – чл.21, ал.1, т.24, чл.27 ал.4 и ал.5 ,т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за
нормативните актове, с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 2- ма
отсъстващи, Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ №80
1. Приема Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове
за подкрепа за личностно развитие на територията на община Горна Малина.
2. Наредбата да бъде обнародвана от председателя на Общински съвет Горна
Малина на сайта на общината и/или разгласено по друг начин на територията на
общината.
3. Наредбата влиза в сила от датата на приемането й.
№
по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Поименно гласуване:
Общински съветник
Име, презиме и фамилия
АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ
ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ
ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ
ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ
ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА
ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ
КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

за

против

въздържал се

Х
Х
отсъства
Х
Х
отсъства
Х
X
Х
Х
Х
Х
Х

ПРОТОКОЛЧИК: /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................
/подпис/

решението е влязло
в законна сила на 22.08.2019 г.
/подпис/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол №6 от 31.07.2019 г.
на ОбС Горна Малина

по трета точка от дневният ред
……………………………………………………………………………………………………………….

След направеното предложение № 61.00-35/12.07.2018 г. от Цветанка Ивановазам. кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по образование
, култура и вероизповедание към Общинския съвет и проведено гласуване и на
основание – чл.21, ал.1, т.24, чл.27 ал.4 и ал.5 ,т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА
и съгласно Приложение № 7 към чл. 53 за нормативи за минимален и максимален брой
на децата в групите в детските градини и на учениците в паралелките в училищата и
чл. 68 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и
училищното образование, приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 г, с 11 гласа - за, против няма, въздържали се - няма, 2- ма отсъстващи, Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ №81

1. Допуска сформиране на самостоятелни маломерни паралелки под минималния
норматив през учебната 2019/2020 година в:
ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Априлово
I клас – 8 ученици (по норматив минимум 16 ученици);
II клас – 14 ученици (по норматив минимум 16 ученици);
III клас – 12 ученици (по норматив минимум 16 ученици);
IV клас – 11 ученици (по норматив минимум 16 ученици);
V клас – 16 ученици (по норматив минимум 18 ученици);
VI клас – 12 ученици (по норматив минимум 18 ученици);
VII клас – 16 ученици (по норматив минимум 18 ученици);
VІІІ клас – 13 ученици (по Държавен план-прием - 26 ученици, съгласно Заповед №
РД-10-194/25.04.2019 г. на Началника на РУО София-регион), професия
„Хранително-вкусова промишленост”, код 541050, специалност „Работник в
хранително-вкусовата промишленост”, код 5410501. Професията е защитена за
учебната 2019/2020 с ПМС № 352/31.12.2018 г., пореден № 41, професионално
направление 541 „Хранителни технологии”, професия 541050 „Работник в
хранително-вкусовата промишленост”, специалност
5410501 „Хранителновкусова промишленост”;
- IX клас – 12 ученици по професия „Хранително-вкусова промишленост”, код
541050, специалност „Работник в хранително-вкусовата промишленост”, код
5410501. (по норматив минимум 18 ученици);
ОУ „Отец Паисий”, с. Долно Камарци (средищно и защитено училище - по норматив
минимум 10 ученици:
-

- VII клас – 5 ученици.
СУ „Христо Ботев”, с. Горна Малина - (средищно училище):
-

I клас – 2 паралелки с 14 и 15 ученици (по норматив минимум 16 ученици);
III клас – 2 паралелки с 15 и 15 ученици (по норматив минимум 16 ученици);
VI клас – 2 паралелки с 18 и 17 ученици (по норматив минимум 18 ученици);
VII клас – 2 паралелки с 15 и 15 ученици (по норматив минимум 18 ученици);
XII клас – 13 ученици в паралелка по професия „Сътрудник в малък и среден
бизнес” (по норматив минимум 18 ученици);
2. Разрешава сформиране на смесени маломерни групи/паралелки в:

ОУ „Отец Паисий”, с. Долно Камарци (средищно и защитено училище (по норматив
минимум 10 ученици):
- I - II клас – 4 ученици;
- III - IV клас – 5 ученици;
- V - VI клас – 9 ученици.
ДГ „Вяра, Надежда, Любов” – Горна Малина (средищна и защитена):
- Филиал Априлово - 8 деца (по норматив минимум 12 деца);
- Филиал Долно Камарци – 9 деца (по норматив минимум 12 деца).
3. Разрешава сформиране на групи с брой деца над допустимия по норматив
максимум поради недостиг на помещения, съгласно ДОС за физическа среда,
информационно и библиотечно осигуряване на образователните институции:
ДГ „Вяра, Надежда, Любов”, с. Горна Малина:
-

№
по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Детска ясла – 30 деца (по норматив максимум 18 деца);
Първа група – 30 деца (по норматив максимум 22 деца);
Подготвителна задължителна предучилищна група 5-годишни деца – 32 деца
(по норматив максимум 22 деца);
Подготвителна задължителна предучилищна група 6-годишни деца А и Б – с по
23 и 22 деца (по норматив максимум 22деца).
Поименно гласуване:
Общински съветник
Име, презиме и фамилия
АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ
ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ
ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ
ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ
ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА
ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ
КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

за

против

въздържал се

Х
Х
отсъства
Х
Х
отсъства
Х
X
Х
Х
Х
Х
Х

ПРОТОКОЛЧИК: /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................
/подпис/

решението е влязло
в законна сила на 22.08.2019 г.
/подпис/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол №6 от 31.07.2019 г.
на ОбС Горна Малина

по трета точка от дневният ред
……………………………………………………………………………………………………………….

След направеното предложение №.61.00-33/04.07.2019 г. от Цветанка Ивановазам. кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по образование
, култура и вероизповедание към Общинския съвет и проведено гласуване и на
основание – чл.21, ал.1, т.24, чл.27 ал.4 и ал.5 ,т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, и чл. 53, ал. 5 от Закона за предучилищно и
училищно образование и чл. 3 от ПМС № 128/29.06.2017 г., с 10 гласа - за, против няма, въздържали се - няма, 3- ма отсъстващи, Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ №82
Общински съвет Горна Малина дава съгласие Кметът на Община Горна
Малина да направи мотивирано предложение в МОН за включване в списъка на
средищните детски градини и на средищните училища през учебната 2019/2020 г. на
следните общински учебни институции:
1. Детска градина " Вяра, Надежда, Любов", код по АДМИН 2303343, адрес: Горна
Малина п.к. 2131, ул. „Двадесет и четвърта”, №7, Община Горна Малина, София
област;
2. Обединено училище "Св. Св. Кирил и Методий", код по АДМИН 2309200, адрес:
с. Априлово п.к. 2128 ул. „Първа” № 32А община Горна Малина, София област;
3. Средно училище „Христо Ботев" код по АДМИН 2309225, с. Горна Малина, п.к.
2131, ул. „Двадесет и четвърта” №18 общ. Горна Малина, София област;
4. Основно училище „Отец Паисий“ с адрес: с. Долно Камарци п.к. 2137, ул.
„Трета”, № 27, общ. Горна Малина, Софийска област, код по АДМИН 2309385.
№
по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Поименно гласуване:
Общински съветник
Име, презиме и фамилия
АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ
ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ
ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ
ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ
ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА
ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ
КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

за

против

въздържал се

Х
Х
отсъства
Х
Х
отсъства
Х
отсъства
Х
Х
Х
Х
Х

ПРОТОКОЛЧИК: /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................
/подпис/

решението е влязло
в законна сила на 22.08.2019 г.
/подпис/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол №6 от 31.07.2019 г.
на ОбС Горна Малина

по трета точка от дневният ред
……………………………………………………………………………………………………………….

След направеното предложение №.61.00-32/04.07.2019 г. от Цветанка Ивановазам. кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по образование
, култура и вероизповедание към Общинския съвет и проведено гласуване и на
основание – чл.21, ал.1, т.24, чл.27 ал.4 и ал.5 ,т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 54, ал. 1 и ал. 2 от Закона за
предучилищно и училищно образование и чл. 1 и чл. 2, и във връзка с чл. 5 от ПМС №
121/23.06.2017 г. за приемане на критерии за определяне на защитените детски градини
и защитените училища и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране с 10
гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 3- ма отсъстващи, Общинският съвет
прие:
РЕШЕНИЕ №83
Общински съвет Горна Малина дава съгласие кметът на Община Горна Малина
да направи мотивирано предложение в МОН за включване в списъка на Защитените
детски градини и на защитените училища през учебната 2019/2020 г. на следните
общински учебни институции:

1. Детска градина "Вяра, Надежда, Любов", код по АДМИН 2303343, адрес: с. Горна
Малина п.к. 2131, ул. „Двадесет и четвърта”, № 7, Община Горна Малина, София
област;
2. Основно училище „Отец Паисий“, код по АДМИН 2309385, с адрес: с. Долно
Камарци п.к. 2137, ул. „Трета”, № 27, общ. Горна Малина, Софийска област.
№
по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Поименно гласуване:
Общински съветник
Име, презиме и фамилия
АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ
ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ
ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ
ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ
ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА
ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ
КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

за

против

въздържал се

Х
Х
отсъства
Х
Х
отсъства
Х
отсъства
Х
Х
Х
Х
Х

ПРОТОКОЛЧИК: /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................
/подпис/

решението е влязло
в законна сила на 22.08.2019 г.
/подпис/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол №6 от 31.07.2019 г.
на ОбС Горна Малина

по четвърта точка от дневният ред
……………………………………………………………………………………………………………….

След направеното предложение № 61.00-40/24.07.2019 г. от инж.Ангел
Жиланов -кмет на община Горна Малина, и становище на постоянната комисия по
нормативна уредба, законност предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси, изпълнение решенията на Общински съвет, обществен ред, предложения,
молби и жалби на гражданите на основание чл. 21, ал. 2, от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 11,ал.3, чл.15, ал.1, чл.26
и чл.28, ал.1 от Закона за Нормативните актове във връзка с чл.75-79 от АПК И ЧЛ.45
и чл.45а от Закона за общинската собственост , и чл.27 ал.4 и ал.5 ,т.8 чл.44,ал.1,т.1 и
т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , с 10 гласа - за,
против - няма, 1- въздържали се , 2-ма- отсъстващи , Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ №84
1. Общински съвет Горна Малина приема Наредба за управление на общинските
пътища в Община Горна Малина .
2. Наредбата да бъде публикувана на официалният сайт на общината след като
решението на Общински съвет Горна Малина влезне в сила .

№
по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Поименно гласуване:
Общински съветник
Име, презиме и фамилия
АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ
ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ
ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ
ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ
ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА
ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ
КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

за

против

въздържал се

Х
Х
отсъства
Х
Х
отсъства
Х
X
Х
Х
Х
Х

Х

ПРОТОКОЛЧИК: /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................
/подпис/

решението е влязло
в законна сила на 22.08.2019 г.
/подпис/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол №6 от 31.07.2019 г.
на ОбС Горна Малина

по четвърта точка от дневният ред
……………………………………………………………………………………………………………….

След направеното предложение № 61.00-39/22.07.2019 г. от инж.Ангел
Жиланов -кмет на община Горна Малина, и становище на постоянната комисия по
нормативна уредба, законност предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси, изпълнение решенията на Общински съвет, обществен ред, предложения,
молби и жалби на гражданите на основание чл. 21, ал. 2, и чл.44 ал.2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и §1а,ал.2 от Допълнителните
разпоредби на Закона за движение по пътищата, и чл.27 ал.4 и ал.5 ,т.8 чл.44,ал.1,т.1 и
т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , с 10 гласа - за,
против - няма, въздържали се – няма, 3-ма-отсъстващи, Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ №85
1. Общински съвет Горна Малина приема Наредба за определяне размера на
местните данъци на територията на община Горна Малина .
2. Предложението на Наредбата да бъде обнародвано от председателя на
Общински съвет Горна Малина на сайта на общината и/или разгласено по
друг начин на територията на общината .
№
по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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12
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Поименно гласуване:
Общински съветник
Име, презиме и фамилия
АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ
ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ
ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ
ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ
ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА
ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ
КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

за

против

въздържал се

Х
Х
отсъства
Х
Х
отсъства
Х
X
отсъства
Х
Х
Х
Х

ПРОТОКОЛЧИК: /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................
/подпис/

решението е влязло
в законна сила на 22.08.2019 г.
/подпис/

