ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол № 7 от 17.01.2020 г.
на ОбС Горна Малина
…………………….………………………………………………………………………
По първа точка от дневния ред:
След направеното предложение 94.Д-95/1/19/13.01.2020 г.от инж.Ангел
Жиланов-кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по
териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено
гласуване и на чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.8, ал.1 и ал.9, т.4 и чл.34, ал.2 от Закона за общинската
собственост и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, с 13 гласа – за, против-няма, въздържали
се- няма, Общинският съвет прие:

РЕШЕНИЕ №47
1.
Дава съгласие община Горна Малина да придобие безвъзмездно чрез
дарение в собственост недвижим имот с площ от 84 кв.м., представляващ част от
УПИ IV-227, кв. 17 по плана на с. Долна Малина, община Горна Малина, собственост
на Даниела Рангелова Станкова, за който е предвидено отреждане за задънена улица
с о.т 63а – о.т. 63б (проектна), при съседи на имота: УПИ IV-227(проектен) и УПИ
XV-227(проектен), УПИ V-226 в кв. 17 и улица о.т 33-о.т.63, по регулационния и
кадастрален план на с. Долна Малина, община Горна Малина;
2.
Упълномощава Кмета на община Горна Малина да извърши
необходимите последващи действия;
3.
Определя срок за изпълнение до 30.04.2020 г.
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Общински съветник
Име, презиме и фамилия
АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ МИХОВ
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ
ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ
ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ
ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ
ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
ЙОНКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
МИЛЕНА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ
ПЪРВОЛЕТКА ПЕТКОВА ЯНАКИЕВА
СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ЦВЕТКОВ
ТАТЯНА ПАВЛОВА ТОДОРОВА

за

против

въздържал
се

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
X
Х
Х
Х
Х
Х

ПРОТОКОЛЧИК: /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................
/подпис/
решението влиза
в законна сила
на 12.02.2020 г.
подпис :

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол № 7 от 17.01.2020 г.
на ОбС Горна Малина
…………………….………………………………………………………………………
По първа точка от дневния ред:
След направеното предложение 94.П-1/1/14.01.2020 г. от инж.Ангел Жилановкмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално
устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на
основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост, и чл. 4, ал. 4
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, с 13 гласа – за, против-няма, въздържали
се- няма, Общинският съвет прие:

РЕШЕНИЕ №48
Да се допълни Програмата за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост за 2020 г. на община Горна Малина, като в Раздел А. „От
управление на имоти общинска собственост през 2020 г. по чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона
за общинската собственост” към Приложение № 5 „Описание на общинските имоти,
които Общината има намерение да предложи за отдаване под наем през 2020 г.”, в
частта за с. Долно Камарци се включи:
Помещение с площ 12 кв.м, „бивша женска консултация”, находящо се на
партера в масивна сграда на два етажа, предназначена за АТЦ, поща, кметство,
здравна служба, със застр. площ 260 кв.м. в УПИ VII, кв. 16, видно от Акт за общинска
собственост № 42 от 12.10.1998 г.
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Общински съветник
Име, презиме и фамилия
АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ МИХОВ
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ
ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ
ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ
ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ
ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
ЙОНКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
МИЛЕНА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ
ПЪРВОЛЕТКА ПЕТКОВА ЯНАКИЕВА
СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ЦВЕТКОВ
ТАТЯНА ПАВЛОВА ТОДОРОВА
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ПРОТОКОЛЧИК: /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................
/подпис/
решението влиза
в законна сила
на 12.02.2020 г.
подпис :

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол № 7 от 17.01.2020 г.
на ОбС Горна Малина
…………………….………………………………………………………………………
По първа точка от дневния ред:
След направеното предложение 26.00-279/1//13.01.2020 г.
от инж.Ангел
Жиланов-кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по
териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено
гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, предложение четвърто от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл. 14, ал. 2, ал. 7 и ал. 8 от
Закона за общинската собственост и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, с 13 гласа – за,
против-няма, въздържали се- няма, Общинският съвет прие:

РЕШЕНИЕ №49
1. Да бъде отдаден под наем чрез публичен търг с явно наддаване за срок от 5 години
имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Белопопци, представляващ: 28
кв.м прилежащ терен в УПИ I-за адм. сграда, кметство, АПК, селкооп, клубове,
ресторант, магазин – хр. стоки, читалище, сладкарница и трафопост, актуван с Акт
за общинска собственост № 54/ 08.02.1999 г.
Определя начална наемна цена на месец в размер на 50,40 лв. (петдесет лева и
четиридесет стотинки).
Цената е формирана по следната формула: 28.00 кв. м площ х 1 лв./кв. м (за покрити
площи за търговски цели за 1 кв. м) = 28.00 лв. х 1.5 коефициент за площ (на обектите от 21
до 40 кв. м) х 20 % ДДС = 50,40 лв./месец, съгласно Тарифата за отдаване под наем на
общинска собственост, приета с Решение № 36 по Протокол № 3 от 22.12.2011г. на ОбС.
2. Упълномощава кмета на община Горна Малина да проведе тръжните процедури и да
сключи договор с участника, класиран на първо място.
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Общински съветник
Име, презиме и фамилия
АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ МИХОВ
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ
ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ
ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ
ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ
ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
ЙОНКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
МИЛЕНА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ
ПЪРВОЛЕТКА ПЕТКОВА ЯНАКИЕВА
СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ЦВЕТКОВ
ТАТЯНА ПАВЛОВА ТОДОРОВА
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ПРОТОКОЛЧИК: /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................
/подпис/
решението влиза
в законна сила
на 12.02.2020 г.
подпис :

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол № 7 от 17.01.2020 г.
на ОбС Горна Малина
…………………….………………………………………………………………………
По първа точка от дневния ред:
След направеното предложение № 10.01-2/4//2020 г. от инж.Ангел Жиланов-кмет
на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално
устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на
основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, с 13 гласа – за, противняма, въздържали се- няма, Общинският съвет прие:

РЕШЕНИЕ №50
1. Да бъдат предприети действия по затваряне и спиране функционирането на
приют за кучета, находящ се в УПИ IX-384, кв. 49 по плана на с. Априлово –
Складово производствена зона, община Горна Малина;
2. Упълномощава Кмета на община Горна Малина да извърши необходимите
последващи действия, съгласно законовите му правомощия и към съответните
компетентни органи в Република България.
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Общински съветник
Име, презиме и фамилия
АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ МИХОВ
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ
ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ
ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ
ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ
ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
ЙОНКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
МИЛЕНА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ
ПЪРВОЛЕТКА ПЕТКОВА ЯНАКИЕВА
СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ЦВЕТКОВ
ТАТЯНА ПАВЛОВА ТОДОРОВА
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ПРОТОКОЛЧИК: /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................
/подпис/
решението влиза
в законна сила
на 12.02.2020 г.
подпис :

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол № 7 от 17.01.2020 г.
на ОбС Горна Малина
…………………….………………………………………………………………………
По втора точка от дневния ред:
След направеното предложение № 94.И-2/10.01.2020 г. от общинския съветник
Николай Стоилов, становище на постоянната комисия по финанси данъчна
политика и бюджет, проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2, пр. 4
и чл. 26, ал. 1 и чл.27 ал.4 и ал.5 ,т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация , с 7 гласа – за, 5-гласа-против-няма, въздържали се- няма,
1-негласува, Общинският съвет прие:

РЕШЕНИЕ №51
Определя основното трудово възнаграждение на председателя на ОбС в размер
на 85 % от възнаграждението на кмета на Общината /абсолютен размер/,
считано от дата на избора.
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Общински съветник
Име, презиме и фамилия
АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ МИХОВ
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ
ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ
ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ
ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ
ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
ЙОНКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
МИЛЕНА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ
ПЪРВОЛЕТКА ПЕТКОВА ЯНАКИЕВА
СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ЦВЕТКОВ
ТАТЯНА ПАВЛОВА ТОДОРОВА
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ПРОТОКОЛЧИК: /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................
/подпис/
решението влиза
в законна сила
на 12.02.2020 г.
подпис :

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол № 7 от 17.01.2020 г.
на ОбС Горна Малина
…………………….………………………………………………………………………
По първа точка от дневния ред:
След направеното предложение № №94.И-4/10.01.2020 г. от председателя на
общински съвет Иван Ников, становище на постоянната комисия по финанси
данъчна политика и бюджет, проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 3, и
във връзка с чл.24, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.27 ал.4 и ал.5 ,т.8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация , с 7 гласа – за, 5-гласа-противняма, въздържали се- няма, 1-негласева, Общинският съвет прие:

РЕШЕНИЕ №52
Общински съвет Горна Малина приема условия, ред за избиране и определяне
правомощията на заместник председателя:
1. Всеки общински съветник, политическа партия или коалиция могат да
издигнат кандидатура за заместник-председател на Общински съвет .
2. Избор на заместник-председател се провежда по реда и условията на чл.27,
ал.5 от ЗМСМА/поименно гласуване, което се отразява в протокола от
заседанието. За избран се смята кандидатът получил повече от половината
от гласовете от общия брой на общинските съветници.
3. Заместник-председателят може да изпълнява всички функции на председателя
на Общинският съвет по реда и условията на чл.25, т.1 и т.6 от ЗМСМА.
4. Заместник-председателят получава възнаграждение , представляващо 65 %
от възнаграждението на председателя на Общински съвет. Същият не
получава възнаграждение за участието му като член и /или председател на
постоянна комисия.
5. Правомощията на заместник-председателя се прекратяват по реда и
условията на чл.2.
6. След проведена процедура по чл.26 от Закона за нормативните актове,
правилникът за организацията и дейността на Общинския съвет неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, в глава седма
„Планиране, подготовка и провеждане на заседанията на общинският съвет”
следва да бъде допълнен с нов чл.58а със съдържание, обхващащо петте точки
изложени по-горе .
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Общински съветник
Име, презиме и фамилия
АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ МИХОВ
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ
ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ
ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ
ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ
ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
ЙОНКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
МИЛЕНА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ
ПЪРВОЛЕТКА ПЕТКОВА ЯНАКИЕВА
СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ЦВЕТКОВ
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ПРОТОКОЛЧИК: /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................
/подпис/
решението влиза
в законна сила
на 12.02.2020 г.
подпис :

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол № 7 от 17.01.2020 г.
на ОбС Горна Малина
…………………….………………………………………………………………………
По втора точка от дневния ред:
След направеното предложение № 94.И-3/10.01.2020 г. от общинският съветник
Николай Стоилов -кмет на община Горна Малина, становище на постоянната
комисия по финанси данъчна политика и бюджет, проведено гласуване и на
основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2, пр. 4, чл. 34, ал. 1 и ал. 2 и чл.27 ал.4 и ал.5 ,т.8 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, с 12 гласа – за,
против-няма,1- въздържал се , Общинският съвет прие:

РЕШЕНИЕ №53
1. Определя възнаграждения на общинските съветници:

„Да получава възнаграждение за участието си в заседанията на Общинския съвет
и комисиите в размер на 60 на сто от средната брутна работна заплата в
общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие, както
следва:
- за участие в заседание на Общинския съвет - 35 на сто от средната брутна
работна заплата в общинска администрация за последния месец от предходното
тримесечие;
- за участие на член на комисия в заседание на комисията - 25 на сто от средната
брутна работна заплата в общинска администрация за последния месец от
предходното
тримесечие, диференцирано почасово;
- за участие на председател на комисия в заседание на комисията - 35 на сто от
средната брутна работна заплата в общинска администрация за последния месец
от предходното тримесечие, диференцирано почасово.”
2. След проведена процедура по чл. 26 от ЗНА Правилникът за организацията и
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация в Глава четвърта, чл. 16, ал. 1, т. 7, следва да бъде
изменен.
3.
№
по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Общински съветник
Име, презиме и фамилия
АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ МИХОВ
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ
ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ
ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ
ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ
ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
ЙОНКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
МИЛЕНА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ
ПЪРВОЛЕТКА ПЕТКОВА ЯНАКИЕВА
СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ЦВЕТКОВ

за

против

въздържал
се

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
X
Х
Х
Х
Х

13

ТАТЯНА ПАВЛОВА ТОДОРОВА

Х

ПРОТОКОЛЧИК: /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................
/подпис/
решението влиза
в законна сила
на 12.02.2020 г.
подпис :

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол № 7 от 17.01.2020 г.
на ОбС Горна Малина
…………………….………………………………………………………………………
По трета точка от дневния ред:
След направеното предложение и писмо 37.00-50/21.11.2019 г. на Централна
избирателна комисия относно приемане на декларация образец- чл.35, ал.1, т.1,
ч.3 от Закона за придобиване на корупцията и за отнемане на незаконно
придобито имущество и проведеното гласуване, на 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.27 ал.4 и
ал.5 ,т.8 от ЗМСМА , с 13 гласа – за, против-няма, ма въздържали се-няма,
Общинският съвет прие:

РЕШЕНИЕ №54
Общински съвет Горна Малина утвърждава декларация за общински
съветници и кметове по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ/ Закон за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество/ приложение №1 към протокола.
№
по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Общински съветник
Име, презиме и фамилия
АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ МИХОВ
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ
ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ
ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ
ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ
ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
ЙОНКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
МИЛЕНА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ
ПЪРВОЛЕТКА ПЕТКОВА ЯНАКИЕВА
СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ЦВЕТКОВ
ТАТЯНА ПАВЛОВА ТОДОРОВА

за

против

въздържал
се

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
X
Х
Х
Х
Х
Х

ПРОТОКОЛЧИК: /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................
/подпис/
решението влиза
в законна сила
на 12.02.2020 г.
подпис :

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол № 7 от 17.01.2020 г.
на ОбС Горна Малина
…………………….………………………………………………………………………
По трета точка от дневния ред:
След направеното предложение и писмо №46.00-12/16.12.2019 г. на
Националната асоциация на председателите на общинските съвети в Република
България приемане на доклад по чл.3, ал.8 и чл.16, ал.1 от Наредбата за
организация и реда за извършване на проверки на декларации и установяване на
конфликт на интереси на постоянната комисия по нормативна уредба при
Общински съвет Горна Малина писмо и проведеното гласуване, на 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 21, ал. 2 и
чл.27 ал.4 и ал.5 ,т.8 от ЗМСМА , с 11 гласа – за, против-няма, 2-ма въздържали се,
Общинският съвет прие:

РЕШЕНИЕ №55
Общински съвет Горна Малина приема доклад по чл.3, ал.8 и чл.16, ал.1 от
Наредбата за организация и реда за извършване на проверки на декларации и
установяване на конфликт на интереси на постоянната комисия по нормативна
уредба при Общински съвет Горна Малина.
№
по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Общински съветник
Име, презиме и фамилия
АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ МИХОВ
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ
ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ
ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ
ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ
ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
ЙОНКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
МИЛЕНА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ
ПЪРВОЛЕТКА ПЕТКОВА ЯНАКИЕВА
СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ЦВЕТКОВ
ТАТЯНА ПАВЛОВА ТОДОРОВА

за

против

въздържал
се

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
X
Х
Х
Х
Х
Х

ПРОТОКОЛЧИК: /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................
/подпис/
решението влиза
в законна сила
на 12.02.2020 г.
/подпис /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол № 7 от 17.01.2020 г.
на ОбС Горна Малина
…………………….………………………………………………………………………
По трета точка от дневния ред:
След направените предложения и проведеното гласуване, на 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. 1,
т. 23, ал. 2, пр. 4, чл. 34, ал. 1 и ал. 2 и чл.27 ал.4 и ал.5 ,т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация , с 12 гласа – за, против-няма, 1- въздържал
се, Общинският съвет прие:

РЕШЕНИЕ №56
1. Определя възнаграждения на общинските съветници:

„Да получава възнаграждение за участието си в заседанията на Общинския съвет
и комисиите в размер на 60 на сто от средната брутна работна заплата в
общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие, както
следва:
- за участие в заседание на Общинския съвет - 35 на сто от средната брутна
работна заплата в общинска администрация за последния месец от предходното
тримесечие;
- за участие на член на комисия в заседание на комисията - 25 на сто от средната
брутна работна заплата в общинска администрация за последния месец от
предходното
тримесечие, диференцирано почасово;
- за участие на председател на комисия в заседание на комисията - 35 на сто от
средната брутна работна заплата в общинска администрация за последния месец
от предходното тримесечие, диференцирано почасово.”
2. След проведена процедура по чл. 26 от ЗНА Правилникът за организацията и
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация в Глава четвърта, чл. 16, ал. 1, т. 7, следва да бъде
изменен.
№
по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Общински съветник
Име, презиме и фамилия
АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ МИХОВ
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ
ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ
ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ
ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ
ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
ЙОНКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
МИЛЕНА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ
ПЪРВОЛЕТКА ПЕТКОВА ЯНАКИЕВА
СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ЦВЕТКОВ

за

против

въздържал
се

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
X
Х
Х
Х
Х

13

ТАТЯНА ПАВЛОВА ТОДОРОВА

Х

ПРОТОКОЛЧИК: /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................
/подпис/
решението влиза
в законна сила
на 12.02.2020 г.
подпис :

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол № 7 от 17.01.2020 г.
на ОбС Горна Малина
…………………….………………………………………………………………………
По трета точка от дневния ред:
След направените предложения и проведеното гласуване, на 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. 3,
и във връзка с чл.24, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.27 ал.4 и ал.5 ,т.8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация , с 10 гласа – за, против-няма, 2ма въздържали се, 1- негласува, Общинският съвет прие:

РЕШЕНИЕ №57
Общински съвет Горна Малина приема условия, ред за избиране и определяне
правомощията на заместник председателя:
1. Всеки общински съветник, политическа партия или коалиция могат да
издигнат кандидатура за заместник-председател на Общински съвет .
2. Избор на заместник-председател се провежда по реда и условията на чл.27,
ал.5 от ЗМСМА/поименно гласуване, което се отразява в протокола от
заседанието. За избран се смята кандидатът получил повече от половината
от гласовете от общия брой на общинските съветници.
3. Заместник-председателят може да изпълнява всички функции на председателя
на Общинският съвет по реда и условията на чл.25, т.1 и т.6 от ЗМСМА.
4. Заместник-председателят получава възнаграждение , представляващо 65 %
от възнаграждението на председателя на Общински съвет. Същият не
получава възнаграждение за участието му като член и /или председател на
постоянна комисия.
5. Правомощията на заместник-председателя се прекратяват по реда и
условията на чл.2.
6. След проведена процедура по чл.26 от Закона за нормативните актове,
правилникът за организацията и дейността на Общинския съвет неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, в глава седма
„Планиране, подготовка и провеждане на заседанията на общинският съвет”
следва да бъде допълнен с нов чл.58а със съдържание, обхващащо петте точки
изложени по-горе .
№
по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8

Общински съветник
Име, презиме и фамилия
АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ МИХОВ
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ
ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ
ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ
ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ
ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
ЙОНКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

за

против

въздържал
се

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
X

9
10
11
12
13

МИЛЕНА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ
ПЪРВОЛЕТКА ПЕТКОВА ЯНАКИЕВА
СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ЦВЕТКОВ
ТАТЯНА ПАВЛОВА ТОДОРОВА

Х
Х
X
Х
Х

ПРОТОКОЛЧИК: /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................
/подпис/
решението влиза
в законна сила
на 12.02.2020 г.
подпис :

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол № 7 от 17.01.2020 г.
на ОбС Горна Малина
…………………….………………………………………………………………………
По четвърта точка от дневния ред:
След подадено заявление №94.М-200/20.12.2019 г. подадено от Мая Йорданова
Борисова майка на Георги Стефанов Борисов от с. Горна Малина, становище на
постоянната комисия по социални и младежки дейности, здравеопазване, спорт и
туризъм и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2, предложение
четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация вр. чл. 2, т. 1, чл. 4 и чл. 7 от Правилата за реда и начина за отпускане
на еднократна помощ с решение на Общинския съвет , 13 гласа - за, против - няма,
въздържали се - няма,Общинският съвет прие:

РЕШЕНИЕ №58
1. Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 610 лв. на Мая

Йорданова Борисова за малолетното и дете Георги Стефанов Борисов с ЕГН
1443056689 за логопед.
2. Средствата да бъдат изплатени от касата на общинската администрация
и да бъдат отчетени по § 42-14 „Обезщетения и помощи по решение на Общинския
съвет“.
№
по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Общински съветник
Име, презиме и фамилия
АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ МИХОВ
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ
ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ
ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ
ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ
ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
ЙОНКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
МИЛЕНА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ
ПЪРВОЛЕТКА ПЕТКОВА ЯНАКИЕВА
СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ЦВЕТКОВ
ТАТЯНА ПАВЛОВА ТОДОРОВА

за

против

въздържал
се

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
X
Х
Х
Х
Х
Х

ПРОТОКОЛЧИК: /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................
/подпис/
решението влиза
в законна сила
на 12.02.2020 г.
подпис :

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол № 7 от 17.01.2020 г.
на ОбС Горна Малина
…………………….………………………………………………………………………
По четвърта точка от дневния ред:
След подадено заявление №94.Т-2/07.01.2020 г. подадено от Тодорка Донева
Емануилова от с. Априлово, становище на постоянната комисия по социални и
младежки дейности, здравеопазване, спорт и туризъм и проведено гласуване и на
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация вр. чл. 2, т. 1, чл. 4 и чл. 7 от
Правилата за реда и начина за отпускане на еднократна помощ с решение на
Общинския съвет , 12 гласа - за, против - няма, 1- въздържал се ,Общинският съвет
прие предложението на инж.Стоилов/200 лв./ :

РЕШЕНИЕ №59
1. Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 200 лв. . на Тодорка

Донева Емануилова от с. Априлово с ЕГН 3911067278 за покриване на нужди от
битов характер .
2. Средствата да бъдат изплатени от касата на общинската администрация
и да бъдат отчетени по § 42-14 „Обезщетения и помощи по решение на Общинския
съвет“.
№
по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Общински съветник
Име, презиме и фамилия
АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ МИХОВ
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ
ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ
ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ
ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ
ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
ЙОНКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
МИЛЕНА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ
ПЪРВОЛЕТКА ПЕТКОВА ЯНАКИЕВА
СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ЦВЕТКОВ
ТАТЯНА ПАВЛОВА ТОДОРОВА
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ПРОТОКОЛЧИК: /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................
/подпис/
решението влиза
в законна сила
на 12.02.2020 г.
подпис :

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол № 7 от 17.01.2020 г.
на ОбС Горна Малина
…………………….………………………………………………………………………
По четвърта точка от дневния ред:
След подадено заявление №.94.Е-1/08.01.2020 г. подадено от Евтим Методиев
Ефтимов от с.Горна Малина, становище на постоянната комисия по социални и
младежки дейности, здравеопазване, спорт и туризъм и проведено гласуване и на
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация вр. чл. 2, т. 1, чл. 4 и чл. 7 от
Правилата за реда и начина за отпускане на еднократна помощ с решение на
Общинския съвет , 7 гласа - за, 1- против , 5-въздържали се ,Общинският съвет прие,
предложението на г-жа Младенова/305 лв./ :

РЕШЕНИЕ №60
1. Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 305 лв. на Евтим

Методиев Ефтимов от с.Горна Малина с ЕГН 4303317260 за закупуване на
лекарства .
2. Средствата да бъдат изплатени от касата на общинската администрация
и да бъдат отчетени по § 42-14 „Обезщетения и помощи по решение на Общинския
съвет“.
№
по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
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13

Общински съветник
Име, презиме и фамилия
АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ МИХОВ
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ
ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ
ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ
ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ
ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
ЙОНКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
МИЛЕНА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ
ПЪРВОЛЕТКА ПЕТКОВА ЯНАКИЕВА
СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ЦВЕТКОВ
ТАТЯНА ПАВЛОВА ТОДОРОВА

за
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въздържал
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Х
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ПРОТОКОЛЧИК: /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................
/подпис/
решението влиза
в законна сила
на 12.02.2020 г.
подпис :

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол № 7 от 17.01.2020 г.
на ОбС Горна Малина
…………………….………………………………………………………………………
По пета точка от дневния ред:
След подадено направено предложение от председателя на Общински съвет
Горна Малина чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 12,
ал. 1 и ал. 2 и чл. 27, ал. 1 от Устава на Националното сдружение на общините в
Република България, с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма,
Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ №61
1. Определя за делегат и представител на Общински съвет Горна Малина в Общото
събрание на Националното сдружение на общините в Република България. - Николай
Атанасов Стоилов
2. При невъзможност за участие на определения в т.1 делегат в заседание на Общото
събрание, той ще бъде заместван от Иван Николов Ников
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Общински съветник
Име, презиме и фамилия
АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ МИХОВ
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ
ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ
ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ
ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ
ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
ЙОНКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
МИЛЕНА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ
ПЪРВОЛЕТКА ПЕТКОВА ЯНАКИЕВА
СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ЦВЕТКОВ
ТАТЯНА ПАВЛОВА ТОДОРОВА
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ПРОТОКОЛЧИК: /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................
/подпис/
решението влиза
в законна сила
на 12.02.2020 г.
подпис :

