ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОРНА
МАЛИНА ЗА ВРЕМЕТО ОТ М. НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА– ДО 30.06.2020
ГОДИНА
Във връзка с изискванията на чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, като Кмет на община Горна Малина,
предоставям на Вашето внимание Отчет за изпълнение на решенията за първото
полугодие на 2020 година, приети от Общински съвет Горна Малина.
За посочения период са проведени 10 заседания и са приети 115 предложения.
Протокол № 1/05.11.2019 г.
Решения с №№ 1 и 2 са свързани със създаването на временна комисия за избор
на Председател на Общински съвет Горна Малина:
Председател: Димитър Нарлийски
Членове:
Първолетка Янакиева
Величка Ангелова
Председател на Общински съвет Горна Малина не беше избран.
Протокол № 2/12.11.2019 г.
Приети са решения от № 3 до № 5.
С Решение № 3 Общински съвет Горна Малина одобрява броя на кметовете на
кметства и кметски наместници, считано от 28.10.2019 г.
- 3 броя кметове;
- 10 броя кметски наместници.
Решение № 4 определя инж. Ангел Жиланов – Кмет на община Горна Малина, за
упълномощен представител на Общински съвет – Горна Малина, който да бъде
включен в състава на Областния съвет за развитие на Софийска област.
С Решение № 5 Общински съвет Горна Малина определя инж. Ангел Жиланов
Кмет на община Горна Малина, за упълномощен представител на общината, който да

взема участия в заседанията на Общото събрание на Асоциацията по В и К, на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД –
София.
Протокол № 3 от 19.11.2019 г.
По Протокол № 3 са приети решения от № 6 до № 12.
С Решение № 6 е създадена временна комисия, която да организира и проведе
избора на председател на Общински съвет Горна Малина в състав:
Председател: Димитър Нарлийски
Членове:
Първолетка Янакиева
Величка Ангелова
Общински съвет Горна Малина приема анализ на изпълнените дейности и
постигнатите индикатори по изпълнение целите на Общинската стратегия за подкрепа
за личностно развитие на децата и учениците в община Горна Малина за 2017-2019 г., с
Решение № 7.
С Решение № 8 се допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти
частна общинска собственост през 2019 г., като в раздел А по чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона
за общинската собственост към приложение 4б „ Общински имоти за отдаване под
наем през 2019 г., чл. 8, ал. 9, т. 7 от Закона за общинската собственост в частта си за с.
Горна Малина, се включи – масивна сграда на един етаж със застроена площ от 135 кв.
м, разположена в УПИ IX, кв.35, видно от Акт за общинска собственост №
28/15.07.1998 г.
С Решение № 9 се изменя и допълва структурата и числеността на персонала в
общинската администрация, както следва:
1. Одобрява броя на кметовете на кметства и кметски наместници, считано от
28.10.2019 г. – 3 бр. кметове на кметства и 10 бр.кметски наместници.
2. Задължава кметът на община Горна Малина да утвърди длъжностно щатно
разписание.
3. Промените по т. 1 и т. 2 да се отразят в Устройствения правилник на общинската
администрация – Горна Малина.
4. На основание чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс допуска
предварително изпълнение на решението, предвид ангажираността на кметските
наместници и административното обслужване на населението в населените места в
община Горна Малина.
Общински съвет Горна Малина определя инж. Ангел Жиланов – Кмет на община
Горна Малина за упълномощен представител на Общински съвет Горна Малина, който
да бъде включен в състава на Областния съвет за развитие на Софийска област, с
Решение № 10.
С Решение № 11 Общински съвет Горна Малина определя инж. Ангел Жиланов –
Кмет на община Горна Малина за упълномощен представител на общината, който да
взема участия в заседанията на Общото събрание на Асоциацията по ВиК, на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД –
София.

Общински съвет Горна Малина освобождава църковното настоятелство при храм
„Св. Параскева” – с. Гайтанево, от дължимия данък придобиване, дължащ се на община
Горна Малина в размер на 800,00 лв., с Решение № 12.
Протокол № 4 от 19.11.2019 г.
Приети са решения от № 13 до № 19.
С Решение № 13 Общински съвет Горна Малина създава временна комисия,
която да организира и проведе избора на председател на Общински съвет Горна
Малина в състав:
Председател: Димитър Нарлийски
Членове:
Първолетка Янакиева
Величка Ангелова
С Решение № 14 се отлага за преразглеждане молбата на Зорка Иванова
Георгиева за отпускане на еднократна помощ за покриване на щети при възникнал
пожар в с. Осойца, с вх. № 94.З-19/21.11.2020 г., след изясняване на обстоятелствата.
Общински съвет Горна Малина приема с Решение № 15 предложената в
Приложение 1 – Програма за развитие на читалищната дейност в община Горна Малина
през 2020 г., която при необходимост може да бъде променяна и/или допълвана по
реда, по който е приета, заедно с Културния календар за 2020 г. на община Горна
Малина.
С Решение № 16 Общински съвет Горна Малина възлага на кмета на общината
да предприеме действия за увеличаване на капацитета социалната услуга „ Център за
социална рехабилитация и интеграция” – Горна Малина, като от 20 места станат 30
места, считано от 01.01.2020 г. Все още капацитетът на Центъра не е увеличен.
Общински съвет Горна Малина с Решение № 17 определя пълномощията на
кметските наместници на населените места в община Горна Малина.
С Решение № 18 Общински съвет Горна Малина одобрява оценките от
лицензиран оценител на следните имоти:
- Незастроен УПИ XV-87, в кв. 8, с площ от 580 кв. м по действащия регулационен
план на с. Чеканчево, с АОС № 3360/08.05.2018 г. – начална тръжна цена 20 543,60 лв. с
ДДС.
- Незастроен УПИ VIII, в кв. 34, с площ от 963 кв. м по действащия регулационен план
на с. Байлово, с АОС № 3367/21.05.2018 г.- начална тръжна цена в размер на 29 198,40
лв. с ДДС.
- Незастроен УПИ XV, в кв. 28, с площ от 840 кв. м по действащия регулационен план
на с. Долна Малина, с АОС № 3364/21.05.2018 г. – с начална тръжна цена 28 644,00 лв.
с ДДС.
- Незастроен УПИ V, кв. 42, с площ 700 кв. м по действащия регулационен план на с.
Байлово, с АОС № 3369/21.05.2018 г. – с начална тръжна цена 21 252,00 лв. с ДДС.
Упълномощава се кметът да проведе тръжни процедури за четирите имоти.
С Решение № 19 се упълномощава кмета на община Горна Малина да подготви и
подаде заявление до Директора на РИОСВ София с искане за освобождаване и
превеждане на средства от отчисленията обратно в банковата бюджетна сметка на

община Горна Малина за изпълнение на целите по чл. 31, ал. 1, т. 1 от Закона за
управление на отпадъците/ЗУО/ и чл. 8, ал. 1 от Наредба за разделно събиране на
биоотпадъците, приета с ПМС № 275/06.12.2013 г. Исканата за възстановяване сума е в
размер до 44 260,80 лв. с ДДС, представляваща част от натрупаните от община Горна
Малина средства по реда на чл. 64 от ЗУО в банковата сметка за чужди средства на
РИОСВ София за закупуването на :
- мулчер и мини багер за поддържане на територията на РДНО – Горна
Малина, на обща стойност до 80 000,00 лв.
- Видео наблюдение съгласно изискванията на чл. 41а от ЗУО, на стойност до
30 000, лв.
- Основен ремонт на електронна везна на РДНО – Горна Малина, на стойност
до 8 000,00 лв.
Горепосочените средства следва да бъдат осигурени, съгласно договореното
дялово разпределение между община Горна Малина и община Елин Пелин в размер
съответно на 20,56% за община Горна Малина и 79,44% за община Елин Пелин,
изчислено въз основа на принципа „ Замърсителят плаща”, залегнало в споразумението
за партньорство (населението на общините, които участват в РСУО). В тази връзка
разпределението на необходимите финансови средства за
обезпечение на горе посочените дейности за всяка от общините е, както следва:
- за община Горна Малина – 24 260,80 лв.
- за община Елин Пелин - 93 739,20 лв.
Извършено е частично видео наблюдение на РДНО – Горна Малина. Тече
подготовка за доизграждане и осъществяване на цялостното видео наблюдение на
депото.
- Съдове и оборудване за разделно събиране на рециклируеми отпадъци,
генерирани от територията на община Горна Малина на стойност до 20 000,00лв. –
съдовете са изработени и разпределени по населени места.
Протокол № 5 от 13.12.2019 г.
По Протокол № 5 са приети решения от № 20 до № 29.
Общински съвет Горна Малина с Решение № 20 създава временна комисия,
която да организира и проведе избора на председател на Общински съвет Горна
Малина в състав:
Председател: Димитър Нарлийски
Членове:
Първолетка Янакиева
Величка Ангелова
С Решение № 21 Общински съвет Горна Малина образува следните постоянни
комисии:
1. Постоянна комисия по финанси, данъчна политика и бюджет;
2. Постоянна комисия по териториално устройство, общинска собственост и
евроинтеграция;
3. Постоянна комисия по нормативна уредба, законност, предотвратяване и
установяване конфликт на интереси, изпълнение решенията на общинския съвет,
обществен ред, предложения, молби и жалби от гражданите;
4. Постоянна комисия по социални дейности и здравеопазване;
5. Постоянна комисия по образование, спортни дейности и туризъм;
6. Постоянна комисия по транспорт, електроснабдяване, ВиК, селско и горско
стопанство, опазване на околната среда;

7. Постоянна комисия по култура, вероизповедание и младежки дейности.
С Решение № 22 Общински съвет Горна Малина определя броя
на членовете на постоянните комисии – 5-членен състав: 1- председател и 4-ма
членове.
Решения с №№ от 23 до 29 Общински съвет Горна Малина определя поименния
състав на постоянните комисии, както следва:
1.Постоянна комисия по финанси, данъчна политика и бюджет:
Председател: Николай Атанасов Стоилов
Членове: Ивайло Митков Илиев
Иванка Младенова Младенова
Йонко Димитров Димитров
Светослав Иванов Цветков
2.Постоянна комисия по териториално устройство, общинска собственост и
евроинтеграция:
Председател: Емил Христов Найденов
Членове: Александър Цветков Михов
Величка Ангелова Ангелова
Димитър Николов Нарлийски
Иван Николов Ников
3.Постоянна комисия по нормативна уредба, законност, предотвратяване
и
установяване конфликт на интереси, изпълнение решенията на общински съвет,
обществен ред, предложения, молби и жалби от гражданите към Общинския съвет:
Председател: Иван Николов Ников
Членове: Величка Ангелова Ангелова
Ивайло Митков Колев
Първолетка Петкова Янакиева
Татяна Павлова Тодорова
4.Постоянна комисия по социални дейности и здравеопазване:
Председател: Татяна Павлова Тодорова
Членове: Димитър Николов Нарлийски
Йонко Димитров Димитров
Милена Михайлова Иванова
Първолетка Петкова Янакиева
5.Постоянна комисия по образование, спорт и туризъм:
Председател: Иванка Младенова Младенова
Членове: Величка Ангелова Ангелова
Емил Христов Найденов
Николай Атанасов Стоилов
Светослав Иванов Цветков
6.Постоянна комисия по култура, вероизповедание и младежки дейности:
Председател: Йонко Димитров Димитров
Членове:
Александър Цветков Михов
Милена Михайлова Иванова
Първолетка Петкова Янакиева
Татяна Павлова Тодорова
7.Постоянна комисия по транспорт, електроснабдяване, ВиК, селско и горско
стопанство и опазване на околната среда:
Председател: Димитър Николов Нарлийски

Членове:

Александър Цветков Михов
Емил Христов Найденов
Ивайло Митков Илиев
Милена Михайлова Иванова
Протокол № 6 от 23.12.2019 г.

Приети са решения от № 30 до № 46.
С Решение № 30 е създадена временна комисия, която да организира и проведе
избора на председател на Общински съвет Горна Малина, в състав:
Председател: Димитър Николов Нарлийски
Членове:
Първолетка Петкова Янакиева
Величка Ангелова Ангелова
С Решение № 31 за председател на Общински съвет Горна Малина е избран Иван
Николов Ников.
Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за
2020 година е приета с Решение № 32.
С Решение № 33 се предоставят за възстановяване на наследниците на Георги
Захариев Ранчовски имоти с № 46231.89.34(с № по предходен план 089034) и имот №
46231.89.33( с № по предходен план 089033), находящи се в землището на с. Макоцево,
местността „ Ракитата”. Процедурата е приключена.
Планът за защита при бедствия на община Горна Малина е приет с Решение
№ 34.
С Решения №№ 35 и № 36 са приети:
1.”Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми
източници и биогорива на община Горна Малина 2020-2022 г.”
2.”Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми
източници и биогорива на община Горна Малина”.
Решение № 37 е извършена актуализация на капиталовите разходи, както следва:
1.Във функция 6, §51-00-целеви средства
1.1. Обект „ Разширение на видео наблюдение – монтаж на видеокамери и кабелни
трасета”
Било 15 000 лв. – става – 0 лв.- разлика /-/ 15 000 лв.
1.2. Обект „ реконструкция на ВиК мрежа в с. Осоица, Априлово и Горна Малина”
Било: 0 лв. – става – 18 630 лв. – разлика - /+/ 18 630 лв.
2.Във функция 1, § 52-01 – целеви средства
2.1. Обект „ Компютри и размножителна техника за общинската администрация”
Било – 10 000 лв. – става – 10 002 лв. – разлика /+/ 2 лв.
3. Във функция 5, § 52-04 – целеви средства
3.1. Обект „ Доставка на линейка за нуждите на ЦСРИ Горна Малина”
Било – 20 000 лв. – става – 19 951 лв. – разлика /-/ 49 лв.
4. Във функция 6, § 52-03 – целеви средства
4.1. „ Обект „ Доставка и монтиране на офис контейнер за обществени нужди в
централната част на с. Чеканчево”
Било – 10 000 лв. – става – 8 000 лв. – разлика /-/ 2 000 лв.

4.2. Обект „ Доставка на мотокосачка”
Било – 6 000 лв. – става – 4 417 лв. – разлика /-/ 1 583 лв.
5. Във функция 6, § 51-00 – собствени средства
5.1. Обект „ Разширение на видео наблюдение – монтаж на видеокамери и кабелни
трасета”
Било – 15 000 лв. – става – 13 450 лв.- разлика /-/ 1 550 лв.
6. Във функция 1, § 52-01 – собствени средства
6.1. Обект „Компютри и размножителна техника за общинската администрация”
Било – 0 лв. – става – 334 лв.- разлика /+/ 334 лв.
7. Във функция 1, § 52-03 – собствени средства
7.1. Обект „ Доставка на климатик за помещение със сървъри в общинската сграда”
Било – 0 лв. – става – 1 040 лв. – разлика /+/ 1 040 лв.
8. Във функция 5, § 52-01 – собствени средства
8.1. Обект „ Компютри и размножителна техника за ДСП”
Било – 1 500 лв. – става – 1 675 лв.- разлика /+/ 175 лв.
9. Във функция 6, § 51-00 – собствени средства
9.1. Обект „ Доставка на ел. агрегат”
Било – 4 000 лв. – става – 4 001 лв. – разлика /+/ 1 лв.
С Решение № 38 Общински съвет Горна Малина на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и
чл. 38, ал. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.5, ал.
16 от ПМС № 67 за заплатите в бюджетните организации и дейности, определя
основните трудови възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства,
считано от 05.11.2020 г.
Общински съвет Горна Малина с Решение № 39 определя и приема размера за
такса битови отпадъци в промили върху данъчната оценка на имота за физическите
лица и върху по-високата стойност между отчетната стойност на имота и данъчната
оценка на имота за юридическите лица за жилищни и нежилищни имоти за 2020 г.
съгласно приложение № 1 и Приложение № 2.
С Решение № 40 Общински съвет Горна Малина приема и утвърждава плансметка за 2020 г. на разходите за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване,
обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане чистотата на уличните платна,
площадите, алеите, парковите и други територии за обществено ползване в размер на
941 000, 00 лв. и дав съгласие разликата между очакваните приходи и разходи в плансметката за 2020 г. в размер на 281 405,00 лв. да бъде дофинансирана от собствени
приходи.
Правилникът за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация е приет с решение № 41.
С Решение № 42 е приет Отчета за изпълнение на общински план за действие на
община Горна Малина за интегриране на ромите и гражданите в уязвимо социално
икономическо положение / 2015-2020/ за 2019 г.
Общински съвет Горна Малина отказва отпускането на еднократна помощ за
покриване на щети от пожар за Зорка Иванова Георгиева поради това, че не отговаря на
условията, посочени в Правилата за отпускане на еднократна помощ - с Решение № 43.

С Решение № 44 е отпусната еднократна финансова помощ в размер на една
минимална работна заплата и половина за 2020 г. на Лидия Тодорова Борисова за
малолетното й дете Станислава Божидарова Борисова за лечение и рехабилитация.
Сумата е изплатена.
С Решение № 45 е отпусната еднократна финансова помощ в размер на една
минимална работна заплата и половина за 2020 г. на Велин Атанасов Петров за
малолетното му дете Георги Велинов Петров за лечение и рехабилитация. Сумата е
изплатена.
За заместник-председател на Общински съвет Горна Малина е избран г-н
Николай Атанасов Стоилов с Решение № 46.
Протокол № 7 от 17.01.2020 г.
По Протокол № 7 са приети Решения от № 47 до № 61.
Общински съвет Горна Малина с Решение № 47 дава съгласие община Горна
Малина да придобие безвъзмездно чрез дарение в собственост недвижим имот с площ
84 кв.м, представляващ част от УПИ IV-227, кв. 17 по плана на с. Долна Малина,
община Горна Малина, собственост на Даниела Рангелова Стоянова, за който е
предвидено отреждане на задънена улица с о.т. 63а-о.т. 63б (проектна), при съседи на
имота: УПИ IV-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.
С Решение № 48 се допълва 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 включва: 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 застроена площ 260 кв. м в УПИ VII, кв. 16,
видно от Акт за общинска собственост № 42/12.10.1998 г.
С Решение № 49 Общински съвет Горна Малина се отдава 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 административна сграда, кметство, АПК, селкооп, клубове, ресторант,
магазин – хранителни стоки, читалище, сладкарница и трафопост, актуван с Акт за
общинска собственост № 54/08.02.1999 г., с начална тръжна цена на месец в размер на
50,40 лв. Процедурата не е приключена.
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 – Складовопроизводствена зона, община Горна Малина, е съгласно взето Решение № 50.
С Решение № 51 Общински съвет Горна Малина определя размера на основното
трудово възнаграждение на председателя на ОбС в размер на 85% от възнаграждението
на кмета на общината /абсолютен размер/, считано от датата на избора.

С Решение № 52 Общински съвет Горна Малина приема условия, ред за
избиране и определяне правомощията на заместник-председателя на ОбС, които са
описани подробно в рещението.
Съгласно Решение № 53 се определят възнагражденията 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. 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.
С 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 придобито имущество/
Приложение № 1 към протокола.
Докладът 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 е
приет с Решение № 55.
С Решение № 56 Общински съвет Горна Малина 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.
Условията, реда за избиране и определяне правомощията на заместникпредседателя са приети от Общински съвет Горна Малина с Решение № 57:
1.Всеки общински съветник, политическа партия или коалиция могат да издигнат
кандидатура за заместник-председател на Общинския 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
Общинския съвет по реда и условията на чл. 25, т. 1 и т. 6 от ЗММА.
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 на условията
на т. 2.
6. След проведена процедура по чл. 26 от Закона за нормативните актове, Правилникът
за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинска администрация, в глава седма „Планиране,
подготовка и провеждане на заседанията на общинския съвет”, следва да бъде допълнен
с нов чл. 58а със съдържание, обхващащо петте точки, изложени по-горе.
С Решения №№ от 58 до 60 са отпуснати еднократни финансови помощи на
следните лица:
1.Мая Йорданова Борисова от с. Горна Малина, за малолетното й дете Георги
Стефанов Борисов –за логопед – 610 лв.
2. Тодорка Донева Емануилова от с. Априлово – 200 лв. за покриване на нужди от
битов характер.
3. Евтим Методиев Евтимов от с. Горна Малина – 305 лв. за закупуване на лекарства.
Сумите са изплатени.
С Решение № 61 Общински съвет Горна Малина определя за делегат и
представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на
общините в България – Николай Атанасов Стоилов. При невъзможност за участие на
определения в т. 1 делегат в заседание на Общото събрание, да бъде заместван от Иван
Николов Ников.
Протокол № 8 от 07.02.2020 г.
По Протокол № 8 са приети Решения от № 62 до № 80.
Отчетът на Общински план за младежта през 2019 г. и Общински план за
младежта за 2020 г. на община Горна Малина са приети с Решение № 62.
С Решение № 63 Общински съвет Горна Малина е приет отчета за изпълнението
на Общински план за развитие на туризма в община Горна Малина 2017-2020 през
2019 г.
С Решение № 64 Общински съвет Горна Малина е приет бюджета на община
Горна Малина за 2020 г.
Решение № 65 на Общински съвет Горна Малина утвърждава сумата от
55 220,00 лв. за допълнително финансиране на народните читалища и на сдружение
„Читалищата в община Горна Малина – 2015” от община Горна Малина над
определената държавна субсидия за 2020 г. и бюджетите им, разпределени по
читалища.

С Решение № 66 Общински съвет Горна Малина утвърждава средства за
членски внос за 2020 г. в размер на 3 560 лв. за членуване на община Горна Малина в
следните сдружения и асоциации:
• Национално сдружение на общините в Република България
• Национална асоциация на секретарите на общините в Република България
• Национална асоциация на еколозите на общините в Република България
• Асоциация на кметовете на кметства в Република България
Разходите за погребения са приети с Решение № 67:
• Ковчег – 70 лв.
• Надгробен знак – 50 лв.
• Изкопаване и заравяне / кремиране/ - 90 лв.
• Превоз на покойника – 70 лв.
Помощта да се предоставя само за самотни, без близки и роднини, бездомни,
регистрирани в службите за социално подпомагане лица. Помощта да бъде
удостоверявана с разходно-оправдателни първични документи: фактури, касови
бележки.
С Решение № 68 Общински съвет Горна Малина определя за:
1. Общо ползване пасища, мери и ливади – общинска собственост съгласно приложен
списък - Приложение № 1.
2. Индивидуално ползване пасища, мери и ливади – общинска собственост съгласно
приложен списък – Приложение № 2.
3.Упълномощава кмета на община Горна Малина да извърши всички действия,
предвидени в чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
С Решение № 69 Общински съвет приема актуализиран списък на общинските
жилища, находящи се в с. Горна Малина, както следва:
Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди:
1.Апартамент с площ 30 кв. м(таванско), състоящ се от една стая и сервизни
помещения, находящ се в имот 282, кв. 38 – бл. 1, ет. 4, ап. 7, с АОС № 98/27.03.2000 г.
Ведомствени жилища:
1. Апартамент № 1, с площ 34 кв. м, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни
помещения, находящ се в имот 283, кв- 38 – бл. 2, ет. 1, ап. 1, с АОС № 99/ 27.03.2000 г.
2. Апартамент № 2, с площ 54,69 кв.м, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни
помещения, находящ се в имот 282, кв. 38, бл. 1, ап. 2, с АОС № 93/27.03.2000 г.
Резервни жилища:
1. Апартамент № 2 – 54,69 кв.м, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения,
находящ се в имот 283, кв. 38, бл. 2, ет. 1, ап. 1, с АОС № 100/27.03.2000 г.
2. Апартамент № 4 – 85,52 кв.м, състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения,
находящ се в имот 283, кв. 38, бл. 2, ет. 2, ап. 4, с АОС №102/27.03.2000 г.
Жилища, предназаначени за продажба, замяна и обезщетяване на бивши
собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди:
1.Апартамент № 3, с площ 78,09 кв.м, състоящ се от три стаи, кухня и сервизни,
таванско и избено помещения, находящ се в УПИ , кв. 32 – бл. 1, вх. А, с АОС
№106/27.03.2000 г.
С Решение № 70 Общински съвет Горна Малина:
1.Приема поправка на очевидна фактическа грешка в раздел А, Приложение № 1
„Описание на общинските имоти, предоставени под наем, съгласно действащите
договори” в частта за с. Горна Малина, като

изменя името на наемателя на имот „ бл. 1, вх. А, ет. 1, УПИ I, кв. 32” от Веселин
Димитров на Веселин Стоянов.
2. Приема поправка на очевидна фактическа грешка в номерът на квартала, в който се
намира следния имот: „ УПИ I, бл. 1, вх.А, ет. 1, ап. 3, кв. 31, площ 78,09 кв.м” в
Приложение № 7 „ Описание на имоти – частна общинска собственост, за които
общината има намерение да сключи разпоредителни сделки през 2020 г. (продажби по
чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за общинската собственост)”, в частта за Горна Малина, като
от кв. 31 става кв. 32.
3. В Приложение № 5 „ Описание на общинските имоти, които общината има
намерение да предложи за отдаване под наем за 2020 г.” в частта за с. Горна Малина
приема да бъде добавен апартамент № 7, бл. 1, вх. А, ет. 4, в УПИ I, кв. 38, с АОС №
98/27.03.2000 г.
4. Изменя Приложение № 2 „ Описание за дължимия наем от отдадена под наем /чл. 8,
ал. 9, т. 2 от Закона за общинската собственост/, съгласно описанието.
Общински съвет Горна Малина изменя Програмата за управление и
разпоре3ждане с общинско имущество за 2020 г. с Решение №71. ОбС Горна Малина
изважда от раздел II, Приложение № 3А общински имоти, които общината има
намерение да предложи за предоставяне на концесия през 2020 г. – Язовир – имот №
000372, с площ от 55,419 дка, водосъбирателно съоръжение и преливник-язовирна
стена – имот № 000392 с площ от 0,973 дка и допълва Програмата в раздел II,
Приложение № 5 общински имоти, които общината има намерение да предложи за
отдаване под наем през 2020 г. в частта за с. Белопопци с ПИ с идентификатор №
03705.75.372 с площ 55 411 кв. м с начин на трайно ползване „Язовир” и ПИ с
идентификатор № 0705.74.392 с площ от 973 кв.м, начин на трайно ползване „ за
водостопанско хидромелиоративно съоръжение”, находящи се в землището на с.
Белопопци.
С Решение № 72 се допълва 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. Горна Малина се включи:
Помещение с площ 40 кв.м, находящо се на първия етаж, в масивна сграда на два
етажа със застроена площ 170 кв.м, в УПИ VI – 254- за болница, кв. 19, с АОС №
32/08.10.1998 г.
С Решение № 73 се ограничава скоростта на движение на МПС за всички улици
на територията на с. Долна Малина от 50 км/ч на 30км/ч, като се поставят съответните
пътни знаци.
Чрез решение № 74 се предоставя за възстановяване на наследниците на Йордан
Стойнов Титов имоти с №№ 00549.38.88, с площ 16 374 кв.м, 00549.43.14 с площ 8 377
кв.м, 00549.32.45 с площ 1 372 кв.м, 00549.14.4 с площ 5 172 кв.м, 00549.50.173 с
площ1 036 кв.м и 00549.60.37 с площ 1 066 кв.м, находящи се в землището на с.
Априлово. Процесните имоти да бъдат отписани от актовите книги за общинска
собственост. Процедурата не е приключена.

С Решение № 75 Общински съвет Горна Малина приема годишен доклад а 2019
г.за изпълнение на областната политика по безопасност на движението по пътищата на
територията на община Горна Малина.
Приема План-програма за подобряване на безопасността на движението по пътищата на
територията на община Горна Малина за периода 2020-2021 г.
Отчетът за изпълнение на решенията на Общински съвет Горна Малина за второ
полугодие на 2019 г. е приет с решение № 76.
С Решение № 77 Общински съвет Горна Малина разрешава отпускането на храна
до края на календарната 2020 г.от Домашен социален патронаж за двама човека от
семейството на Ангелина Стойкова от с. Априлово, като сумата ще бъде отпусната от
община Горна Малина.
Общински съвет Горна Малина отпуска еднократна финансова помощ в размер
на една минимална заплата и половина на Ангелина Арангелова Стойкова от с.
Априлово за лечение и възстановяване след операция с Решение № 78. Сумата е
изплатена.
С Решение № 79 се отменят Решения № 56
17.01.2020 г.

и № 57 по Протокол № 7 от

С Решение № 80 се приема отпускането на средства в размер на 3 000,00 лв.,
необходими за изографисването на храм „Св. Георги Победоносец” в с. Белопопци.
Протокол № 9 от15.04.2020 г.
По Протокол № 9 са приети Решения от № 81 до № 86.
С Решение № 81 Общински съвет Горна Малина дава съгласие община Горна
Малина да поеме краткосрочен общински дълг под формата на овърдрафт-кредит в
размер на 200 000,00 лв., при параметри и условия, подробно описани в решението.
С Решение № 82 се одобрява изготвената от лицензиран оценител пазарна оценка
за отстъпено право на строеж в размер на 13 488,00 лв. с ДДС за УПИ IX6, в кв. 1 с
площ от 600 кв.м по регулационния план на с. Белопопци, АОС № 3455/от 28.11.2019
г., без търг или конкурс на съсобственика – Тони Асенов Райчев.
С Решение № 83 се одобрява изготвената от лицензиран оценител пазарна оценка
за отстъпено право на строеж в размер на 13 608,00 лв. с ДДС за УПИ II – 370, кв.47 с
площ от 460 кв.м по регулационния план на с. Априлово, с АОС № 3454/28.11.2020 г.,
без търг или конкурс на съсобственика Михаил Райчев Михайлов.
Общински съвет Горна Малина с Решение № 84 одобрява кандидатстването на
община Горна Малина по процедура ВG05M90P001-2.101 „Патронажна грижа за
възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”, приоритетна ос № 2 „Намаляване
на бедността и насърчаване на социалното включване”, инвестиционен приоритет № 3
„ Подобряване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и
висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”,
финансирана от Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

С Решение № 85 се удължава срока с отстъпка 5 на сто до 30 юни 2020 г. на
лицата, предплатили такса битови отпадъци върху недвижимите имоти за цялата
година.
С Решение № 86 Общински съвет Горна Малина освобождава:
1.Наемателите на общински помещения и спортни обекти от наемни цени до края на
извънредното положение в страната, във връзка със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г.
на Министъра на здравеопазването и Заповед № 102/19.03.2020 г. на Кмета на
общината – инж. Ангел Жиланов
2. Наемателите на лекарски кабинети и аптеки от заплащане на наемни цени – и след
изтичане на извънредното положение в страната.
Протокол № 10 от 12.06.2020 г.
По протокол № 10 са приети Решения от № 87 до № 115.
С Решение № 87 Общински съвет Горна Малина удостоверява, че проект
„ Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с. Горна
Малина и с. Белопопци” и включените в него дейности съответстват на основните
приоритети, заложени в общинския план за развитие на община Горна малина за
периода 2014-2020 г.- Приоритет 8 „ Подобряване на базовата транспортна,
канализационна,
водоснабдителна,
социална,
образователна
и
здравна
инфраструктура”, мярка 8.8 „ Реконструкция и модернизация на В и К инфраструктура.
Повишаване капацитета на съществуващите и изграждане на нови сондажи, помпени
станции и речни водохващания”.
Общински съвет дава съгласие община Горна Малина да кандидатства за
финансиране от ПУДООС с проект: „ Реконструкция и рехабилитация на вътрешна
водопроводна мрежа на с. Горна Малина и с. Белопопци”.
Общински съвет Горна Малина приема годишен отчет за състоянието на
общинския дълг към 31.12.2019 г. с Решение № 88.
Решение № 89 е относно използването на трансфера за зимно поддържане и
снегопочистване на общински пътища по чл. 53, ал. 4 от ЗДБРБ за 2020 г. в размер на
50 000 лв. за изпълнение на мерките за предотвратяване разпространението на COVID19, като се отчитат съгласно функционалното им предназначение.
С Решение № 90 Общински съвет Горна Малина дава съгласие да се допълни
утвърдения списък на имащите право на транспортни разходи от местоживеенето до
местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места – за лица със
специалност и квалификация, изискващи се за съответната длъжност с Решение № 64
от Протокол №8 от 07.02.2020 г., Приложение № 11 на ОбС Горна Малина, както
следва:
Дейност 122 – Общинска администрация
• Директор на Дирекция „ Обща администрация” и Главен юрисконсулт – КостенецГорна Малина и обратно.
С Решение № 91 се допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост през 2020 г. 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 имоти, които общината има намерение да предложи за
отдаване под наем през 2020 г.” следния имот – публична общинска собственост,
находящ се в с. Долно Камарци:
- стоматологичен кабинет, ведно с ½ идеална част от чакалня и санитарен възел с площ
от 12 кв. м, находящ се в масивна сграда на два етажа – за АТЦ, поща, кметство,
здравна служба с обща застроена площ от 260 кв.м в УПИ VII, кв. 16, с АОС №
42/12.10.1998 г. Процедурата не е приключила.
С Решение № 92 Общински съвет Горна Малина отдава под наем чрез публичен
търг с явно наддаване за срок от 5 години имот-публична общинска собственост,
находящ се в с. Горна Малина, представляващ терен с площ 100 кв.м, заедно с
разположената в имота преместваема конструкция „ Каравана”, част от имот с площ
1330 кв.м, находящ се в кв. 39, с АОС № 377/12.01.2001 г. и определя начална наемна
цена на месец в размер на 124,80 лв. Процедурата не е приключила.
С Решение № 93 се предоставя безвъзмездно за управление лекарски кабинет с
площ от 25 кв. м, находящ се в сградата на „Здравна служба”, представляваща масивна
двуетажна сграда с площ от 170 кв.м, с. Горна Малина, с АОС № 32/08.10.1998 г. на
„Индивидуална практика – амбулатория за първична медицинска помощ – д-р Нина
Илиева” ЕООД, с ЕИК: 205343211, с управител Нина Стефанова, Илиева, имаща
договор с НЗОК с № 231206/10.02.2020 г.
С Решение № 94
1.Общински съвет Горна Малина удостоверява, че: проект „ Аварийно-възстановителни
и ремонтни дейности на язовир „ Долно Камарци”, община Горна Малина” и
включените в него дейности,съответстват на основните приоритети, заложени в
общински план за развитие на община Горна Малина за периода 2014-2020 г.,
Приоритет 3 „ Развитие на туризма. Развитие на местните културни и туристически
обекти, както и на зоните за отдих, спорт и развлечение. Развитие на екологичен,
селски, културен и спортен туризъм”, мярка 3.2. „ Развитие на специализирания
туризъм с цел неговото устойчиво развитие (културно-исторически, селски, ловен,
риболовен, екотуризъм, спортен/оздравителен и др.)” и Приоритет 9 „ Запазване на
околната среда като основна предпоставка за развитие на туризма, екотуризма и
устойчивото развитие”, мярка 9.2.
„ Опазване на природните ресурси и въвеждане на строги екологични мерки за защита
на околната среда”.
2.Общинския съвет дава съгласие да бъдат предприети всички необходими действия по
реализиране на проекта: смяна предназначението на : поземлен имот с идентификатор
№ 22647.84.353, АОС № 103, том XI, рег. № 3084 от 19.12.2019 г., начин на трайно
ползване: гори и храсти в земеделска територия; новобразуван поземлен имот с
идентификатор № 22647.84.465 по скица – проект, образуван от поземлен имот с
идентификатор № 22647.84.370, начин на трайно ползване: гори и храсти в земеделска
територия;поземлен имот с идентификатор № 22647.71.29, АОС № 105, том XI, рег. №
3086 от 19.12.2019 г., начин на трайно ползване: ливада, проучване, проектиране,
съгласуване и изпълнение на обекта.
С Решение № 95 Общински съвет Горна Малина създава в Програмата за
управлението и разпореждането с имотите – общинска собственост за 2020 г. ново
Приложение № 8: „ Описание на имотите, които общината има намерение да придобие
на основание чл. 8, ал. 9, т. 4 от Закона за общинската собственост”, като включва в

него Поземлен имот с идентификатор 16314.30.31, с площ 2647 кв.м, с начин на трайно
ползване „ Пасище”, осма категория, в землището на с. Горна Малина, със способ за
придобиване – дарение.
Общински съвет Горна Малина, с Решение № 96:
1. Отлага за преразглеждане за следващо заседание въпроса, свързан с премахване на
неравностите по път SFO3176 съгласно разпореждане на Областна дирекция на МВР –
София, сектор „Пътна Полиция”, с вх. № 24.00-8(1) от 24.01.2020 г.
2. Дава съгласие да се обезопаси У-образното кръстовище на път SFO3173 r SFO3174
(кръстовището Чеканчево-Макоцево), като се определи пътя с предимство и се
поставят всички последващи знаци и табели.
3. Дава съгласие за осигуряване на безопасно движение на пешеходци и МПС по път
SFO2170 в с. Долна Малина, да се поставят изпъкнали огледала в двете посоки на пътя
в опасния участък и да се поставят антипаркингови колчета, за преустановяване
преминаването по тротоарите.
Всички пътни знаци, табели огледала и антипаркингови колчета са закупени и
доставени. Предстои тяхното поставяне.
Програмата за управление и разпореждане с имотите – частна общинска
собственост през 2020 г. се допълва с Решение № 97, 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 2020 г.” в
частта си за с. Чеканчево, да бъде включен УПИ XI-74, кв. 9, с площ от 478 кв.м по
действащия регулационен план за с. Чеканчево, с АОС № 3516 от 11.05.2020 г., без
построената в него 2МЖ.
С Решение № 98 се дава съгласие община Горна Малина да придобие
безвъзмездно чрез дарение в собственост недвижим имот с площ от 60 кв.м,
представляващ задънена улица 10а – о.т. 10б, кв. 21 – регулационния и кадастрален
план на с. Априлово, община Горна Малина, собственост на Красимир Симеонов Велев
и Соня Богданова Велева, със срок за изпълнение до 30.07.2021 г.
С Решение № 99 Общински съвет Горна Малина:
1.Дава предварително съгласие за процедиране на Подробен устройствен план – План
за регулация и застрояване в обхвата на имоти с идентификатори 51281.191.2,
51281.191.681 и 51281.191.3, землище с. Негушево и поземлени имоти с
идентификатори 16314.10.127, 16314.10.130, 16314.10.300 и 16314.10.314 в землище на
с. Горна Малина, община Горна Малина с Възложители: „ Алфа Марине” ООД и
община Горна Малина.
2.Упълномощава Кмета на община Горна Малина да извърши необходимите
съгласувателни процедури по отношение на имотите общинска собственост: ПИ с
идентификатор 16314.10.314, землище с. Горна Малина и ПИ с идентификатор
51281.191.681, землище с. Негушево, община Горна Малина.
3.Проект на Подробния устройствен план да бъде представен и разрешено
изработването му по реда на чл. 124а, във връзка с чл. 16 от Закона за устройство на
територията от Общински съвет – Горна Малина, при спазване на всички изисквания на
действащата нормативна уредба.

С Решение № 100 се разрешава изработването на подробен устройствен план –
план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор
65419.1.26, м. „ Герена/Тур. Гробища” в землището на с. Саранци и създаването на
квартал 40 (нов) по регулационния и застроителен план на с. Саранци, община Горна
Малина., в обхвата на УПИ I-26(проектен).
Утвърждава приложеното задание по реда на чл. 125 от ЗУТ. Изработването и
съгласуването на ПУП-ПРЗ следва да бъде възложено от Николай Недялков Димитров,
изцяло за негова сметка при спазване изискванията на Общия устройствен план на
общината, действащата нормативна уредба и съгласувателни процедури.
С Решение № 101 се отлага разглеждането на годишния доклад на читалището в
с. Долна Малина за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмата по
чл. 26а, ал. 2 от ЗНЧ и за изразходваните от бюджета средства през предходната година
за следващото заседание на Общински съвет Горна Малина.
Годишните отчетни доклади за осъществените читалищни дейности в
изпълнение на Програмата по чл. 26а, ал. 2 от ЗНЧ и за изразходваните от бюджета
средства през предходната година от община Горна Малина на народните читалища от
следните населени места: Априлово, Байлово, Белопопци, Гайтанево, Горна Малина,
Горно Камарци, Долно Камарци, Макоцево, Негушево, Осоица, Саранци, Стъргел,
Чеканчево, с изключение на читалището в с. Долна Малина, са приети с Решение №
102.
С Решение № 103 Общински съвет Горна Малина отлага приемането на отчета
на управителния съвет на Сдружение на читалищата за следващо заседание.
С Решения №№ 104 се отпускат еднократна помощ
в размер на една
минимална работна заплата /610 лв./ за заплащане на обучение за получаване на
СУМПС на Цветелина Траянова Милушева. Сумата е изплатена.
С Решения №№105 и 106 се отпуска еднократна финансова помощ на лицата:
1.Райна Георгиева Николова от с. Горна Малина – една минимална заплата и половина
2.Рада Вутова Станкова от с. Априлово - половин минимална заплата /305 лв./
Сумите са изплатени.
С Решение № 107 са направени изменения и допълнения в Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Горна
Малина, както следва:
ГЛАВА ВТОРА
РАЗДЕЛ I
Такса битови отпадъци
1.Чл.11(1) т. 2.3 се изменя така:
Приложение №3 – става Приложение № 3а към чл. 11, неразделна част от
настоящата наредба
ГЛАВА ТРЕТА

Цени на други услуги, оказвани или предоставяни от общината на физически и
юридически лица
2. Чл. 42 Общински съвет определя следните цени на услуги и права, предоставяни от
общината:
т. 7се изменя така:
За издаване на разрешително за извършване на дейности по събиране,
транспортиране, съхранение и обезвреждане на строителни отпадъци /за всяка от
дейностите/
а/ до 3 куб. м – 50 лв.
б/ за всеки започнат куб. м над 3 куб. м – 9,00 лв. на куб. м
С Решение № 108 Общински съвет Горна Малина отменя чл. 11, чл. 40, чл. 43,
ал. 1, чл. 43, ал. 3, чл. 49, ал. 1, т. 4 от Наредбата за определяне на размера на местните
данъци на територията на община Горна Малина. Заличават се думите: „
специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари” в чл. 41, ал.
8 и ал. 9 от Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на
община Горна Малина.
Общински съвет Горна Малина приема отчет за дейността на общинския съвет и
неговите комисии за периода 01.12.2019 г. – 30.04.2020 г.
С Решение № 110 Общински съвет Горна Малина приема и изменя т. 3 от
Решение № 52 по Протокол № 7 от 17.01.2020 г., като текстът „ Заместникпредседателят може да изпълнява всички функции на председателя на ОбС по реда и
условията на чл. 25, т. 1 и т. 6 от ЗМСМА” става „ Заместник-председателят може да
изпълнява всички функции на председателя на ОбС по реда и условията на чл. 25, т. 1
до т. 6 от ЗМСМА”.
Общински съвет Горна Малина променя състава на постоянната комисия по
финанси, данъчна политика и бюджет към ОбС Горна Малина с Решение № 111, като:
1. Освобождава Николай Атанасов Стоилов като член и председател на постоянната
комисия по финанси, данъчна политика и бюджет към ОбС Горна Малина.
2. Избира Димитър Николов Нарлийски за член и председател на постоянната комисия
по финанси, данъчна политика и бюджет към ОбС Горна Малина.
Общински съвет Горна Малина променя състава на постоянната комисия по
транспорт, електроснабдяване, ВиК, селско и горско стопанство и опазване на околната
среда с Решение № 112, като:
1.Освобождава Димитър Николов Нарлийски като член и председател на постоянната
комисия по транспорт, електроснабдяване, ВиК, селско и горско стопанство и опазване
на околната среда.
2. Избира Николай Атанасов Стоилов за член и председател на постоянната комисия по
транспорт, електроснабдяване, ВиК, селско и горско стопанство и опазване на околната
среда.
С Решение № 113 Общински съвет Горна Малина дава съгласие Кметът на
община Горна Малина да направи мотивирано предложение в МОН на основание чл. 5,
ал. 1 от ПМС № 121/23.06.2020 г. за включване в списъка на Защитените детски
градини и на защитените училища през учебната 2020/2021 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;
2.Основно училище „ Отец Паисий”, код по АДМИН 2309385, с адрес: с. Долно
Камарци, п.к. 2137, ул. „ Трета”, № 27, община Горна Малина, Софийска област.
С Решение № 114 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
2020/2021 година 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, Софийска
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, Софийска област;
3.Средно училище „ Христо Ботев”, код по АДМИН 2309225, с Горна Малина, п.к.
2131, ул. „ Двадесет и четвърта”, № 18, община Горна Малина, Софийска област;
4.Основно училище „ Отец Паисий” , код по АДМИН 2309385, с. Долно Камарци, п.к.
2137, ул. „ Трета”, № 27, община Горна Малина, Софийска област.
Общински съвет Горна Малина приема доклада за ликвидацията на „ Еко Горна
Малина” ЕООД, с едноличен собственик на капитала община Горна Малина, с Решение
№ 115.

Изготвил:Цветанка Иванова
Заместник-кмет на община Горна Малина

ИНЖ. АНГЕЛ ЖИЛАНОВ
Кмет на община Горна Малина

